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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 237a REUNIÃO ORDINÁRIA DEUBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE MARÇO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz,
-	 Cleuber Carneiro e Arnaldo Penna

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Questões de ordem;
chamada para verificação de "quorum"; existência de número regimental
para abertura da reunião; questões de ordem - V PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 35197 - Projetos de Lei
n°s 1.130 a 1.133197 - Requerimentos n°s 2.064 e 2.065197 - Requerimento
do Deputado Durval Ângelo - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Paulo Schettino, Marcelo Gonçalves e Arnaldo Penna - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Wilson Pires, Miguel
Martini e Alencar da Silveira Júnior - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Durval Angelo;
encaminhamento à Comissão de Fiscalização Financeira - Requerimento do
Deputado Carlos Pimenta; deferimento; discurso do Deputado Ermano
Batista - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Robertc - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - irani
Barbosa - Ivair Nogueira - José Braga - José Henrique - José Militão - Marco
Régis - Mauri Torres - Miguei Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Sebastião
Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Avila - 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

rÁ



nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, não temos "quorum".

Gostaria que V. Exa nos informasse quantos Deputados temos, realmente,
em Plenário, porque, para o inicio da reunião, de acordo com o Regimento
Interno, são necessários 26 Deputados.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, até o
momento, foram registrados, na lista de comparecimento, 23 Deputados,
que, somados ao número de Deputados presentes registrados no painel,
perfazem o número regimental.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, qual artigo do Regimento
diz que, para se abrir uma reunião, pode-se fazer recomposição de
"quorum"? O Deputado tem, exatamente, 15 minutos, ou seja, até 14h15min
para fazer sua marcação.

O Sr. Presidente - A Presidência vai fazer verificação de "quorum" para
sanar a dúvida de V. Exa. 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 27 Deputados. Havia,

portanto, "quorum" para abertura da reunião.
Questões de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o art. 19 do Regimento
Interno estabelece o seguinte, no seu inciso II: "reuniões deliberativas, às
terças, quartas e quintas-feiras, com inicio às 14 horas". E as reuniões de
debates, de comunicações de Lideranças e de Deputados têm a duração de
4 horas. Gostaria de saber se, a partir de agora, vamos ter novo
comportamento, porque V. Exa. mandou fazer verificação de algo que não
poderia ter iniciado. Gostaria de saber se, mais uma vez, teremos o
Regimento Interno ferido. Se assim for, fico com cara de bobo, querendo
cumprir o Regimento Interno, o que parece não ser interesse da Mesa.

O Sr. Presidente - A Presidência abriu a reunião declarando que havia
número regimental. Naquele momento, havia 26 Deputados. Como V. Exa.
teve dúvida, a Presidência achou por bem pedir a verificação do "quorum".

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, só havia 18 Deputados, e
estavam chegando mais alguns, perfazendo um total de 22 Deputados.

O Sr. Presidente - Como houve dúvida, a Presidência fez a verificação de
"quorum" e constatou, com a chamada, a presença de 27 Deputados.

O Deputado Gilmar Machado - Gostaria que ficasse registrado meu
repúdio. De acordo com o art. 19, mais uma vez, a Mesa passa por cima do
Regimento Interno. Assim já não temos condições de trabalhar.



i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Elmo Braz, 1°-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Miro Teixeira, Coordenador da comissão constituída pela Câmara

dos Deputados para examinar os termos e as condições do processo de
desestatização da Companhia Vale do Rio Doce, encaminhando cópia do
relatório parcial aprovado por essa comissão.

Dos Srs. Agostinho Patrús, Secretário da Casa Civil, e Ronan Ramos de
Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relações Públicas do Governo do Estado,
dando ciência do reconhecimento, pelo Governo do Estado, das autoridades
que menciona.

Do Sr. Paulo Severino de Rezende, Presidente da EMATER-MG,
informando, a propósito de requerimentos do Deputado Gil Pereira, que no
momento não é possível o atendimento do pleito.

Do Sr. Affios de Carvalho, Secretário Municipal de Saúde e Gestor do
SUS-BH, agradecendo o convite para a solenidade de abertura da Semana
do Consumidor de 1997.

De Doris Simch Brochado, Oficial de Gabinete da Casa Civil da
Presidência da República (2), dando ciência do recebimento dos Ofícios n°s
161 e 210197 e informando que os assuntos foram encaminhados,
respectivamente, ao Ministério da Administração Federal e Reforma do
Estado e ao Ministério do Planejamento e Orçamento, para exame.

Do Sr. Pedro Paulo Ferreira dos Santõs, Diretor de Recursos Hídricos e
Meio Ambiente da COPASA-MG, em atenção a requerimento do Deputado
Gil Pereira (perfuração de poços tubulares no Município de Espinosa), dando
ciência da impossibilidade de se atender o pleito no momento.

Do Sr. José Angelo Lima Duarte, Secretário Executivo da Presidência da
TELEMIG, em atenção a requerimento do Deputado Kemil Kumaira
(implantação de telefonia rural nas comunidades-pólo e nas vizinhanças do
Município de Teófulo Otôni), informando que o pedido está sendo objeto de
estudos de viabilidade.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 35197
Acrescenta artigo à Constituição do Estado.



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica acrescentado à Constituição do Estado o seguinte artigo:
"Art. .... - A revisão geral da remuneração do servidor público estadual, de

que trata o art. 24, observadas as disposições do art. 299, terá como data-
base o mês de outubro de cada ano, nos termos da lei.".

Art. 20 - Esta emenda â Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de março de 1997.
José Bonifácio - Kemil Kumaira - Paulo Schettino - Antônio Roberto -

Sebastião Helvécio - Olinto Godinho - Francisco Ramalho - Ronaldo
Vasconcellos - Elbe Brandão - Paulo Piau - José Maria Barros - Marcos
Helênio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Miguel Martini - Roberto
Amaral - Amaldo Penna - Dilzon Meio - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira -
Dimas Rodrigues - Bilac Pinto - Elmo Braz - João Batista de Oliveira - José
Militão - lvo José.

Justificação: Embora a Carta Estadual trate da revisão geral da
remuneração do servidor, conforme se verifica nas disposições do art. 24, há
uma lacuna legal no que conceme à data-base para seu processamento.

É imprescindível seja estabelecida para o servidor público, a molde do que
ocorre com os demais trabalhadores, data-base visando à revisão geral de
sua remuneração, caracterizando-se como momento específico de
interlocução entre as partes e de análise da situação salarial dos
profissionais que integram os quadros de pessoal do serviço público.

A adoção da medida trará ainda uma conseqüência prática imediata, a fim
de que sejam evitadas negociações setoriais que, na maioria das vezes,
causam transtornos imprevisíveis e resultados pouco satisfatórios.

A escolha do mês de outubro se justifica por ser o mês em que se
comemora o Dia do Funcionário Público.

- Publicada, fica a proposta em poder da Mesa, pelo prazo de três dias,
para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.130197
Estabelece critérios para aplicação dos recursos arrecadados pelo Estado

referentes à propriedade de veículos automotores e a multas de trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os recursos arrecadados pelo Estado referentes a sua cota-parte

do imposto sobre a propriedade de veículos automotores e os referentes a
multas de trânsito serão aplicados na manutenção, conservação e melhoria
das rodovias estaduais.

Art. 20 - Para atender ao disposto no artigo anterior, deverão ser
observados os seguintes critérios:

a) 50% dos recursos arrecadados, por região administrativa, serão
aplicados na própria região;



rs
5

b) os demais 50% serão aplicados nas regiões mais necessitadas, segundo
levantamentos da Secretaria de Transportes e Obras Públicas e critérios
baixados pelo Poder Executivo.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Parece incrível que as nossas estradas se encontrem no

estado em que estão, real e verdadeiramente intransitáveis.
A cada vez que me desloco para o interior - e nossa região é bem carente,

por ser a região do vale do Suaçui -' volto mais apreensivo com a falta de
segurança, em face do estado lastimável de nossas estradas. E vejam que
me utilizo, normalmente, da BR-262, no sentido de Governador Valadares, e
da MG-120: em todas duas o número de buracos no meio da pista e o
número de desbarrancados é impressionante.

Sempre encontro de 8 a 10 carros trocando pneus; sempre há acidentes,
visto que, para se desviar dos desbarrancados, o carro precisa invadir a pista
alheia e, nesses desvios, muitas vezes o acidente ocorre.

E não podemos dizer que faltam recursos: afinal, 50% dos recursos
arrecadados com o IPVA são do Estado, que conta ainda com os recursos
oriundos das multas. O que pretendo com este projeto é exatamente que o
Governo realize com os recursos do IPVA e das multas o projeto Robin Hood
das estradas. Para 50% dos recursos, o Poder Executivo baixará as normas
segundo seus levantamentos de necessidades, prioridades e urgências, mas
a metade desses recursos deve necessariamente retomar às suas origens.
Esse deve ter sido o espírito do legislador constitucional: destinou ele 50%
dos recursos do IPVA recolhido para os municípios nos quais eles foram
arrecadados.

Nada mais justo, pois, que o Estado destine os 50% de sua parte à
recomposição de sua malha viária; nada mais justo que, da sua parte, o
Estado destine a metade dos recursos para retorno da própria região na qual
os recursos foram arrecadados, e o restante seja redistribuído por meio de
critérios que o próprio Executivo estabeleça, possibilitando assim o real e
verdadeiro espirito federativo e o fim das desigualdades regionais.

Por estas razões, aguardo de meus nobres pares a aprovação deste
projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.131197
Declara de utilidade pública a Associação dos Médicos Oftalmologistas de

Minas Gerais - AMO-MG -, com sede no Município de Belo Horizonte.



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Médicos

Oftalmologistas de Minas Gerais - AMO-MG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Brasil ocupa posição de destaque na área de oftalmologia,

e o Estado de Minas Gerais está à frente dos demais, com crescentes
avanços tecnológicos.

A Associação dos Médicos Oftalmologistas de Minas Gerais - AMO-MG -,
fundada em 16112191, contribui sobremaneira para elevar os índices
estatísticas relacionados às conquistas dessa área da medicina. Assim, zela
pela fiscalização do exercício da especialidade, buscando o aprimoramento
do profissional por meio de seminários, conferências, palestras e congressos,
o que o torna cada vez mais respeitado.

No intuito de elevar ao mais alto grau a oftalmologia em nosso Estado,
solicitamos o apoio dos nossos pares à aprovação do projeto de lei ora
apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, dc o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.132/97
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica União e Fraternidade

Palmense, com sede no Município de Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica União e

Fraternidade Palmense, com sede no Município de Palma.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1997.
Wandetley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica União e Fraternidade Palmense, fundada em

15110163, tem como finalidades a beneficência, a difusão da cultura
maçônica e o congraçamento dos homens que professam a ampla liberdade
de pensamento na procura do aperfeiçoamento moral e têm a fratemidade
como lema e ideal de vida.

Concedendo à entidade o titulo declaratório de utilidade pública estadual,
esta Casa estará proporcionando a seus associados a oportunidade de
realizar um trabalho mais eficiente em prol dos necessitados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

1
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e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104,
IflCISO 1, do Regimento Interno.	 -

PROJETO DE LEI N°1.133/97
Declara de utilidade pública o Abrigo Cristão Ary Rolim Costa, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Cristão Ary Rolim

Costa, 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, 25 de março de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Estando em funcionamento há mais de dois anos, o Abrigo

Cristão Ary Rolim Costa tem diretoria composta por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Posto
isto, pleiteamos a declaração de utilidade pública da referida entidade, por
meio deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N°2.064/97, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado apelo

ao Superintendente do INSS em Minas Gerais com vistas a que seja
divulgada, em todos os postos do INSS, a Portada n° 3.641, de 1996. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

N° 2.065197, do Deputado Durval Angelo, solicitando do Presidente desta
Casa informações sobre o procedimento desta Assembléia no que se refere
ao disposto no inciso VII do art. 13 da Resolução n° 69, de 14112195. (- A
Mesa da Assembléia.)

- E, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Durval
Angelo.	 -

COMUNICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Paulo Schettino, Marcelo Gonçalves e Amaldo Penna.
Oradores Inscritos

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.



O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus
senhores e minhas senhoras, o motivo pelo qual, nesta quarta-feira da
semana chamada santa, subo a esta tribuna, é a abordagem de dois
assuntos que julgo relevantes. O primeiro é de suma importância para todo o
Estado de Minas Gerais e para todos os Deputados.

Começarei, pois, pelo assunto menor. Não poderia deixar de falar sobre
ele, uma vez que creio que esta semana encerrou, pelo menos, uma etapa
de um debate, para muitos, muito importante, que foi o debate sobre a
privatização da Vale do Rio Doce.

Ouvindo as interpretações daqueles que me ouviram, aqui desta tribuna,
senti-me na obrigação de, apenas para deixar cristalino, para deixar claro,
voltar a abordar esse assunto que está na crista da discussão em nosso
País. Este Deputado faz questão de deixar claro que, convicto, consciente e
convencido, assinou, com os demais colegas, aquele documento contra a
privatização da Vale do Rio Doce. Este Deputado tem o dever de esclarecer
que tem tentado transmitir, desta tribuna, quando tem oportunidade,
participando deste debate, para que não haja dúvida, que assinou aquele
documento. E deixa claro aos colegas que buscavam assinaturas, que o fez
convicto do que estava fazendo, mas triste por estar fazendo. Reconhecia
que necessário era, porque, no momento, na atual circunstância, nós, a
nação brasileira, e especialmente o Governo brasileiro, não temos moral
para privatizar uma empresa do quilate da Vale do Rio Doce.

E quando disse "não tem morar foi pelo fato de reconhecer, não só pelos
exemplos comparativos, contemporâneos, mas pelos exemplos e pelas
lições que nos legam a própria história, que nós somos um pais de cabeça
para baixo no que tange às nossas leis tributárias.

Vejam bem, Srs. Deputados, meus senhores e minhas senhoras, prestem
atenção. E quase uma convenção internacional que o subsolo de qualquer
território pertence à nação, pertence à União, ao governo daquele território.
Tentei citar um exemplo e o citei ao nosso colega apologista da estatização,
Deputado Ivo, dizendo-lhe que, se ele quisesse abrir uma empresa de
exploração de petróleo em qualquer Pais do Primeiro Mundo, se tivesse
condição financeira poderia fazê-lo até na América do Norte. Porque eles
convidam interessados, como vendedores ávidos por empresas. E quanto
mais, melhor, porque a força do capitalismo e o bem-estar da sociedade
estão na competição sadia. Venham todos comprar a extração de nosso
subsolo. De 25% a 30% do que se extrai do subsolo de uma nação do
Primeiro Mundo pertence à empresa que está extraindo. Mas o resto, 75%
ou 70%, em outras nações, pertence ao povo, ao Estado, à União.

Se o nosso pais soubesse taxar, se tivéssemos leis tributárias sérias...
Mas não são sétias, e provo por quê. O Brasil é um dos países em que mais
se cobra imposto do povo, mas não de quem se deveria cobrar. Trata-se de
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um paraíso fiscal para as empresas que extraem minérios do subsolo.
Vejam bem, meus senhores e minhas senhoras - estamos aqui falando a

uma platéia distinta de políticos -, a Vale do Rio Doce, se não me falha a
memória, teve um lucro líquido de $675.000.000,00 no ano passado e
recolheu aos cofres públicos um imposto de $103.000.000,00. Esses dados
foram apurados pelo nosso companheiro e pelos demais Deputados desta
Casa; pela primeira vez, vi esses números nas mãos de um Deputado ilustre,
probo, do quilate de nosso Deputado Marco Régis. Vejam bem, Srs.
Deputados, a Vale do Rio Doce pagou menos de 15% do líquido, do bruto
tirado da terra, ou seja, se ela fosse pagar do bruto, pagaria menos de 5%.
Nenhuma empresa pequena ou microempresa paga tão pouco imposto no
País. Dever-se-ia cobrar dos microempresários e dos pequenos empresários
esse tipo de imposto. Nos países em que as leis tributárias são sérias,
recolhe-se, no mínimo, 70% do bruto. Por um lado, tememos a globalização,
embora a defendamos, porque cremos que a Nação não são os empresários,
mas sim o povo, mas tememos porque os pequenos empresários brasileiros
não têm condições de competir com os empresários de outros países,
sobretudo do Primeiro Mundo, onde os impostos não são tão esmagadores
quanto os que se cobram do povo brasileiro, sofrido e oprimido. Se Minas
Gerais estivesse recolhendo aos cofres do Estado, se a União estivesse
recolhendo aos cofres públicos o equivalente a 70% do que se extrai, os 30%
restantes, as empresas extratoras, como a Vale do Rio Doce deveria fazer,
seriam aplicados no seu próprio crescimento, em funcionários, em gastos
mil. Vejam que a Vale pagou menos de 15% sobre o líquido, ou seja, a
empresa já havia pago a todos os seus empregados, remunerado seu
Presidente, seus Diretores, e já havia aplicado no fundo de reserva da
própria empresa. No entanto, sobre o líquido, recolheu-se imposto tão vil.

Mas por que somos contrários à privatização da Vale? Por alguns
motivos, senhores. O primeiro é exatamente não termos leis tributárias
sérias. Privatizando a Vale, estaremos deixando nas mãos, não mais do
Estado, mas quem sabe de empresas estrangeiras ou até do povo brasileiro,
de um pequeno grupo ou de uma pequena minoria, esse paraíso fiscal de
que gozam as empresas que extraem minério em nosso país.

Segundo, tendo um Presidente que é capaz de usar o PROER e outros
fundos de reserva da União para salvar banqueiros que deveriam estar, na
sua grande maioria, na cadeia, que despreza a agricultura e as nossas
estradas, nós não sabemos para onde vai esse dinheiro.

O terceiro motivo pelo qual somos contrários à privatização da Vale do
Rio Doce é: essa empresa, após uma mudança nas leis tributárias e após
uma decisão séria por parte dos Deputados Federais, que deveriam pensar
nisso, poderá, sim, mais tarde - e aí o Estado, cuidando dos seus deveres
(porque é dever do Estado não ser empresário, pois ele tem deveres maiores



lo
e prioritários que absorvem totalmente aqueles que nele trabalham) como
um pai de família, cuidará da ordem de sua 'própria casa, dando a todos os
filhos as mesmas condições de competir, fiscalizando para que um filho não
passe o outro para trás - evitar que se criem cartéis, monopólios e trustes. O
Estado tem que cuidar da segurança, da agricultura e do bem-estar do povo,
e não ser empresário, porque, se isso ocorrer, o Estado estará doentio e
puxando para baixo para que os impostos não sejam cobrados, corno o são
em qualquer pais evoluído do Primeiro Mundo. Alguns podem até ter
estatais, mas há uma competição séria, e não há monopólio. Há impostos
sérios para todas as empresas. As próprias estatais legam o exemplo.
Político significa, também, apascentar a "pólis". E se as nossas empresas
estatais legam o exemplo de não pagar impostos, isso é um Estado dentro
do outro Estado. Como poderemos encontrar atitudes certas por parte dos
empresários da iniciativa privada?

Então, Srs. Deputados, tendo sido preparadas leis tributárias sérias e
tendo o Governo se convencido de que o amigo de impostos desgraça o
povo, ai, sim, este Deputado, por questões filosóficas, ideológicas e
compromissado com a política séria, não só defenderá como lutará, se
preciso for, para que o Estado, a toque de caixa, privatize todas as suas
empresas e se tome um Estado que cumpra cabalmente seu dever. Esse é o
segundo assunto. E muito tarde e eu estou envergonhado por isso; mas terei
outra oportunidade.

Quero concluir, nesses 52 segundos, dizendo e desejando a todos uma
feliz Páscoa. Páscoa significa libertação, porque Deus, um dia, numa
demonstração de amor para com o homem, esvaziou-se de si próprio e se
fez homem, dando a sua vida por todos na cruz, como o Cordeiro Pascal,
para que, assim, a condenação que paira sobre todo homem, como
conseqüência do pecado, que é a morte, fosse removida pela morte de um
justo e pela ressurreição daquele que é o maior de todos os exemplos
políticos. Para alimentar a humanidade, ele deu não somente sua lei, sua
palavra, que é a justiça, que é a verdade, mas deu ainda sua própria vida,
em resgate de nossa vida. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
O Sr. Presidente - Com a palavra,o Deputado Wilson Pires.

O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais
pessoas presentes nas galerias; assomo a esta tribuna para fazer colocações
no que diz respeito à inclusão, na Comunidade Solidária e na área da
SUDENE, dos municípios do Norte de Minas. Acho louvável essa colocação,
mas considero uma injustiça das maiores deixar que o Vale do Mucuri e do
São Mateus, que têm os mesmos problemas climáticos e sociais, fiquem fora
dessas considerações que estamos colocando agora à apreciação dos
Deputados, da Câmara Federal e do Senado. Peço aos companheiros do



rs
11

Norte de Minas que façam como nós, que, durante quatro anos, defendemos
não só o interesse de Minas Gerais, de um modo geral, mas também o do
Norte de Minas e, principalmente, do Nordeste, onde militamos, cujos
problemas conhecemos, tanto os de ordem social quanto as desigualdades
existentes nessas regiões.

Sr. Presidente, o Governador do Estado mandou a esta Casa um projeto
que foi aprovado por unanimidade pelos Deputados. É o "Projeto Robin
Hood", que tira um pouco dos que ganham muito para dar alguma coisa aos
que não têm nada. E importante que o Governo, ao levantar essa bandeira,
ao dar sua palavra oficial num compromisso com as regiões desiguais, possa
lutar também junto à bancada de Minas Gerais, para introduzir não só na
Comunidade Solidária, mas também na área da SUDENE a região do Vale
do Mucuri e do São Mateus, que tenho a honra de representar nesta Casa.
Deixo aqui não um protesto, mas um pedido, mobilizando a consciência e a
vontade de cada um dos senhores para que apóiem uma das regiões mais
desiguais não só do Estado de Minas Gerais, mas deste País, Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais

pessoas presentes nas galerias, ocupo esta tribuna por dois motivos.
Primeiro, para falar sobre o problema que aflige o País inteiro e já foi
bastante discutido nesta Casa: é o problema do sistema carcerário do País e
do Estado. Tivemos a oportunidade de trazer a esta Casa D. Serafim
Femandes de Araújo, e, no mês que vem, virá a esta Casa, para nos honrar
com sua presença, o Presidente da CNBB, D. Lucas Moreira Neves.

Também aprovamos o requerimento criando uma comissão especial que
levantaria os problemas do sistema penitenciário em Minas Gerais. E a
imprensa, a Igreja e outras forças organizadas da sociedade perguntavam-
nos por que uma comissão especial e, não, uma comissão parlament : de
inquérito. A resposta era que, na avaliação que tínhamos feito na Cornssão
de Direitos e Garantias Fundamentais, da qual faço parte, presidida pelo
nobre Deputado João Leite, faltavam-nos dados consistentes para a
comprovação de denúncias mais graves, para, então, criarmos essa
comissão. E, ao mesmo tempo, fizemos a avaliação de que uma comissão
especial, considerando não haver oposição de parte alguma, nem do
Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário, seria o melhor caminho.
Além disso, já havíamos aprovado a incorporação à comissão de membros
do Ministério Público, da OAB, do Judiciário, da Pastoral Carcerária e da
Pastoral Evangélica.

Entendemos e concluímos que, desta Casa, deve ecoar aquilo que a
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sociedade quer e reivindica. E parecia-nos haver interesses outros, que
impediam que nós, parlamentares, instaurássemos uma CPI. O próprio
Governador do Estado solicitou que criássemos essa CPI porque ele tinha
interesse em levantar todas as irregularidades e problemas que envolvem a
questão do sistema penitenciário. Ouvimos a reivindicação da Igreja, através
do Arcebispo Dom Serafim e de outros movimentos da Igreja Católica; eles
preferiam que fosse criada uma CPI. Ouvimos a maioria dos parlamentares
da Casa; eles achavam que seria importante a criação dessa comissão.
Ouvimos da imprensa quase uma reivindicação, mais, de certa forma, uma
cobrança. Então, avaliamos e criamos essa comissão, através de um
requerimento apresentado ontem, para o qual, com muita facilidade,
conseguimos mais de 35 assinaturas. Está aprovado o requerimento, e, na
próxima terça-feira, será instalada a CPI.

É preciso ressaltar que esta Casa está disposta a discutir, e tenho sentido
que ela dará todo o apoio e tudo o que for necessário, em termos políticos e
legislativos. E, a partir das irregularidades que encontrarmos, assim como os
problemas ainda a ser identificados, e com a discussão da sociedade,
poderemos apontar algumas soluções. Devo ressaltar, também, que, em
conversa pessoal com o Governador Eduardo Azeredo, foi-nos afirmado que
o Executivo nos dará a mão em todas as mudanças e ações que se fizerem
necessárias, a fim de corrigirmos esse problema. O que estou dizendo, quero
que fique registrado nos anais desta Casa, para dar conhecimento a quem
nos tinha perguntado o porquê da não-criação da CPI, e, sim, da comissão
especial que tínhamos pedido anteriormente.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeço o aparte. Fui um
dos Deputados, Miguel Martini, que aplaudiu a atitude de V. Exa. ao propor
uma investigação acerca do sistema carcerário em Minas Gerais, mas
confesso que, hoje, fiquei um pouco preocupado ao ler que a Assembléia
está criando uma CPI para fazer um trabalho de investigação nos presídios.

Ora, se formos aos presídios de Minas - como disse o nosso colega Paulo
Schettino, o problema é secular -, constataremos o problema da
superlotação, da falta de assistência aos presos, constataremos que grande
parte deles são portadores do vírus da AIDS, veremos os "presos morcegos",
que ficam pendurados nas grades, tal é a superlotação. Assim, entendo que
essa CPI, além de investigar o óbvio, tem que se preocupar com um ponto
básico: o apoio, a disposição do Governo em resolver a questão carcerária, a
questão penitenciária em nosso Estado. Tivemos a oportunidade de
conversar com o Secretário da Justiça, e ele falou que precisamos construir
penitenciárias. Então, que se construam as penitenciárias. Para isso, é
preciso que haja disposição política e dinheiro, recursos para essas
construções.

Mas não é só isso. Recebi um oficio - e acredito que todos os Deputados
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também - assinado por funcionários do Estado que trabalham em presídios.
Então, Excelência, acho que temos que nos preocupar, também, com as
pessoas que trabalham nos presídios. Esse documento que me chegou às
mãos, às do Deputado Paulo Schettino e às de V. Exa. mostra as aberrações
e os absurdos que acontecem com as pessoas que cuidam dos presidiários,
que estão tomando conta das celas, que trabalham ali dentro: um verdadeiro
inferno.

Por isso, essa comissão não se pode restringir - e acredito que, também,
não seja esse o pensamento de V. Exa. - a constatar o óbvio apenas, mas
deve passar a limpo - na concepção da expressão - o problema carcerário
em Minas Gerais.

O Deputado Miguel Martini - Como V. Exa. muito bem terminou
dizendo, a CPI não vai fazer aquilo que a imprensa diz; fará o que é
necessário, enquanto CPI. A imprensa está em seu papel, ao passar as
informações que lhe chegam. A nós, parlamentares, cabe fazer o que for
preciso.

Em segundo lugar, não iremos, apenas, constatar o óbvio, porque já está
constatado. Temos denúncias e precisamos investigar. Por exemplo, há a
denúncia de que uma fuga, em determinada penitenciária, custa
R$60.000,00; a de que, em determinado presídio, uma vaga custa
R$4.000,00 ou R$5.000,00; denúncia em relação à alimentação, aos próprios
agentes penitenciários, aos agentes carcerários, que também necessitam de
atenção.

E claro que há um conjunto de fatos que a CPI vai investigar, levantar as
irregularidades, exigir e apontar as medidas administrativas e judiciárias
cabíveis. Vamos levantar todos esses problemas, pois uma coisa é saber
que há deficiências nos presídios, mas outra é saber por que, por exemplo,
eles não são construídos. V. Exa. está perguntando por que não se
constroem presídios. Sabemos que muitos Prefeitos não aceitam, fazem
"lobby", pressão, através de parlamentares, inclusive, para não se construir
presídio em seu município, porque isso é um desprestígio político. Esse tipo
de situação a Assembléia pode modificar através de uma legislação
pertinente. Sei que o próprio Deputado Marco Régis, sempre atento, propôs
que as sedes das regionais fossem obrigadas a aceitar a construção de
presídios regionais. È uma proposta. Há casos de Prefeitos pedirem a
construção de cadeia pública em outro município que não o seu. Portanto,
existem essas aberrações. Elas acontecem.-Então, nessa questão, acho que
a CPI poderá não apenas levantar as irregularidades, mas também apontar
soluções. Não basta visitar presídios e cadeias. Estava prevista a formação
de uma comissão especial para estudar esse assunto. Resolvemos
transformá-la em CPI. Estava previsto um cronograma de trabalho em que
teríamos audiências públicas para ouvir o Judiciário, as pastorais, enfim,
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toda a sociedade organizada, sobre essa questão. Com todo esse trabalho,
acredito que poderemos apontar soluções. Desde já, reafirmo que há
intenção do Executivo em resolver esse problema.

Vamos, também, identificar outros problemas, por exemplo: presos que já
cumpriram dois ou três anos além de sua condenação. Assim, temos uma
série de problemas que envolvem o Judiciário, o Executivo e o Legislativo,
bem como a própria sociedade, como foi muito bem falado aqui por D.
Serafim. Analisaremos, também, o que acontece com as famílias dos presos.
Se o Estado prende o elemento, não podemos exigir que sua família também
pague pelo erro. Não estamos dizendo que os condenados são anjinhos ou
santinhos. Não é isso. Mas não queremos que seja exigido deles além
daquilo que a lei prevê. Queremos que paguem, mas sem desconsiderar a
dignidade do ser humano, enquanto imagem e semelhança de Deus.

Para encerrar, gostaria de desejar a todos os colegas parlamentares,
imprensa, funcionários da Casa, a todos que aqui se encontram uma feliz
Páscoa. Páscoa é passagem, passagem para uma nova vida. Neste
domingo de Páscoa, estaremos celebrando essa passagem. Esperamos que,
para cada um de nós e nossas famílias, seja passagem para uma vida
melhor, de paz, alegria, justiça e mais felicidade, apesar de todos os
problemas que enfrentamos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira
Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores da imprensa, companheiros presentes nas galerias,
que nos visitam hoje, estou aqui, às vésperas do nosso recesso da Semana
Santa. Aproveito a oportunidade para desejar uma boa Páscoa para todos os
Deputados, funcionários desta Casa, telespectadores do Canal 40 e
visitantes.

Estou aqui para pedir a atenção dos senhores para um fato que se não
fosse tão grave, seria até cômico.

Em contato com autoridades de Monte Sião, no Sul de Minas, tomei
conhecimento de uma situação tão abominável, que estou até pensando em
fazer uma passeata na porta do Palácio da Liberdade para mostrar ao
Governador o que acontece com os produtores de malhas daquela cidade.

Monte Sião faz parte, junto com Jacutinga, de um circuito econômico do
Sul de Minas, conhecido por sua produção de malhas, famosa em todo o
Brasil, o que lhe garante um invejável equilíbrio econômico, com paz social e
emprego pleno.

Já pensaram numa situação dessas, Srs. Deputados, uma cidade
pequena onde não há desemprego? Não é o sonho de todo Prefeito atual?

Pois Monte Sião está ameaçada de deixar de ser essa ilha de
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prosperidade, para virar mais uma cidade de pires na mão, mendigando
recursos, que não existem, junto ao Estado, para resolver problemas sociais,
como desemprego, falta de moradia, que ainda não tem, mas pode vir a ter,
em breve, caso persista a situação que vou lhes relatar.

A economia da cidade se assenta toda na produção de malhas, que é
familiar, portanto, informal. A arrecadação da Prefeitura é praticamente nula,
com isso, porque não há recolhimento de impostos sobre a atividade.

Pois bem, a receita estadual resolve, de uma hora para a outra, mudar
uma situação que vem de décadas. Para isso, começou uma blitz, uma
fiscalização contra a sonegação de impostos, só que de forma errada.

Pasmem Srs. Deputados, a cidade está indo de cima para baixo, e a
fiscalização em cima do turista. Aquele que aproveita excursões e faz em
Monte Sião suas compras familiares. Se a fiscalização fosse em cima dos
produtores, tudo bem, não estaríamos nos queixandc mas ela se dá hoje,
única e exclusivamente sobre os turistas.

A fiscalização cumpre norma legal mas arrocha quem movimenta o
comércio, vai criar um problema inusitado. Com mais um tempo de
fiscalização, a cidade vai estar quebrada, porque não vai ter mais turista
para comprar.

Imaginem os Srs. Deputados que quem faz uma compra em Monte Sião
leva 5 ou 10 peças, para familiares ou amigos, e ao passar no posto da
fiscalização é multado, porque está sem as notas fiscais. Quem em um
passeio, ou numa excursão, vai ter a preocupação de pedir a nota fiscal?

A receita está simplesmente sacrificando o consumidor, que não tem
nada a ver com a história, ou seja, ele não produz nada, não comercializa
nada, simplesmente faz com que a economia gire.

Os turistas vão sumir de Monte Sião e de Jacutinga porque a notícia do
rigor da fiscalização já está começando a correr em toda a região, e aí quem
vai ajudar a economia da cidade? Será o Estado?

Fiscalizar não está errado, é legal, mas não da forma como está sendo
feito. A própria Associação Comercial da cidade, junto com a Prefeitura,
apresentou um plano para a Receita Estadual.

E uma coisa simples e que não espanta os compradores. A Associação
Comercial sugere a criação de um grupo de trabalho composto por
representantes da Prefeitura, dos comerciantes, dos trabalhadores, da
Receita Federal e da Promotoria de Justiça para que a atividade seja
regularizada, passando de informal para formal, mas com um cronograma de
trabalho, e não de uma vez só. Sugere ainda a criação de campanhas de
esclarecimentos ao setor, com treinamento e cursos.

A Associação Comercial propõe também a implantação de um posto
avançado da Receita, para trabalhar na regularização das empresas. Tudo
isso vai adequar as micro e as pequenas empresas à nova sistemática do
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imposto único (o SIMPLES), atualizar as já instaladas, estabelecer legislação
especifica para o setor, criar uma comissão municipal de tributos.

Tudo muito simples, sem complicações e sem os incômodos atuais
impostos aos turistas. E uma questão de bom-senso, que parece não está
prevalecendo na Receita Estadual.

Eu até concordo com as propostas da Associação Comercial, só que sou
por soluções mais extremas. Em uma visita que fiz à Secretaria da Fazenda
e ao Secretário Adjunto de Governo, fazendo uma manifestação na porta do
Palácio, com 600 produtores da cidade, caso a situação atual persista.

Esperamos que a Receita não continue incomodando os turistas, na Feira
do Tricô que será realizada em maio. Quero lembrar que na Feira do Tricô,
no último ano, no Minascentro, tivemos 40.000 pessoas comprando blusas,
malhas a um preço multo baixo, preço de custo mesmo. O produto é ótimo,
de boa qualidade e barato. Vamos pedir ao Governador que analise a
situação e aceite a proposta que entregamos ontem do Secretário da
Fazenda.

Aproveito a oportunidade, já que estou falando do Sul de Minas e registro
aqui mais um protesto.

Srs. Deputados, a estrada que liga as cidades de Ouro Fino, Jacutinga e
Monte Sião, a MG-290 como vocês acompanharam pela televisão, teve sua
interdição pedida pelo Promotor de Justiça de Ouro Fino e foi interditada
pelo Juiz por absoluta falta de condições de trânsito. E buraco só. Depois de
vários pedidos ás autoridades locais e ao Governo do Estado que arrumasse
a MG-290, coube ao Promotor pedir ao Juiz e o Juiz a interditou.

Mas como a medida teve a aprovação de toda a população de Minas
Gerais, se a moda pega, ficaremos sem estradas. Minas Gerais vai parar. Se
todo Juiz acolher a sugestão do Promotor de Justiça para impedir o trânsito
onde tem buraco, ninguém mais vai transitar no Estado. Mas temos que tirar
o chapéu e parabenizar o Promotor e o Juiz de Ouro Fino, porque, se eles
não tivessem agido assim, o Governo não estaria tomando nenhuma
providência. Chegaram informações em nosso gabinete de que a Regional
do DER-MG de Itajubá já recebeu até o recurso para fazer a manutenção da
estrada que liga as cidades de Ouro Fino, Jacutinga e Monte Sião. Só que
não resolveu nada, e nenhum carro está tendo condição de passar. E o Juiz,
agora, estabeleceu uma multa de R$5.000,00, para o caso de a estrada não
ser consertada no prazo que foi dado. Será que o povo, após pagar imposto
em cima de imposto, vai ficar sem estrada naquela região? Será que os
produtores vão continuar sofrendo com isso? Será que os acidentes vão
continuar acontecendo na MG-290? Sem dúvida nenhuma, Srs. Deputados.
E bom que fiquem alerta o Governador Eduardo Azeredo e o pessoal do
DER-MG, porque a moda vai pegar, e vai ter Juiz interditando todas as
estradas que estiverem sem condições de trânsito. Os Deputados não terão
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nem como voltar para casa. O Governo não tem respeito nenhum com os
motoristas nem com os passageiros.

E ainda, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quando Vereador, deixei um
projeto na Câmara Municipal que retira a rodoviária do centro de Belo
Horizonte. O Governo falou que vai abrir uma licitação para isso, mas até lá,
todas as vezes que há um feriado prolongado, como esse que vem agora, a
rodoviária pára, porque ela está ultrapassada. Precisamos com urgência de
uma nova rodoviária. Chega de compromisso do Governo do Estado com o
SINDPAS, chega de compromisso do Governo passado, que deu a
rodoviária de Belo Horizonte para empresários. Belo Horizonte não suporta
mais uma rodoviária no centro da cidade. E hora de o Governo ajudar a
Prefeitura para que seja resolvido esse problema do trânsito no centro da
cidade. Muito obrigado.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)
1 2 Fase	-

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 12 Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Paulo Schettino - falecimento
de Alexander Azevedo Felipe, nesta Capital; Marcelo Gonçalves -
falecimento de Geraldo de Andrade Santos, em Pedro Leopoldo (Ciente.
Oficie-se.); e Arnaldo Feriria - indicação do Deputado Roberto Amaral como
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 31197, em substituição ao Deputado Simão
Pedro Toledo (Ciente. Designo. Cópias às Lideranças. A Área de Apoio às
Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Durval Ângelo, em que

solicita seja constituída Comissão Especial para, no prazo de 60 dias: a)
realizar levantamento analítico (por credor) do débito do Governo do Estado
em relação aos precatórios judiciais em atraso de pagamento, com te Jas as
informações pertinentes (modalidade, origem, montante, data do início e do
término do processo e outros dados considerados relevantes); b) inteirar-se
da tramitação dos pedidos de intervenção no Estado protocolados no
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em razão do atraso no pagamento dos
precatórios; e) apurar os motivos da não-inclusão, no orçamento do Estado,
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do total da previsão de pagamento desses precatórios, conforme
determinação das Constituições Estadual e Federal; d) verificar se os
pagamentos realizados dos precatórios obedeceram à ordem cronológica. A
Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos da Deliberação da Mesa n°
761/92.

Requerimento do Deputado Carlos Pimenta, Líder do PL, em que solicita a
palavra, pelo art. 71 do Regimento Interno, para, nos termos do parágrafo
único, transferi-Ia ao Deputado Emiano Batista. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 50 minutos. Com a palavra, o
Deputado Ermano Batista.

O Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
constrange-me ter que ocupar esta tribuna para contar um fato que não
podia jamais ter acontecido. Mas, agora que aconteceu, é urgente e
indescartável evitar-lhe as conseqüências trágicas que prenunciam o que
pode perfeitamente ocorrer, dependendo apenas de vontade política, de
bom-senso, cautela e respeito ao trabalho, ao cidadão, à família e ao
patrimônio alheio.

Trata-se da propalada pugna FUNAI x Produtores Rurais do Município de
Resplendor, região do rio Doce, no Leste do Estado.

O Governo mineiro não pode (como Deputado da situação sinto-me parte
dele e é por isso que estou aqui) ficar impassível e contemplativo ante o
desfecho funesto, de conseqüências imprevisíveis que a execução da
sentença de despejo de posseiros que o Estado assentou vai provocar.

Os fatores que deram causa à ação foram de triste memória: de um lado,
da parte da Secretaria de Agricultura; ainda que por confiança na palavra
empenhada da FUNAI, um descuido imperdoável. De outro, a FUNAI,
furtando-se ao cumprimento de um acordo em que fora regiamente
beneficiada, aproveitou-se do lapso da Secretaria e ingressou em juízo e
buscou, por direito, o que de fato não era seu. Procedimento desleal,
desonesto, que acabou por colocar o Estado de Minas numa situação
extremamente incômoda.

Caminhemos desde o início para que os senhores entendam melhor. No
ano de 1920, Minas doou cerca de 3.800ha de terras, na margem esquerda
do rio Doce, no Município de Resplendor, à União, para assentamento de
índios que seriam trazidos do Espírito Santo e ainda outros remetidos de
várias regiões do nosso Estado. Além das terras o Estado concorreu com a
quantia de vinte contos de réis para a operação. O então serviço de proteção
do índio, o SPI, assumiu a tarefa de processar a implantação da colônia e a
instalação dos índios Crenaques e Pojichás na área.

Acontece que àquela época agricultores pobres, sem terra, já haviam
ocupado a área Verdadeiros bandeirantes (vejam os senhores que não
havia, como hoje, ajuda do governo para os assentamentos), desbravaram-
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na, fincaram ali os seus sonhos, seus ideais, suas vidas, seu patrimônio e
suas famílias. Muitos lá nasceram e morreram velhos sem nunca ter visto
um índio nos arredores e muitos outros que lá vivem testemunham que
ninguém, seja do extinto SPI, da Igreja, da FUNAI ou do Governo
apresentou-lhes algum desses nossos respeitáveis irmãos aborígenes.

Dos 3.800ha doados, o SPI e depois sua sucessora, a FUNAI, ocupou
cerca de BSha às margens do rio e próximo à estação da estrada de ferro,
onde os índios, poucos e já aculturados, viviam de vender aos viajantes
apetrechos tais como arcos, flechas, tacapes e colares, que, segundo a voz
corrente, eram fabricados por terceiros em pequenas oficinas das cidades
vizinhas.

Transcorridos 52 anos, de 1930 a 1972, a FUNAI - o SPI havia sido extinto
- não tinha ido além das 65ha iniciais. Enquanto isso, os posseiros
consolidaram suas posições na área e a tomaram produtiva. Formaram
pastagens, fizeram cercas, construíram currais, casas, paióis, pocilgas e
pomares valendo-se, em alguns casos, de financiamentos caros. Alguns
desses produtores, provavelmente ainda devem ao Banco do Brasil ou â sua
cooperativa parte desses empréstimos:

Construíram estradas, eletrificaram as propriedades, instalaram pequenos
engenhos para o fabrico de rapadura, de açúcar mascavo e de cachaça.
Tudo isso trabalhado pelos membros da família em minifúndios que vão
desde 20ha, e até menos, até 70ha ou pouco mais. E raro

um caso além dessa medida.	 -
Hoje pastam nas terras aproximadamente 5 mil bovinos, e cerca de 6 mil

litros de leite são entregues diariamente às cooperativas de Resplendor e
Conselheiro Pena.

Esses números vistos a sós dão a idéia de que são ricos os agricultores
assentados na área, entretanto, cotejados com o volume de famílias
envolvidas, mostram que na verdade a média é de 70 bovinos e 90 litros de
leite por unidade familiar.

Claro está que ninguém tem reservas. Todo seu patrimônio está plantado
ali (exceto uns poucos, menos de meia dúzia que lá estão por compra e não
por posse). Postos para fora só lhes restarão uma alternativa: aos novos, as
concentrações dos sem-terras e aos velhos, a triste vergonha de ter que
mendigar.

No ano de 1972, a FUNAI, vendo-se impossibilitada de assentar na área os
índios e em virtude da cláusula de reversão contida na escritura de doação,
que impunha o retomo ao patrimônio do Estado caso o objeto não fosse
cumprido, preferiu negociar com o Estado o recebimento, em troca, de outra
área sem litígio no Município de Carmésia, a Fazenda Guarany, com
território ainda maior que o do Município de Resplendor. Procedimento
considerado racional, inteligente, que redundou em lucro para a FUNAI, que,
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pelas condições impostas e assumidas na escritura de doação de 1920 e não
cumpridas, já havia perdido o terreno.

Houve então a troca, operação fulcrada na lei, entre o Estado,
representado pelo Governador Rondon Pacheco - o "pacificador' - e os
índios, tutelados e representados pela FUNAI na pessoa do seu Presidente, o
Sr. General Oscar Jerônimo Bandeira de Meio.

Os entendimentos para a permuta tiveram início em 1971 e, já em
dezembro desse ano, o Estado, através do Ofício n o 2.164, do Sr. Secretário
de Agricultura, dirigido à RURALMINAS, dá conta de que havia aceitado uma
proposta da FUMAI. Nessa ocasião, autorizava a RURALMINAS a entregar-
lhe a Fazenda Guarany. Vejam o que dizia o oficio do Sr. Secretário:

"Belo Horizonte, 30 de dezembro de 197.1.
Sr. Presidente:
Para as devidas providências, comunicamos a V. Sa., de ordem do Exmo.

Sr. Governador, que foi autorizada a entrega da Fazenda Guarany, situada
no Município de Carmésia, à FUMAI, para nela ser instalado o Núcleo
Indígena do Crenaque.

Com essa providência a FUNAI entregará as terras do atual Núcleo do
Crenaque, localizada no Município de Resplendor a essa entidade,
obedecendo ao que dispõe a Lei n°788, de 1819120. Recomendo-lhe, ainda,
providências para o recebimento daquela propriedade, mantendo
entendimentos com os representantes da Fundação e evitando novas
invasões na área.

Saudações.
Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura.
Ao Sr. Aluisio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS".
A RURALMINAS, de posse desse documento, que era uma ordem,

escriturou a FUNAI, transferindo-lhe o domínio e, a seguir, a posse do imóvel
Fazenda Guarany, no Município de Carmésia, onde foram instalados os
pouquíssimos índios da época e que gerou em 22 de dezembro de 1972 o
seguinte oficio:

"Belo Horizonte, 22 de dezembro de 1972. Do Capitão PM, Manoel dos
Santos Pinheiro, Chefe da Ai. Minas-Bahia, ao Exmo. Sr. Secretário de
Agricultura. Assunto: Conhecimento (Leva.) Sr. Secretário:

Levo ao conhecimento de V. Exa. que, cumprindo determinações do Sr.
Presidente da FUMAI, concluímos nesta data, a transferência do Posto
Indígena Crenaque, situado no Município de Resplendor, para a Fazenda
Guarany, situada no Município de Carmésia, neste Estado.

Não existindo mais nenhum índio em Crenaque, de acordo com os
entendimentos realizados entre a Presidência da FUNAI e o Governo do
Estado de Minas Gerais, a área se encontra à disposição de V. Exa.,
esclarecendo-lhe que deixamos um policial no local, para impedir sua
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invasão, até que seja definitivamente ocupada pelo órgão encarregado de
administrá-la.

Na oportunidade, desejamos apresentar a V. Exa., em nome do Sr.
Presidente da FUNAI, sinceros agradecimentos pelo apoio e colaboração
que a Secretaria de Agricultura deu durante a operação de transferência do
Posto Indígena Crenaque para a Fazenda Guarany. Atenciosamente, Manoel
dos Santos Pinheiro, Cap. PM, Chefe da Ajudância Minas-Bahia."

Em 611173, o "Minas Gerais", órgão oficial do Estado, publica, a respeito do
assunto, a seguinte nota: "A Fundação Rural-Mineira, RURALMINAS, vai
receber a área do Posto Indígena de Crenaque, no Município de Resplendor,
e, em seguida, iniciará o processo de legitimação das terras, em nome dos
seus ocupantes. Isso, em conseqüência da -transferência dos últimos índios
do Crenaque para a Fazenda Guarany, no Município de Carmésia, doada à
Fundação Nacional do Índio pelo Governo do Estado para a instalação de
um novo posto indígena."	 -

A essa altura, os senhores já estão naturalmente se perguntando: onde
está a descura do Estado na transação?

Está, Srs. Deputados, no fato de que o Governo transferiu a "Fazenda
Guarany" para a FUNAI, mas não processou, por escritura pública, o retomo
da área de Resplendor ao patrimônio do Estado. Dessa forma, a FUNAI ficou
com o documento das duas áreas.

No dia 812173, de novo, o órgão oficial do Estado, o "Minas Gerais",
publicou uma nota extensa sob o título: "RURALMINAS inicia medição de
terras para legitimação em Resplendor', dando, nesse caso, a pendenga
como assunto encerrado. A publicação era do seguinte teor:

"RURALMINAS inicia medição de terras para legitimação em Resplendor.
O Diretor-Geral da RURALMINAS, Aluisio Fantini Valério, inspecionou a área
do antigo Posto Indígena Crenaque, no Município de Resplendor, que foi
devolvida ao Estado pela Fundação Nacional do índio - FUNAI - após a
transferência dos últimos índios para a Fazenda Guarany, em Carmésia. No
local, determinou as providências para o início da medição das terras, com o
objetivo de efetivar a sua legitimação em nome dos que as ocupam.

Estava acompanhado do chefe do Departamento Jurídico da entidade,
Geraldo Resende, e manteve entendimentos com as autoridades da região,
visando a uma solução rápida para garantir os direitos dos posseiros e
promovendo o seu ingresso no esforço de desenvolvimento da atividade
rural do atual Governo, através do sistema operativo da Secretaria da
Agricultura.

O processo de legitimação será preparado pelo Distrito de Terras da
RURALMINAS, sediado em Aimorés, cujo chefe, Osmar Femandes Lopes,
recebeu orientação do Diretor-Geral no sentido de ser feita a medição em
bloco de toda a área com a finalidade de se obter maior produtividade no
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trabalho."	 -

Essa notícia vai mais longe, mas eu paro por aqui. O seu final diz que o
"affai(, que a pugna, que a querela FUNAI e posseiros estava, felizmente,
encerrada.

A nota referia-se, como os senhores puderam observar à área do antigo
posto dos Crenaques. Isso porque, na verdade, o posto já não existia desde
1967. O processo de transferência do domínio, isto é, a legitimação das
terras em nome dos posseiros, transcorreu sem incidentes, sem a oposição
da FUNAI, que acabou por oficializar a extinção da colônia em 3111174.

O ato do Sr. Presidente da FUNAI foi gravado nos seguintes termos:
"Ministério do Interior. Fundação Nacional do Índio. Portaria n o 157, de
3111174. Extingue Posto Indígena. O Presidente da Fundação Nacional do
Indio, no uso das atribuições que lhe conferem os estatutos, resolve extinguir
o Posto Indígena Crenaque, localizado no Município de Resplendor, Estado
de Minas Gerais. Assinado: Oscar Jerônimo Bandeira de Mello - Presidente.

Esse ato, na verdade, ratificava o que de fato já havia acontecido desde
1967, conforme já dito - sete anos antes. O posto já não era. Em seu lugar a
FUNAI, contrariando o objetivo da doação e à revelia do doador, instalou um
centro de recuperação de índios delinqüentes. O Jornal "Estado de Minas"
expressou-se, em 22112/70, a respeito do assunto.

A matéria é longa, vou apenas apanhar parte dela. Ela começa dizendo: (-
Lê:)

"Terminou a longa batalha judicial entre os colonos de Crenaque, em
Resplendor, e a Fundação Nacional do índio.

A colônia agrícola que constitui o Posto Indígena Guido Marlieri pertence à
Fundação Nacional do Índio, instituição federal, criada por Lei Federal n°
5.371, de 5112167, estando vinculada ao Ministério do Interior. No dia
1819120, o Governo de Minas doou à instituição as terras destinadas aos
acampamentos dos índios crenaques e pofichás." Observem os senhores o
que diz a reportagem a seguir "No levantamento feito pelo repórter em
1969, somente dois índios foram encontrados no local: Jacó e sua irmã
Bastiana. A FUNAI esteve ausente das terras durante alguns anos e voltou
em 1967. Construiu diversos galpões e transformou a colônia destinada aos
crenaques e pofichás em Centro de Recuperação do lndio Delinqüente. Os
responsáveis pela FUNAI levaram indígenas do Mato Grosso para Crenaque,
a fim de recuperá-los. Alegaram que os índios que matam seus
companheiros de tribo são massacrados pelos outros. Para evitar o
massacre, a FUNAI transferiu esses índios delinqüentes para Minas Gerais.

Depois de tudo isso, Srs. Deputados, a FUNAI, aproveitando-se do
descuramento do Estado no expediente, ajuizou, em 1983, uma ação
buscando anular os títulos dominiais que o Estado de Minas Gerais outorgou
aos então posseiros e produtores.
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Alegou a FUNAI que o Estado não tinha legitimidade para vender as terras,

uma vez que essas estavam escrituradas em seu nome. Da Justiça não
podia esperar outro procedimento, senão considerar o Estado parte ilegítima
e anular as escrituras ao fundamento de que vendera o que há anos havia
doado.

O procedimento da FUNAI, se não foi criminoso, foi pelo menos
inescrupuloso, de um oportunismo deselegante, desumano e antiético. E
lastimoso e verídico que o procedimento do Judiciário, nesse caso, é
passível de criticas e digno de veemente censura. Evidenciou-se
ignominioso disparate: o da justiça injusta.

Mandou o Supremo que se despejem os agricultores, que os joguem na via
da amargura, que os levem à miséria, ao mesmo tempo que premia a FUNAI
com enriquecimento ilícito, completando-se do patrimônio alheio.

Desconhece o Judiciário que esses posseiros construíram de boa-fé, estão
nas terras há quase um século, foram documentados pelo Estado, têm direito
pelo menos a suas benfeitorias- Só por vir do Judiciário a decisão não deixa
de ser desumana, cruel, parcial.

Prenuncio um resultado funesto se a sentença for executada nos moldes
da decisão. Vai morrer gente. Não será, tenho certeza, em razão de atrito
com a policia que vai despejá-los, são todos gente pacifica que só
aprenderam a trabalhar, mas por causa da paixão de se verem humilhados,
espoliados, condenados à fome, à miséria. Muitos são velhos, alguns quase
cegos.

O Governo de Minas não pode e não deve ficar omisso diante dessa
abominável situação.

O Judiciário precisa mandar indenizar essa gente. E o minimo.
Os representantes da FUNAI, do CINI, da Igreja e de outros órgãos

interessados não serão felizes, nem dormirão tranqüilos sobre a desgraça de
tanta gente humilde, mas honrada e trabalhadora.

Apelo ao Líder do Governo nesta Casa, que acione o Palácio e coloque o
Governador neste caso como fez o Líder do Governador Rondon Pacheco,
no passado.

Apelo ao assessor parlamentar do Sr. Presidente do Tribunal de Justiça na
Assembléia para que diligencie no sentido de cientificar aquela autoridade e
pedir-lhe que intervenha.

Apelo a V. Exa., Sr. Presidente, para que faça contato imediato com o Sr.
Diretor da Polícia Federal encarregada de acobertar a FUNAI para que este
comunique com a Justiça Federal e lhe faça ciente da gravidade do caso.

Apelo ao Sr. Deputado Presidente da Comissão de Direitos Humanos nesta
Assembléia, a fim de que entre em contato, imediatamente, com a FUNAI e
juntos possam buscar uma solução que não penalize os agricultores e que
sejam compensados pelas benfeitorias que têm.
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Não deve interessar à FUNAI ficar com o patrimônio desses trabalhadores

do interior. Apelo, finalmente, a todos os senhores Deputados para que
façam coro comigo e juntos sensibilizarmos os envolvidos nesse "affair' a
fim de que busquem uma solução racional para o impasse. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Republicado em virtude de incorreção havida na edição de 414197

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito o encerramento da

reunião, de plano, porque a matéria que está na pauta exige "quorum".
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente (Deputado Arnaldo Penna) - A Presidência verifica, de
plano, a inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra
a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates na
segunda-feira, dia 31, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1762 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE MARÇO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; discursos dos Deputados
Gilmar Machado, Durval Ângelo e Ivo José; aprovação - Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.049196; aprovação na forma do vencido em ?
turno - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

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

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeirno Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Arnbrósio Pinto - Anivaido Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dinis
Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira
- Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

j3 PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 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

passa à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

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

Machado, em que solicita, na forma regimental, a inversão da pauta, de
modo que o Projeto de Lei n° 1.049196 seja apreciado antes das proposições
constantes na pauta. Em votação, o requerimento. Para encaminhá-la, com
a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias, imprensa; ocupamos a
tribuna, neste momento, para encaminhar um requerimento solicitando a
inversão da pauta. Qual o motivo que nos fez providenciar esse
requerimento?

O Projeto de Lei n° 1.047196 cria o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes, e o Projeto de Lei n° 1 .049/96,
que é o que pretendemos analisar em primeiro lugar, autoriza a alienação
dos bens imóveis da RURALMINAS que especifica. Esse é um projeto
extremamente importante, uma vez que, hoje, um dos temas centrais da

' conjuntura nacional é, exatamente, a questão da terra. Trabalhadores do
País inteiro, inclusive os pequenos produtores, têm-na como elemento
central tanto para uma política de combate ao desemprego quanto para uma
política agrícola de produção, voltada para a pequena economia.

Além disso, a RURALMINAS, neste projeto, pretende fazer a destinação de
áreas rurais, exatamente segundo essa linha de pensamento. Portanto,
vemos que há necessidade de agilizar o encaminhamento do processo de
votação. Por isso fizemos o requerimento solicitando inversão da pauta.
Esse projeto é do ano passado, e estamos fãzendo uma discussão profunda
a seu respeito. Nele não encontramos outras emendas que dificultem o
debate ou que modifiquem o seu espirito. É com esse objetivo que pedimos
o apoio e a solidariedade de todos para essa inversão, porque é importante e
fundamental para que possamos estabelecer o processo de votação.
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E isso, também, não significa que estejamos impedindo que o outro projeto

seja colocado em votação. O que estamos argumentando e o que
gostaríamos que ocorresse é a inversão da pauta, para que pudéssemos nos
aprofundar nesse importante debate. Não podemos ignorar os projetos e os
problemas enfrentados hoje, no campo. A marcha dos trabalhadores rurais
sem terra tem colocado a reforma agrária como urna das bandeiras, como
uma das prioridades.

Quando da campanha presidencial, vimos as prioridades apresentadas
pelo Governo: ele estendia a mão com cinco propostas, e nelas não
constava a questão da reforma agrária, porém, em virtude da pressão dos
trabalhadores rurais e do MST, o Governo Fernando Henrique teve de incluir
na pauta das prioridades do seu Governo essa questão. Então, os pontos do
seu programa foram estendidos graças à pressão dos trabalhadores. E o
projeto para o qual estamos solicitando a inversão da pauta, para que
possamos fazer o debate, dá-nos essa possibilidade. E uma contribuição que
o Governo de Minas estará dando para o aprofundamento da questão do
campo.

Hoje foi criada uma comissão, um grupo de trabalho coordenado pelo
Secretário Adjunto da Educação, João Batista dos Mares Guia, e o Sr.
Jaime, que está representando o Secretário Adjunto nesta área, vem
fazendo importante trabalho aqui, com representantes das comissões,
inclusive com a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, que esteve
recentemente na nossa região, no Triângulo, precisamente no Município de
Santa Vitória, onde há conflitos com relação à questão da terra e onde
houve, no mês de janeiro, duas ocupações. Tivemos mais uma no Município
de União de Minas, que faz divisa com o de Santa Vitória, e, também, no de
Gurimatã, que, também, faz divisa com o de Santa Vitória. Lá os Deputados
desta Casa puderam constatar a seriedade com que os trabalhadores rurais
têm encarado essa questão e viram, também, que são, de fato,
trabalhadores rurais que querem apenas um pedaço de terra, a fim de que
possam produzir e trabalhar. E importante o trabalho que está sendo feito, e
percebemos a solidariedade que começa a haver, com os próprios
trabalhadores apresentando sugestões, porque não basta pegar o pedaço de
terra. Eles têm a consciência de que é preciso, além de um pedaço de terra,
haver condições para produzir e comercializar.

Para implementar isso, no Triângulo Mineiro, iniciativas de algumas
comunidades rurais do Município de Monte Carmelo, lideradas pelas
comunidades do Brejãozinho e Tijuca, iniciaram um processo, vinculado ao
assentamento da Fazenda Santo Inácio Ranchinho, do Município de Campo
Florido, apoiados pela Pastoral da Terra lá do Triângulo. Ainda este mês,
inauguram em Uberlândia uma central, uma casa, onde poderão
comercializar, sem intermediários, sem atravessadores, os seus produtos,
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pegando toda a ponta do processo, desde a produção e, posteriormente, a
sua comercialização, numa demonstração de que é possível, de que há
condições claras de se obter sucesso e um resultado extremamente positivo
na questão da terra.

A proposta de autoria da Fundação Rural Mineira também prevê um
processo similar, só que para uma outra área também importante do nosso
Estado, que é o Norte mineiro e parte do Noroeste.

Entendemos que há necessidade de se aprofundarem, debaterem e
aprovarem projetos importantes para a área de comercialização que temos
ali no Norte mineiro e também no Noroeste, e o que vemos? Que esse
processo de comercialização, de alienação, vai contribuir com esse projeto
global, que estamos aqui colocando para todos vocês com relação à questão
da terra, que é, hoje, uma questão que entendemos essencial.

Posterior-mente, voltaremos e votaremos o projeto com relação ao Fundo
Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes.
Entendemos que esse projeto também tem a sua importância.
Posteriormente, entraremos na polêmica, mas não vamos fazê-lo aqui agora.
Nós o faremos no momento adequado, quando da entrada de uma emenda
que não diz respeito ao projeto, ferindo o nosso Regimento Interno, no seu
art. 240, inciso 1.

Já apresentamos pela manhã uma questão de ordem ao Presidente em
exercício, para que pudéssemos, então, ter o entendimento daquilo que o
Regimento estabelece, mas nós só faremos esse debate e esse
questionamento no momento oportuno.

Com relação ao Projeto do Fundo, já promovemos as discussões que
entendíamos necessárias. Inclusive, deixamos ali as emendas que achamos
importantes sejam analisadas pelo relator que o Presidente irá indicar hoje.

Então, teremos a oportunidade de examinar as duas novas emendas que
apresentei, nesta tarde, ao Projeto de Lei n° 1.047, em nome da Bancada do
PT.

Essas são as razões que nos levaram a entrar com esse requerimento, e
pedimos a solidariedade e o voto dos Deputados e Deputadas a essa
inversão de pauta. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, farei o
encaminhamento favoravelmente ao requerimento do Deputado Gilmar
Machado, por entender que a matéria do Projeto de Lei n° 1.049196, que
trata da questão agrária no Estado, é, entre todos, o mais importante.

Estamos assistindo, por todo o Brasil, ao grande e heróico movimento dos
trabalhadores rurais sem terra, que está trazendo para o debate na
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sociedade o problema da terra. Demonstram a todos que, diante de uma
política neoliberal que exclui, marginaliza e produz a morte, a bandeira que
carregam é a da produção e da vida. Tudo isso é muito importante.

Ao concordar com a proposição que inverte a ordem de votação dos
projetos, estamos, antes de tudo, trazendo para a nossa reflexão e para o
nosso debate essa matéria de tão grande envergadura.

Verificamos, no Brasil, a existência de 12 milhões de famílias de
trabalhadores rurais sem terra lutando por um pedaço de chão. E evidente
que a grande reivindicação da reforma agrária não é somente a distribuição
de terra. Há um tripé, do qual a terra faz parte e que envolve também a
discussão de uma política agrícola, até mesmo para garantir a tantos e
tantos proprietários condições de permanecerem na terra. Podemos ver que,
no País do real, o ponto fundamental para a estabilidade da moeda é a
chamada âncora verde, que não valoriza quem produz. O mais valorizado,
nessa estrutura, é o especulador financeiro, quando sabemos que outros
países capitalistas dão outro tratamento a seus produtores rurais,
principalmente aos pequenos, e à produção familiar.

O terceiro aspecto dessa discussão, que justifica não só a reforma agrária,
mas também a inversão da pauta desta reunião, é a assistência técnica. E
necessário produzir mais e de forma ecológica, porém com eficácia e
eficiência-

Hoje, vemos o sucatamento dos órgãos públicos de extensão rural, que
teriam a responsabilidade de suprir uma importante pilastra de sustentação
desse tripé, que é a assistência técnica.

Ao falarmos sobre o projeto em questão, devemos, antes, refletir sobre o
fato de que o órgão responsável pela promoção de parcela do processo de
reforma agrária no Estado é a RURALMINAS, que acaba se omitindo - como
já vimos acontecer muitas vezes em CPls neste Poder, pelo envolvimento
em corrupção, falcatruas e privilégios de grandes proprietários -, deixando de
realizar sua função principal, que seria a de dar sustentação a uma reforma
agrária séria, eficiente e eficaz em Minas Gerais.

Entendemos que, hoje, o ponto central na pauta, na aenda que se coloca
para a sociedade brasileira é realmente o problema da terra, o problema da
reforma agrária.

Como iniciei falando da marcha vitoriosa dos sem-terras rumo a Brasília -
eles estarão lá no dia 17, para se encontrarem com o Presidente do
Congresso Nacional -, esperamos que haja bom-senso e que o próprio
Presidente os receba também. O nosso Vice-Líder já está dizendo que todo
entendimento é para que haja uma política séria de reforma agrária neste
Estado e neste Pais, e, apesar de não vermos tantas boas intenções nos
organismos do Governo, sabemos que elas estão presentes na vontade dos
Deputados deste Plenário.
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O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
gostaríamos de encaminhar também favoravelmente o requerimento do
colega Deputado Gilmar Machado e aproveitar a oportunidade para
comentar, mais uma vez, sobre o evento que terá lugar aqui nesta Casa
amanhã, no Plenário, como parte do Cicio de Debates que a Assembléia
vem realizando sobre diversos temas e que agora não será sobre a Vale do
Rio Doce. Esse debate irá trazer personalidades do cenário nacional, político
e econômico.

Gostaríamos que, realmente, esta Casa fosse o palco do debate
democrático e que fossem assegurados a todas as pessoas os direitos
democráticos e regimentais que esta Casa tanto divulga. Ela tem que ser a
casa de debates do povo mineiro, a Casa de ressonância das aspirações e
das preocupações do povo mineiro.

Estamos, por delegação do Sr. Presidente e da Mesa Diretora, juntamente
com o Deputado Alberto Pinto Coelho - além da ajuda de um comitê
composto por funcionários capacitados, que têm-se empenhado para fazer
desta Casa uma casa que dá oportunidade a todos para debater as questões
importantes como a da Vale do Rio Doce -, trabalhando para trazer de volta
às galerias a população, que tem-se mostrado ausente nos últimos tempos.
Questionamos o fato de a população não aparecer com mais freqüência às
galerias para poder acompanhar os debates que acontecem em Plenário.
Sabemos que no Plenário não acontecem muitas novidades, as decisões
vêm das Comissões, e é por isso que temos instrumentos como a TV a cabo,
como a TV do Legislativo. Mas o Plenário, Sr. Presidente, é um lugar
privilegiado. E onde a população organizada, o cidadão, podem vir e se
manifestar livremente. Temos, portanto, que prestigiar esses momentos.

Por isso, faço um apelo - também o faço em nome do Deputado Alberto
Pinto Coelho, que não se encontra presente neste momento - para que haja
empenho durante o Ciclo de Debates que irá se realizar amanhã para que se
assegure ao cidadão que aqui comparecer o direito democrático de
manifestação, respeitados, evidentemente, a lei e o Regimento Interno da
Casa.

De maneira alguma, iremos concordar com arbitrariedades, como vimos
certa feita, nesta Casa, nas galerias, quando se discutia um projeto.
Seguranças arrastaram cidadãos das galerias pelos pés e pelos braços,
como se fossem animais - aliás, nem com animais se faz isso-, no momento
em que o Deputado Gilmar Machado já ia conversar com os manifestantes.

Esperamos que amanhã não assistamos a fatos como esse e é por isso
que venho aqui pedir, com veemência, ao Sr. Presidente, que neste
momento preside os trabalhos e que irá também presidir o debate de
amanhã, que assegure a participação democrática e o direito de manifestar
do cidadão mineiro, que está ansioso por esse debate. Prefeitos, Vereadores,
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sindicalistas e trabalhadores comparecerão para participar do debate sobre a
Vale do Rio Doce, e queremos que esta Casa respeite o cidadão, não
ficando preocupada com detalhes secundários. Sabemos que a segurança
dos Deputados, dos debatedores e dos conferencistas é muito importante,
mas a segurança do cidadão e o seu direito democrático de vir aqui, para se
manifestar livremente, devem ser assegurados.

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

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.049196, do Governador do
Estado, que autoriza a alienação dos bens imóveis da RURALMINAS que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. (- Pausa.)
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado em 20 tumo, o Projeto de Lei n° 1.049196
na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, pedimos o encerramento, de

plano, da reunião, porque não existe "quorum" para a continuidade do debate
nem da votação.

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 debates de amanhã, dia 21, às 9 horas,
ficando desconvocadas as extraordinárias previstas para amanhã, às 14 e às
20 horas. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA 177° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 25 DE MARÇO DE 1997
-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata -
Suspensão e reabertura da reunião - 22 PARTE (ORDEM DO DIA):
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei n° 1.047196; apresentação das Emendas n°s 5 e 6; discurso do
Deputado Gilmar Machado; questão de ordem: inexistência de "quorum"
para continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

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

Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
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Coelho - Álvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira
- Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos -. Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro
Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h14rnin, 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 Carlos Pimenta, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos

para que haja entendimentos entre Lideranças com relação ao Projeto de Lei
n° 1.047196, do Governador do Estado. Estão suspensos os trabalhos.

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

V PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à 22 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

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

1.047196, do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes e dá outra:
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade de
projeto. A Comissão de Saúde e Ação Social opina por sua aprovação com
as Emendas nos 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n os 2 e 3, da
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Comissão de Saúde e Ação Social, e 4, que apresenta; e pela rejeição da
Emenda n° 1, da Comissão de Saúde e Ação Social. Em discussão, o
projeto.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.047196

EMENDA N°5
O inciso III do art. 30 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 30 - ......................................................................................................
III - o produto da alienação de bens advindos de condenação por tráfico

ilícito de drogas, perdidos, na forma da lei, em favor da União, que deverão
ser transferidos ao Fundo.".

Sala das Reuniões, de março de 1997.
Gilmar Machado

EMENDA N°6
Acrescentem-se os seguintes incisos ao art. 70:
"Art. 7°- .....................................................................................................
VII - 1 (um) representante da Comissão de Saúde e Ação Social da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
VIII - 1 (um) representante da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.".
Sala das Reuniões, de março de 1997.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Para discutir o projeto, com a palavra, o Deputado

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

Deputada, pessoas presentes nas galerias, estamos, aqui, para discutir o
Projeto de Lei n° 1.047196. Não gostaríamos de discutir esse projeto sendo
forçado a discutir uma outra questão, que não se relaciona com o que trata
da criação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de
Entorpecentes.

Fomos surpreendidos, quando da tramitação desse projeto, e entramos
com duas emendas. Esperamos que o relator, que será indicado agora, em
Plenário, possa examinar nossas duas emendas, para que tenhamos
condições de melhorar o projeto.

De fato, há necessidade da criação de um fundo que auxilie o tratamento e
a recuperação de pessoas que têm dependência química, em especial de
tóxicos. Realmente, há necessidade de o Estado intervir nessa questão.
Disso não divergimos e vamos votar a favor.

Nosso questionamento não se refere ao projeto, mas às emendas que a
ele foram anexadas, em especial, a Emenda n°4.

Gostaria que o Presidente desta Assembléia, o Deputado Romeu Queiroz,



LI
33 1

ouvisse o que tenho a dizer. Havíamos discutido que daríamos um
tratamento diferente, a partir desta legislatura, ao que vinha acontecendo
aqui, ou seja, não teríamos mais esse tipo de emenda que desfigura e atenta
contra o art. 240, inciso 1, do Regimento Interno. Ele diz que emendas que
não dizem respeito a determinada matéria não podem ser discutidas nem
votadas ao mesmo tempo.

Discordamos de que se passe por cima do Regimento Interno. Temos que
preservá-lo, e a Mesa é a grande responsável por isso. Se começarmos a
passar por cima do Regimento, estaremos dizendo que não precisamos
respeitá-lo mais. Passar por cima de um de seus artigos significa que se
pode passar por cima de qualquer outro. Isso, não admitimos, e a Bancada
do PT vai continuar questionando e denunciando. Essa é uma rática que o
Governo vem adotando e que tira a nossa autonomia.

Há ainda outro ponto que gostaríamos de abordar: a Emenda n° 4 vem
colocar uma nova operação, que foi intitulada operação ponte, para tentar
acobertar a incompetência do Secretário da Fazenda, João Heraldo. Ele está
sendo intransigente, querendo impô-la ao Poder Legislativo, não aceitando
as discussões que estão sendo feitas nesta Casa.

Além do mais, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan, veio a Minas em
setembro do ano passado, às vésperas da eleição, e fez a maior propaganda
e o maior estardalhaço, dizendo que já havia resolvido o problema da
negociação da dívida. O Governo de Minas precisava mostrar que tinha
conseguido resolver o problema de sua dívida, que havia equacionado seu
problema financeiro, alongando o perfil da dívida. Mas acontece que
esqueceram de colocar esse item no orçamento da União, e, como o

- Governo de Minas não acompanhou a votação do orçamento em nível
federal, em janeiro, ficou por isso mesmo. E o que fez o Governo de Minas?
Calou-se, ficou sem o recurso, e o Banco Central não pôde fazer o negócio.
O que fez a Secretaria da Fazenda? Nada. E agora, para tentar cobrir o erro,
o "cochilo" do Governo, estão querendo fazer a operação ponte, que nos tem
custado R$15.000.000,00 por mês.

Mas a Oposição não está cochilando. Estamos aqui para fiscalizar e
acompanhar. Não é possível que esse Secretário, por sua vez, continue
cochilando e que o povo pague a conta por seu vacilo.

E nós vamos denunciar é incompetência do Secretário da Fazenda, que
não acompanhou e nos manda uma operação ponte. Ai veio a emenda,
colocando que o Governo quer fazer uma operação ponte com a Caixa
Econômica Federal, no valor de R$11.500.000.000,00. Aí, tentam explicar,
mas essa emenda entrou de contrabando.

Nas comissões não temos condições de discutir nem de ter a presença dos
Lideres, do Secretário da Fazenda ou das pessoas ligadas ao Governo para
darem uma explicação.
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O Líder do Governo nesta Casa, Deputado Péricles Ferreira, diz que os

recursos que o Governo precisa são para resolver os problemas do
CREDIREAL e das AROS? Quanto o Governo precisaria para resolver essas
duas questões?

O Governo deseja resolver os problemas do CREDIREAL e das AROs,
mas o projeto votado por esta Casa e sancionado no dia 27112196 diz o
seguinte: para o CREDIREAL, haveria necessidade de amortização dos
aposentados, no valor de R$200.000.000,00. Para resolver o problema da
carteira imobiliária, mais de R$45.000.000,00. Para a capitalização do
Banco, mais R$60.000.000,00, totalizando recursos da ordem de
R$325.000.000,00.

O que é preciso para resolver o problema das AROs. Era necessário - e foi
votado nesta Casa, resultando na Lei n° 12.422, R$349.000.000,00.

Se somarmos as AROs com a questão do CREDIREAL, chegamos a um
total aproximado de R$707.000.000,00. E isso que o Governo precisaria, se
fosse verdade o que o Secretário da Fazenda está nos dizendo, para
resolver essas duas questões.

Propusemos estabelecer um limite. A Oposição quer discutir e aperfeiçoar.
Esse é o nosso papel. Esse é o papel do Poder Legislativo: discutir,
questionar e debater, para que possamos ter informações precisas e
corretas.

No entanto, vemos que o Governo coloca o seguinte: não aceitamos um
limite. Queremos tudo. Se o Governo quer tudo, é porque está mal-
intencionado. Se o Secretário da Fazenda não aceita colocar um limite, é
porque não disse a verdade ao Poder Lecislativo quando afirmou que eram
só as AROs e o CREDIREAL. Está interesado em fazer outras coisas para
remediar os seus cochilos, os seus equívocos. Nós vamos responsabilizá-lo.

Agora, o Governo vem com uma conversa engraçada, e já divulgou isso
através da imprensa, de que a culpa por Minas estar pagando
R$15.000.000,00 por mês não é da Secretaria da Fazenda, e sim, do PT. O
PT é culpado, mas os técnicos do Governo não foram capazes de perceber
que no orçamento faltavam mais ou menos R$60.000.000,00. Não
conseguiram enxergar, e o PT é culpado de o Governo estar pagando mais e
fazendo operação ponte. Agora, nós somos responsáveis por isso- Parece
brincadeira, parece piada. Infelizmente, a piada é o Governo, que não
assume as suas responsabilidades, não assume os seus erros.

Mas o povo mineiro não é tão bobo quanto o Governo imagina e não vai
aceitar a idéia, que o Governo quer passar, de que nós, do PT, somos os
culpados e responsáveis por esse erro que está nos custando
R$15.000.000,00 ao mês.

Vamos continuar aqui, questionando. E por quê? Porque, quando o Sr.
Azeredo assumiu o Governo, a dívida de Minas era da ordem de
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R$4.800.000.000,00 e, hoje, está em R$11.500.000.000,00, caminhando
para R$12.000.000.000,00. Ou seja, ela mais que dobrou durante estes dois
anos de Governo Azeredo, o que demonstra sua incompetência. E aí não
está incluída a divida para com o IPSEMG nem a dos precatórios que a
justiça mandou pagar e que o Governo não paga. Diante disso, podemos
perceber que o Governo está se endividando cada vez mais. Quem vai
pagar a conta? Os seis próximos Governadores terão o ônus de pagar pela
incompetência deste Governo.

Mas vamos continuar cobrando. Se pegarmos os balanços que foram
examinados pelo Tribunal de Contas, veremos que o que afirmamos é um
fato. Gostaríamos que os Deputados do Governo viessem aqui explicar,
viessem dizer que o que estou dizendo não procede e que a dívida, de
R$4.800.000.000,00 quando o Governador assumiu, não atingiu o montante
a que me referi. Se eles vierem aqui e disserem que isso não é verdade,
então essa lei não terá validade alguma. Estamos aqui cobrando e
voltaremos para cobrar do Estado. O povo de Minas está sendo penalizado.
O funcionalismo público, há mais de dois anos, não tem reajustes para que o
Governo continue fazendo isso, ou seja, para pagar os cochilos do Governo.
Alguém tem de ser sacrificado, mas vamos cobrar. É claro que vão dizer que
é culpa da política econômica e de suas taxas de juros altas. Concordo com
isso. Por essa razão é que dizemos que a política econômica tem de ser
alterada. A política de altas taxas de juros do Sr. Femando Henrique está
levando Estados e municípios a um processo de endividamento tal que vão
acabar quebrando, como já aconteceu com alguns. Evidentemente, houve
casos de corrupção, como, por exemplo, o de Alagoas, onde impera o caos.
Mas outros Estados e municípios também estão quebrando em virtude da
política do Governo Federal. E que faz o Governo de Minas, de tantas lutas
e tradições, que nunca se curvou n diante da Coroa Portuguesa nem
diante do Governo Federal? Agora, 3overno de Minas simplesmente se
curva às imposições do Governo Federal. Nada faz, não questiona, não se
levanta contra essa política que está arrebentando nosso Estado. Por que
nada faz? Queremos saber. Por que não se organiza para tentar mudar essa
política? Entendemos que é porque concorda com essa política de
desmonte.

Queremos deixar claro - a imprensa já registrou, e vários Deputados
sabem disso - que a Bancada do PT procurou o Líder do Governo e o Líder
do PSDB, para que o Poder Legislativo pudesse tentar consertar esse
"frankenstein" criado pelo Governo. Propusemos um limite, e vários
Deputados acharam interessante e justo. Primeiro, propusemos
R$707.000.000,00. Acharam, então, que a coisa poderia demorar mais um
mês, que haveria taxas de juros e que, portanto, precisaríamos de um pouco
mais. Propusemos, então, R$800.000.000,00, que é um número
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extremamente razoável.

Aplicando-se as taxas de juros da Caixa Econômica Federal, o Governo
teria quatro meses para tentar resolver o problema. Depois, propuseram
R$1.000.000.000,00. E a Oposição concordou. Os Deputados estavam
propensos a aceitar, mas o Secretário não aceitou e nos disse: "Desse jeito
não aceito". Hoje, temos uma proposta de R$2.500.000.000,00 para resolver
o problema, se era verdade o que o Secretário estava dizendo. Volto a frisar
se era verdade o que o Secretário estava dizendo. Isso, para resolver o
problema do CREDIREAL e da Vale. Já estávamos caminhando para o
entendimento, quando o Secretário disse-nos: "Não aceito, quero
R$11.500.000.000,00. Eu é que decido as coisas. Votem, e depois o
problema é de vocês". Ele queria nos responsabilizar. Não é desse jeito que
se faz política. Não é dessa forma que cuidamos dos interesses do povo de
Minas. Vamos continuar aqui denunciando o Secretário da Fazenda pela sua
interferência. Já poderíamos ter resolvido esse problema na semana
passada, se não fosse sua intransigência, se ele não quisesse decidir pelos
Deputados.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Sua análise é de suma
importância, pois precisamos olhar com cuidado essa renegociação da
dívida. Os Deputados estão acompanhando com atenção o problema, mas
não está havendo ainda uma sinalização no sentido de que seja colocado, de
forma clara, que tipo de operação ponte vai ser feito. A boa-vontade por
parte da Oposição tem sido explícita. Estamos mostrando claramente que
queremos resolver o problema. Infelizmente, por uma colocação autoritária
do Secretário da Fazenda, ainda não conseguimos entrar num acordo. Ele
não entrou em detalhes, colocando em dificuldade a Liderança na Casa, que
tenta contornar o impasse. Os Deputados não vão querer uma emenda
estapafúrdia.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Achamos que o assunto é de suma

importância, mas, como o Plenário está vazio, pedimos o encerramento da
reunião, por falta de "quorum".

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a

continuação dos trabalhos e, antes de encerrar a reunião, informa ao
Plenário que, nos termos do art. 254, c/c o art. 276, do Regimento Interno,
está encerrada a discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.047196,
uma vez que a proposição já permaneceu na ordem do dia por quatro
reuniões consecutivas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

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

ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.282
Às quinze horas do dia doze de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Jorge
Eduardo de Oliveira e Maria José Haueisen, membros da referida Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar o parecer
sobre o veto total à Proposição de Lei n° 13.282. Em seguida, solicita ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, tida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Encerrada a l Parte da reunião, a Deputada Maria José Haueisen, relatora
da matéria, emite parecer, mediante o qual conclui pela manutenção do
veto. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos para que seja
lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita à Deputada Maria
José Haueisen que proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida o Presidente agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 12 de março de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Maria José

l-(aueisen.
ATA DA 47a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia treze de março de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Júlio, Sebastião Costa, Miguel Martini e Durval Angelo (substituindo os dois
últimos aos Deputados Hely Tarqüinio e Gilmar Machado, por indicação das
Lideranças do PSDB e do PT), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Miguel Martini, Roberto Amaral, Antônio Roberto, Durval Angelo,
Sebastião Navarro Vieira e José Braga, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Na ausência do Presidente, o
Deputado Miguel Martini assume a Presidência dos trabalhos e, havenco
número regimental, solicita ao Deputado Durval Angelo 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 tem por
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objetivo a apreciação dos Pareceres para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n°
1.057196, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reversão de imóvel ao Município de Conceição das Pedras. Neste momento,
registra-se a presença do Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, que assume
a direção dos trabalhos e designa o Deputado Antônio Júlio para relatar o
projeto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e o Deputado
Roberto Amaral, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Logo após, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. Com a
palavra, o Deputado Antônio Júlio emite parecer mediante o qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto na
forma do Substitutivo n° 1. A seguir, o Deputado Roberto Amaral emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a
discussão e votação, cada urna por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Roberto - Sebastião Navarro Vieira -

Adelmo Carneiro Leão - Miguel Martini - Sebastião Costa - Ajalmar Silva.
ATA DA 65 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se no Plenarinho II os Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião Costa,
Gilmar Machado e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara
abertos os trabalhos, informa que esta 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 do art. 122, inciso IV, do Regimento
Interno, a Presidência acusa o recebimento, pela Comissão de Constituição
e Justiça, dos Projetos de Lei n

o
s 1.064 a 1.076; 1.078 e 1.079196; e 1.080 a

1.103; 1.109 e 1.110197; e do Projeto de Lei Complementar n°21/97. 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

o
s 658196, este na forma do Substitutivo n°

1 (relator: redistribuído ao Deputado Ermano Batista); 1 .042/96, este com a
Emenda n° 1 (relator: redistribuído ao Deputado Gilmar Machado); registra-
se, neste momento, a presença do Deputado Ermano Batista, e o Deputado
Gilmar Machado retira-se do recinto; 1.066 a 1.068196, estes com as
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emendas que receberam o n° 1 (relator Deputado Sebastião Costa).
Registra-se a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Passa-se à fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 294195, este com a Emenda n° 1; 763;
875; 1.020; 1.044; 1.051; 1.052; 1.054; 1.059, este com a Emenda n° 1; e
1.062/96 (relator Deputado Ivair Nogueira); 1.060; 1.063; 1.064; 1.069 a
1.075; 1.079 a 1.081; 1.084 a 1.088197 (relator Deputado Sebastião Costa);
e 1.094 e 1.095197 (relator: redistribuídos ao Deputado Ermano Batista).
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece o comparecimento de todos, convoca os membros
desta Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - Ivair Nogueira - Ermano Batista.
ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de março de mil novecentos
e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira, Miguel Martini, Durval Angelo e João Batista de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado João Batista de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Encerrada a 13 Parte dos trabalhos, o Presidente passa à l a Fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira apresenta
cinco requerimentos com as seguintes solicitações: no primeiro, que sejam
convidados para acompanhar os trabalhos da Comissão na reunião de
2613197, no levantamento da situação penitenciária do Estado,
representantes do Ministério Público, da Comissão de Direitos Humanos da
OAB-MG, da Pastoral Carcerária e das igrejas evangélicas; no segundo, que
sejam convidados a participar da audiência pública preparatória para o Ciclo
de Debates sobre Direitos Humanos do Estado, a ser realizada no dia
1014197, às 15 horas, o Conselho Indigenista Missionário - CIMI -, a
Comissão Executiva da Questão Indígena em Minas Gerais, representantes
dos povos indígenas em Minas Gerais, o Movimento Negro Unificado, a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Conselho Estadual de Direitos
Humanos; no terceiro, no quarto e no quinto requerimentos, solicita-se que
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sejam pedidas informações: à Defensoria Pública sobre dificuldade: e
deficiências na execução do trabalho desse órgão, especificamente na Vara
Criminal; ao Secretário da Segurança Pública sobre o resultado das
investigações do assassinato dos menores Gilmar Alves França, Jamil
Martins Romão e Júnio Sandro Marques Leão, ocorrido no dia 1513196, no
Bairro Taquaril, nesta Capital, e à Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte - GRAMBEL - sobre a relação dos
municípios localizados nessa região que contenham o número e a
localização de acampamentos de sem-teto, com respectivo número de
famílias, a localização das áreas habitadas consideradas de alto risco de
desabamento por ocasião das chuvas e a estimativa do déficit de casas por
município, respectivamente. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são aprovados os requerimentos. Com a palavra, o Deputado Miguei Martini
apresenta requerimento em que solicita a visita desta Comissão ao DEOM e
ao Centro de Recuperação do Menor Monsenhor Messias. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. Logo após, o Deputado Ivair Nogueira
apresenta requerimento solicitando à Secretaria da Segurança Pública as
seguintes informações: critério utilizado para ocupação das vagas nas
penitenciárias; número de presos sob custódia dessa Secretaria; número de
presas condenados aguardando vagas em penitenciárias e tempo médio de
espera; número de cadeias existentes, em construção e em reformas; e
verba aprovada para esse fim. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Em seguida, o Deputado Durval Ângelo apresenta
requerimento solicitando à Secretaria da Justiça informações atualizadas
sobre o número de vagas existentes, ocupadas e disponíveis nos
estabelecimentos penais e em manicômio judiciário, o número efetivo de
funcionários, a situação educacional nesses estabelecimentos e o custo do
preso para o Estado; critérios para ocupação de vagas em presídio; fugas
ocorridas no último ano nas Penitenciárias José Maria de Alkmim e Dutra
Ladeira; número de presos sob custódia daquela Secretaria;
estabelecimentos penais em construção ou reforma; projeto de construção
de novas estabelecimentos penais, com data prevista de inicio e término e
valor da verba aprovada para esse fim; e o valor total recolhido pelo fundo
penitenciário. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Neste
momento, o Deputado João Leite comunica aos membros da Comissão que
foi apresentada proposta, de sua autoria, de mudança do nome desta
Comissão para Comissão de Direitos Humanos. 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.

Saia das Comissões, 25 de março de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Miguel Martini - Ivair Nogueira.
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ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Anivaldo Coelho, Ronaldo Vasconcellos, Antônio Roberto e Kemil
Kumaira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, 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 da Comissão presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião tem por finalidade ouvir os
representantes do Centro Mineiro para Conservação da Natureza-CMCN -,
que divulgarão o 1 Encontro Mineiro para Conservação da Natureza, a ser
realizado no período de 21 a 24 de setembro, em Viçosa. O Presidente
solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da seguinte
correspondência: "fax" da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande
do Sul, solicitando que se envie à Comissão de Saúde e Meio Ambiente
daquela Assembléia cópias dos projetos que tramitam nesta Casa referentes
aos assuntos pertinentes àquela Comissão. Encerrada a P Parte da reunião,
passa-se à 2a Parte, com a discussão e a votação de proposição da
Comissão. Neste momento, o Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta
requerimento em que solicita seja debatido nesta Comissão o tema "Serra do
Curral', tendo em vista a constante ameaça ambiental a esse património
histórico, cultural e natural de Belo Horizonte. Colocado em votação, o
requerimento é aprovado sem restrições. A seguir, o Presidente convida a
tomar assento à mesa os Profs. Maria do Carmo Zinatto, Laércio Couto e
Maria das Graças Ferreira Reis, respectivamente, Vice-Presidente, Diretor
Administrativo e Diretora Técnica do Centro para Conservação da Natureza.
A Presidência registra a presença dos Srs. Crispim Ribeiro, consultor-técnico
ambientalista; jornalista Messias José da Silva e Luiz Lobo, do IEF. O
Presidente passa a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor do
requerimento que motivou esses convites, para que faça suas considerações
iniciais. Com a palavra, a Profa. Maria das Graças Ferreira, Coordenadora
do 1 Encontro Mineiro para Conservação da Natureza, inicialmente expõe
sobre as atividades do CMCN e, na oportunidade, explica que o evento a ser
realizado nos dias 21 a 24 de setembro, na Universidade Federal de Viçosa,
tem como enfoque a gestão municipal, com ênfase no planejamento
ambiental urbano e rural. Em seguida, fazem uso da palavra os demais
convidados, que anunciam a agenda do 1 Encontro Mineiro para
Conservação da Natureza, que enfocará temas como usinas de reciclagem
de lixo, tratamento de esgoto e de água, arborização e paisagismo,
agrotóxicos, manejo de bacias hidrográficas, etc. Registra-se, neste
momento, a presença do Deputado José Henrique. Após as exposições, o
Presidente declara aberta a fase de debates. Usam a palavra os
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parlamentares e os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Prof. Laércio Couto entrega ao Presidente exemplares de jornais publicados
pela entidade que representa e o programa do 1 Encontro Mineiro para
Conservação da Natureza. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados e dos convidados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Anivaldo Coelho, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Antônio Roberto

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 937/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 937196, de autoria do Deputado Paulo Piau, que

declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais e
de Mulheres de Vargem Grande, com sede no Município de Presidente
Olegário, 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° 937196
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais

e de Mulheres de Vargem Grande, com sede no Município de Presidente
Olegário.

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

Produtores Rurais e de Mulheres de Vargem Grande, com sede no Município
de Presidente Olegário.

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 março de 1997.
Bilac Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna - Wilson

Trôpia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 973 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE MARÇO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - I a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): j8 Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Proposta de
Emenda à Constituição n° 36197 - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - ENCERRAMENTO ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Ivo José - Adelmo Carneiro Leão -

Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Júlio - Arnaldo
Penna - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - José Bonifácio - José
Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h15rnin, 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 (PEQUENO EXPEDIENTE)
1° Fase

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
a receber proposições.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 36197

Dá nova redação ao art. 134 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art, 134 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar com a seguinte redação:
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"Art. 134- O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governador

do Estado na definição da política de defesa social do Estado, em cuja
composição é assegurada a participação:

- do Vice-Governador do Estado, que o presidirá;
II - do Secretário de Estado da Justiça;
III - do Presidente da Comissão de Defesa Social do Poder Legislativo;
IV - do Comandante-Geral da Polícia Militar;
V - do Chefe da Policia Civil;
VI - de um representante da Defensoria Pública;
VII - de um representante do Ministério Público;
VIII - de três representantes da sociedade civil, dos quais um da Ordem

dos Advogados do Brasil, Seção do Estado de Minas Gerais, um da
imprensa e um indicado na forma da lei.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 25 de março de 1997.
José Bonifácio - Elbe Brandão - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -

Antônio Roberto - Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira - Ajalmar Silva -
Marcelo Gonçalves - Bilac Pinto - Ermano Batista - Simão Pedro Toledo -
Ailton Vilela - Gilmar Machado - Ivair Nogueira - Marco Régis - Irani Barbosa
- Dinis Pinheiro - Amaldo Penna - José Braga - Paulo Piau - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Gil Pereira - Mauri Torres - Miguel Martini - Raul Lima
Neto - Wanderley Ávila - Geraldo Nascimento.

Justificação: A proposta de emenda à Constituição que ora submetemos à
apreciação da Casa tem por objetivo incluir o titular da Secretaria de Estado
da Justiça entre as autoridades que deverão integrar o Conselho de Defesa
Social, instituído pelo art. 134 da Constituição Estadual com a finalidade de
dar assessoramento ao Governo na definição da política de defesa social do
Estado.

A Secretaria de Estado da Justiça, como se sabe, incumbe exercitar
inúmeras das importantes atribuições constitucionais delegadas ao Poder
Executivo, no que diz respeito à política de defesa social do Estado,
podendo-se citar entre elas as que se seguem: a) execução administrativa
das penas privativas de liberdade e das medidas de segurança com
detenção; b) realização de diagnóstico criminológico e classificação,
tratamento penitenciário e reinserção social de apenados e amparo ao
egresso em seu processo de reintegração à comunidade; c) execução de
medidas sócio-educativas, previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente e determinadas pelo Poder Judiciário, visando à reinserção
social do menor autor de ato infracional; d) prestação de assistência jurídica
e judiciária, integral e gratuita, de natureza cível e criminal, aos carentes de
recursos, bem como assistência a eles junto aos órgãos públicos, no
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encaminhamento de questões de seu interesse - funções essas consideradas
pela Constituição Federal como "essenciais à Justiça'; e) orientação e
coordenação geral das atividades relacionadas com a política de combate ao
tráfico e ao uso de entorpecentes e de recuperação de dependentes, em
consonância com as diretrizes do Conselho Nacional de Entorpecentes; O
promoção de estudos, inquéritos e pesquisas operacionais na área de
prevenção social tratamento penitenciário, com vistas à redução dos
índices de criminadade e violência e à recuperação de presos para
reintegrá-los à sociedade; g) assegurar a observância dos direitos e das
garantias fundamentais do cidadão e defender a eficácia das normas
asseguradoras dos direitos humanos consagrados na Constituição da
República, na Declaração Americana dos Direitos e Deveres Fundamentais
do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem.

Como se vê, é vasta a gama de ações finalísticas que compete à
Secretaria de Estado da Justiça executar, no campo da defesa social, motivo
pelo qual consideramos imprescindível e da maior importância a presença do
titular daquela Pasta na composição do Conselho de que trata o art. 134 da
Constituição do Estado.

Daí a apresentação desta proposta de emenda, que, por sanar injustificável
omissão, certamente merecerá o pleno acolhimento desta Casa.

- Publicada, fica a proposta em poder da Mesa, pelo prazo de três dias,
para receber emendas, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência interrompe os trabalhos

ordinários para, nos termos do § 1° do art. 23 do Regimento Interno, destinar
a i 2 Parte desta reunião à abertura do Fórum Técnico "Seguridade Social do
Servidor Público de Minas Gerais". Estão suspensos os nossos trabalhos.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
ENCERRAMENTO

• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para continuação dos traba l hos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as especiais de E nanhã, dia 1 0 de abril, às 8 e às 20
horas, nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária deliberativa,
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 i 2 PARTE DA 952 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 21 DE MARÇO DE 1997, DESTINADA

AO CICLO DE DEBATES COM 0 TEMA "A VALE DO RIO DOCE NA
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ECONOMIA NACIONAL"

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz
e Cleuber Carneiro

SUMARIO: Destinação da reunião - Composição da Mesa - Palavras do
Sr. Presidente - Palavras do Sr. Aureliano Chaves de Mendonça - Palavras
do Sr. Luís Gados Mendonça de Barros - Palavras da Senadora Júnia Marise
- Palavras do Sr. Stefan Salej - Palavras do Deputado João Fassareila -
Palavras do Brigadeiro Ivan Frota - Palavras do Deputado Roberto Brant -
Palavras do Sr. Aloísio Garcia - Palavras de Dom Luciano Mendes de
Almeida - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Destina-se esta reunião

a realizar etapa do Ciclo Nacional de Debates com o tema "A Vale do Rio
Doce na Economia Nacional".

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

Exmos. Srs. Dr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, representando o
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo; Dr. Aureliano Chaves de
Mendonça, ex-Vice-Presidente da República; Dr. Luís Carlos Mendonça de
Barros, Presidente do BNDES; Senadora Júnia Manse; Deputados Federais
Roberto Brant e João Fassarella; Brigadeiro Ivan Frota; Dr. Stefan Salej,
Presidente da FIEMG; Dr. Aluísio Garcia, Presidente do Instituto Liberal: e
Dom Luciano Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Dr. João Heraldo Lima, DD. Secretário da Fazenda, aqui

representando S. Exa. o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo,
senhores conferencistas, senhores debatedores, senhores Deputados,
senhores e senhoras, no momento em que o processo de privatização da
Companhia Vale do Rio Doce assume contornos mais definidos, com datas e
valores, e com os diversos segmentos da sociedade e do Estado, nas várias
esferas da Federação, assumindo posições, muitas vezes divergentes, em
relação ao tema, toma-se necessária a abertura de espaços amplos e
democráticos para a discussão do assunto.

A Assembléia de Minas, no exercido de seu papel de representação do
conjunto da população do Estado e consciente da importância do assunto,
propõe-se a ser um desses espaços de repercussão das preocupações e dos
anseios da sociedade.

Ao realizar esta empreitada, estamos conscientes da gravidade, da
complexidade e da delicadeza do assunto. Trata-se de discussão de nível
estratégico, de cujo amadurecimento depende a consolidação de nossa
capacidade, como nação, de enfrentar as grandes questões do presente e
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assumir, soberanamente, as decisões referentes aos rumos do
desenvolvimento do País.

A privatização da Vale traz à pauta temas candentes, como o papel do
Estado na economia, os destinos do patrimônio do Estado, a situação das
finanças públicas e a importância das empresas de capital estatal. A
oposição entre intervencionismo estatal e liberalismo econômico, a
globalização da economia, as funções e os limites do Estado no mundo
contemporâneo e o papel da iniciativa privada constituem questões de fundo,
sobre cujo tecido se constrói o cenário da privatização em curso.

Nas atuais circunstâncias, a decisão de discutir o tema vem reafirmar a
trajetória da Assembléia de Minas de não temer o debate e o contraditório.
Pelo contrário, o Legislativo Estadual tem fundamentado seu avanço
institucional no incentivo à discussão aberta e participativa de todos os
temas submetidos a sua apreciação.

Assim foi com assuntos polêmicos como a reforma agrária, a reforma
administrativa, a política agrícola, o sistema de saúde. Em todas essas
situações, as portas do parla —'ento foram abertas para a ativa contribuição
dos segmentos organizados z sociedade e representantes do Estado. Os
seminários legislativos, os fóruns técnicos e os ciclos de debates já se
tomaram uma referência no processo de aprendizado democrático da
comunidade mineira. E é em nome desse aprendizado, em nome dos
princípios que regem a construção da opinião pública e em nome, por fim, da
liberdade de expressão que, aberto o espaço e criadas as condições do
debate, conclamamos todos a participar, de forma efetiva, mas nem por isso
menos madura e serena, deste evento.

Ouçamos as diversas opiniões, expressemos os nossos pareceres.
Saibamos divergir, mas saibamos também ouvir e ponderar.

E esta a contribuição da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Sejam
todos bem-vindos ao debate e ao esforço de construção da nossa
democracia.

Gostaríamos de extemar nossos agradecimentos ao Dr. Aureliano Chaves
e ao Dr. Luis Carlos Mendonça de Barros, que tão prontamente atenderam a
nosso convite, bem como aos debatedores, Srs. Stefan Salej e Aloísio
Garcia, Deputados Federais João Fassarelia e Roberto Brant e Senadora
Júnia Marise. Nossos agradecimentos especiais aos Deputados Estaduais
Alberto Pinto Coelho e Ivo José pelo empenho na organização e na
realização do evento. Queremos agradecer também às autoridades, aos
parlamentares e aos representantes de entidades que participarão dos
debates.

O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de conceder a palavra,
neste instante, ao Dr. Aureliano Chaves de Mendonça, DD. ex-Vice
Presidente da República, nosso primeiro conferencista desta manhã. A
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Presidência informa que S. Exa. disporá de até 30 minutos para seu
pronunciamento. Com a palavra, o Dr. Aureliano Chaves.

Palavras do Sr. Aureliano Chaves de Mendonça
Sr. Presidente em exercício da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Cleuber Carneiro; Exmo. Sr. Secretário de Estado da
Fazenda, João Heraldo Lima, aqui representando S. Exa., o Governador do
Estado; representantes do BNDES; Senadora Júnia Marise; Deputados que
compõem a Mesa; Brigadeiro Ivan Frota; Deputados Estaduais; autoridades
presentes, minhas senhoras, meus senhores, ampliam-se as emoções na
medida em que se repetem as oportunidades de convivermos com as
recordações.

Falar da tribuna da Assembléia Legislativa me é profundamente grato. Por
aqui transitei durante alguns anos; aqui convivi com o espírito do homem
público mineiro, por meio dos ilustres representantes com assento nesta
Casa, e aqui liderei meu antigo Partido, a União Democrática Nacional. Fui
também, nesta Casa, Líder do Governo do profícuo Sr. Magalhães Pinto.

Da convivência com os homens públicos representativos do sentimento
mineiro resultou, naturalmente, um aprendizado que multiplicou o desejo de
bem servir à coisa pública, particularmente no sentido de aprofundar, na vida
de cada mineiro, o sentimento tão importante da mineiridade.

Quero aqui resumir minhas homenagens na pessoa de dois representantes
do povo mineiro, com os quais convivi, e que são os eminentes lideres da
oposição àquela época, o saudoso Deputado Manoel Costa e o homem
público chamado Pio Canedo.

Portanto, é-me profundamente grata, Sr. Deputado Cleuber Carneiro, essa
singular oportunidade que se me oferece de falar um pouco aos
representantes do meu Estado sobre um assunto que diz respeito a Minas e
ao Brasil.

Não se trata propriamente da privatização da Vale do Rio Doce. A Vale do
Rio Doce não é, na acepção jurídica da palavra, uma emg-sa estadual. E
uma empresa de economia mista em que mais de 49% das ações votantes
se encontram em mãos privadas, ou seja, em mãos de pessoas físicas e
jurídicas, nacionais e internacionais. Trata-se, portanto, na realidade, do
fundo do controle operacional da Vale do Rio Doce.

Até agora, pelos noticiários da imprensa, as razões pelas quais o Governo
optou por essa solução não nos convenceram e, creio, não convenceram, na
sua maioria, o povo brasileiro, embora algumas pesquisas setoriais e
organizacionais digam o contrário.

Ao abordar o assunto de privatização, ou melhor, o fundo de controle
operacional da Vale do Rio Doce, impõe-se, a meu ver, a retificação de
alguns conceitos.

Tem sido comum a difusão, pela mídia escrita, falada e televisada, da
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idéia de que o mundo contemporâneo mudou com tal profundidade que
alguns conceitos devem ser revistos. Que o mundo mudou, não há muito a
observar. Salta aos nossos olhos. Que mudou com maior velocidade do que
ocorreu no passado, também é verdade incontestável. Até porque as
conquistas tecnológicas do mundo de hoje produzem mudanças muito mais
velozes e muito mais profundas do que as conquistas tecnológicas do
passado. A cada dia que passa o cérebro humano adquire maior velocidade
e, como tal, produz mutações mais profundas.

Mas o que tem ocorrido nesses últimos tempos é procurar mostrar à
opinião pública que o mundo globalizou-se. E, tendo se globalizado, essa
história de sentimento nacional pertence ao passado. Globalização tomou-se
uma espécie de sinônimo de desnacionalização, e privatização tomou-se
sinônimo de modernização.

Vamos verificar se os fatos contemporâneos nos conduzem a esse
raciocínio. Todas as Constituições republicanas, sem exceção, enfatizaram a
prevalência da iniciativa privada sobre a iniciativa pública. Portanto, não é
novidade que a sociedade brasileira tenha optado, na sua atividade
econômica, pela presença do setor privado com maior intensidade do que o
setor público.

O que nenhuma Constituição brasileira consagrou até hoje foi o
absenteísmo do Estado. Vale dizer, o Estado está proibido de desenvolver
qualquer atividade na área econômica. Isso nenhuma Constituição
consagrou.

A atual Constituição de 1988, tanto mais censurada quanto menos
conhecida, consagrou em seu art. 1 0 o seguinte: A República Federativa do
Brasil é constituída da união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal." O Estado democrático de direito se baseia no seguinte: "n°
1: soberania; n°2: cidadania; n°3: dignidade da pessoa humana; n°4: valor
social do trabalho e da livre iniciativa; n° 5: pluralismo político." Então, a
Constituição, no seu art. 1 0 estabelece a importância da iniciativa privada na
atividade econômica do Pais. Soberania, porque isso é óbvio. Cidadania,
porque não há cidadão se a nação não é soberana. Nação que não é
soberana tem súditos, não tem cidadãos. Dignidade da pessoa humana,
porque sem cidadania, não há como falar em dignidade da pessoa humana.
Valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político.	-

Portanto, não há cunho de veracidade nesta conceítuação deformada de
que privatização é coisa de hoje e globalização é sinônimo de
internacionalização.

Ora, justamente no chamado mundo globalizado é que as manifestações
de nacionalidade se fazem mais intensamente. Porventura foram apenas os
fatores econômicos que acabaram por fazer ruir a primeira tentativa de
globalização política, que foi o comunismo na União Soviética? Não era
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justamente um sentimento de internacionalização? Tanto assim que o hino
que se cantava era a Terceira Internacional. Porém, depois de tantos anos
de vida da antiga URSS, formada por repúblicas fundidas em tomo do ideal
comunista-socialista, as nacionalidades que a compunham começaram a se
manifestar cada vez mais intensamente. Porventura tantos anos da URSS
fizeram com que os chechenos, os georgianos, os ucranianos, os lituanos,
etc., se tomassem russos? Aflorou o que há de mais telúrico na face da
Terra, quanto à composição do homem, que é o seu umbigo ligado à sua
terra. Pois bem, tantos anos depois da criação do Estado iugoslavo, os
macedônios deixaram de ser macedônios para serem iugoslavos? Os
croatas deixaram de ser croatas para serem iugoslavos? E assim também
com os sérvios, com os habitantes da Bósnia-Herzegovina, etc.

O sentimento nacional é inerente. Não há globalização técnica, não há
conquista da microeletrônica, que gerou a globalização da economia, que
seja capaz de destruir aquilo que é inerente à alma humana, que é o
sentimento de sua comunidade, o sentimento da terra que o viu nascer.

Essas realidades se tomam cada vez mais visíveis. Partirmos para um
processo de privatização com a tentativa de reduzir o tamanho do Estado - o
que as Constituições já prevêem - não nos conduz a aceitar essa rotulação e,
muito menos, a considerar que o absenteísmo do Estado seja o caminho
inexorável da sociedade contemporânea. No caso brasileiro, é bom acentuar
que - felizmente para o nosso País - o Estado na atividade econômica não
foi gerado por fatores ideológicos. Quem primeiro interveio, em nossa Minas
Gerais, na atividade econômica energética chamava-se Benedito Valadares.
Poder-se-á argüir algum sentimento estatizante ou socializante ao Sr.
Benedito Valadares? Porque ele atuou nesse sentido?

Atuou por uma razão singela. Começou a enxergar a necessidade de se
fazer alguma coisa no sentido da industrialização do Estado. Quem era a
concessionária do setor energético em Belo Horizonte? A Cia. Força e Luz
de Minas Gerais, do grupo americano Bond and Share. Naquela época, era
impossível implantar qualquer novo empreendimento industrial no Município
de Belo Horizonte, porque a concessionária de então estava satisfeita com
sua capacidade de geração: urna pequena capacidade de geração térmica,
com a Usina Temioelétrica de Freitas, e uma pequena geração hidráulica,
com a Usina Hidrelétrica de Peti. Então, que fez o Sr. Benedito Valadares?
Com a mineiridade que era ontológica no seu ser, criou o Município de
Contagem. Como a Cia. Força e Luz tinha a concessão no Município de Belo
Horizonte, evidentemente, o Município de Contagem, desmembrado de Belo
Horizonte, passou a não ser juridicamente objeto de concessão, Assim, o Sr.
Benedito Valadares, pela primeira vez, levou o Estado a construir uma
hidrelétrica, a de Gafanhoto, pequena hidrelétrica, que, afinal de contas, foi a
alavanca necessária para as primeiras instalações industriais em Belo
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Horizonte, ou seja, no Município de Contagem.
Argüir-se-á sentimento estatizante ao Sr. Juscelino Kubitschek, quando

resolveu criar a CEMIG? Não. Era a realidade que o impunha, no momento
em que ele pensava em fazer com que o Brasil deixasse de ser mero
exportador de produtos primários de origem vegetal ou mineral. O grupo da
Bond and Share, americano, e o da Bebco, canadense - quando dizemos
canadense, dizemos britânico - tinham o controle da faixa litorânea do
Nordeste e do interior de São Paulo - era o caso da Bond and Share - ou dos
dois maiores mercados do País, Rio e São Paulo - era o caso da Bebco.

Quando se pensou, no Governo de Getúlio Vargas, em construir Paulo
Afonso, o grupo da Bond and Share ou o da Bebco - particularmente, o da
Bond and Share, já na faixa litorânea do Nordeste - não poderiam ter
pleiteado a concessão para construí-Ia? Não lhes faltavam recursos
financeiros nem técnicos. Inegavelmente, eram duas empresas de grande
competência profissional. Por que não fizeram Paulo Afonso? Simplesmente
porque não lhes interessava. Interessava-lhes muito o mercado existente, e
não, alavancar novos mercados. Foi por isso que o Sr. Getúlio Vargas tomou
a iniciativa de construir Paulo Afonso, complementada no Governo do Sr.
Eurico Gaspar Dutra.

Então, não existe nenhuma eiva de conteúdo doutrinário ou filosófico na
presença do Estado na atividade econômica do nosso País. Tratou-se
apenas de atuar no sentido de alavancar nosso desenvolvimento. Dir-se-á
que os tempos mudaram. Mudaram. Hoje, o problema é outro. Hoje, é bom
que o Estado vá, gradativamente, saindo da atividade econômica.

Mas isso não dá o direito, mesmo àqueles que têm delegação de votos, de
tomarem a iniciativa de fazê-lo ao arrepio de qualquer debate nacional.

Como nasceu a Cia. Vale do Rio Doce? Nasceu da obra fria dos
contadores, daqueles que raciocinam exclusivamente no "toma-lá-dá-cá"?
Não. Resultou de uma visão nacional, nacionalista no bom sentido da
palavra, porque, hoje, alguns procuram confundir sentimento nacionalista
com quadratura, com pré-história, tachando aqueles que têm sentimento
nacional de "megassauros", dinossauros e não sei que coisa mais. Mas digo
que os dinossauros pertenceram a uma época em que o homem não
habitava a face da Terra e, por isso, não causaram nenhum mal à
humanidade. A saúva, sim, infelizmente, está cada vez mais presente na
vida nacional. Essa, sim, convive com os homens e produz estragos. Como
nasceu a Companhia Vale do Rio Doce? Nasceu de um fato que deve ser
rememorado, porque essa história pertence ao passado. A verdade é que o
homem público exerce sua função pública e seu mandato ignorando
completamente a história do seu Estado e do seu País. O meu amigo
Paulino Cícero conhece muito esse assunto. Desde os tempos de
Assembléia, foi um dedicado estudioso dos nossos problemas minerais. Só
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através do Código de Aguas de 1939 é que a propriedade do solo foi
diferenciada da propriedade do subsolo. Até então quem tinha a propriedade
do solo tinha a propriedade do subsolo. Pois bem, fomos colonizados pelos
portugueses, dos quais, com muita honra, tenho descendência direta. Mas
nem por isso deixo de avaliar a influência terrível que tiveram os ingleses
sobre os portugueses. E isso transferiu-se para o Brasil. E as grandes
empresas inglesas tinham, por faro de país mais desenvolvido, a consciência
de que o subsolo mineiro era muito rico. Então, compraram grandes
extensões de terra em Minas Gerais. No momento em que começou a
desabrochar a revolução industrial, que nasceu na Inglaterra, os ingleses
começaram a verificar a fantástica riqueza que o nosso subsolo tinha.
Tínhamos o metal básico para eles, o ferro. Criaram então a Itabira Iron, que,
para felicidade deles, tinha suas reservas mais conhecidas na região de
Itabira. E ainda tinham o vale do rio Doce como caminho natural para levar
esse minério ao litoral espírito-santense. As margens do rio Doce, era o
caminho de menor resistência para a construção de uma ferrovia, mas o
fizeram. Pois bem, criaram a Itabira Iron e o Sr. Parcival Fácua, que era um
preposto do grupo britânico, desenvolveu aqui uma atividade intensa. E por
ironia do destino, em 1926, já no final do Governo Arthur Bernardes, um
grande mineiro, e no início do Governo Washington Luís, esse assunto da
estrada de ferro foi objeto de amplos debates na Câmara dos Deputados.

Curiosamente, existe um discurso, registrado na Câmara dos Deputados,
do Sr. Getúlio Vargas, então Deputado Federal, posicionando-se de maneira
firme com relação às concessões da Itabira Iron. Mas a verdade é que essas
concessões foram realizadas e as coisas foram se desdobrando até
atingirmos o ano de 1942. Nesse ano os aliados verificaram que dependiam,
fundamentalmente, nos seus grandes esforços de guerra para vencer os
nazistas, de suprimento de minério de ferro de alta qualidade. E esse minério
de ferro existia aqui, em Minas Gerais. Só que estavam,
predominantemente, nas mãos dos ingleses. Então, o Sr. Getúlio Vargas -
assinale-se que, mesmo exercendo um governo ditatorial, foi um grande
patriota - verificou naquilo a singular oportunidade de tirar algum proveito
para o nosso País. E o fez, inicialmente em relação a Volta Redonda, e
posteriormente em relação à Vale do Rio Doce. Disse que o Brasil iria
fornecer o minério de ferro de Minas Gerais em regime de exclusividade aos
aliados (leia-se: Estados Unidos.) Mas, para isso, era preciso que as
empresas inglesas devolvessem esse subsolo, essas reservas ao Brasil,
inclusive a concessão da estrada de ferro. Esse foi o chamado "Acordo de
Washington", que resultou no nascedouro da Companhia Vale do Rio Doce.

Pois bem, de lá até então, a Companhia cresceu, desdobrou-se e se
transformou num complexo empresarial, mineral e industrial, abrangendo,
também, outras áreas como a de papel e celulose. Passou, então, a
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reinvestir os seus dividendos.

A Companhia Vale do Rio Doce, de lá para cá, cresceu e se desenvolveu à
custa de reinvestimento dos seus dividendos. E quando falamos de
reinvestimento de dividendos, temos que compreender que o dividendo
reinvestido, contribuindo para a mutação patrimonial da empresa, o
crescimento do seu patrimônio, seguramente, é lucro para o Pais,
representado pelo controlador maior, que é o Tesouro Nacional.

Além do mais, isso é papel do Estado. É papel do Estado. O Estado não
tem lucro pelo desejo de o ter, mas pela necessidade de utilizar o lucro para
atender as necessidades maiores da sociedade que ele governa.

Pois bem. Então a Companhia Vale do Rio Doce transformou-se num
grande complexo mineral empresarial. Detém as maiores reservas minerais
do Brasil. Não é só de ferro, não. Ferro, cobre, ouro, manganês e alguns
outros metais nucleares que constam das reservas minerais de Carajás.

Também passou a participar de atividades na área dos não ferrosos,
particularmente alumínio, através da ALBRÁS, em regime de parceria com
os japoneses e a Vale Sul. No setor de papel e celulose, com a CENIBRA e
com a Bahia Sul, todas essas atividades em parceria com empresas
privadas nacionais e estrangeiras.

O que há é o seguinte: os recentes estudos de que tomei conhecimento,
feitos por empresas nacionais dentro dos critérios americanos, registram: as
grandes empresas de mineração do mundo, à exceção da RTZ, do Reino
Unido, particularmente a West and Minn; Company, a CRA e a PHP,
australianas, apresentaram lucros inferiores à Companhia Vale do Rio Doce.

Os números que tenho em mãos indicam que o lucro da CVRD, pelos
critérios de avaliação americana, aumentaram em 11,8% o que essas
empresas, à exceção da RTZ, não conseguiram.

Por outro lado, qual foi o crescimento de produtividade que a Companhia
Vale do Rio Doce acusou no ano passado? 9% contra 7% das empresas
privadas de São Paulo.

Então, não se argumente que a privatização, a venda ou o controle da
CVRD estão necessariamente vinculados às suas condições operacionais
desfavoráveis. Isso não é verdade. Argumente-se que estamos diante da
possibilidade singular de abatermos divida interna ou externa, diga-se mais
dívida interna, com repercussões positivas para a redução do serviço da
dívida e redução da taxa de juros.

Os dados que temos são os seguintes: a soma das !ívidas interna e
externa brasileiras vai a mais de US$247.000.000.000,00. E presumível que
a dívida interna seja um pouquinho maior do que a externa, mas não tenho
dados seguros a esse respeito.

A Cia. Vale do Rio Doce vai perder o seu controle acionário. Dir-se-á o
seguinte: os preços unciados pelo Governo são preços mínimos; pode ser
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que, no decorrer do leilão, atinjam-se valores mais elevados. Sim, mas o
referencial é o preço mínimo. Ora, se existe um preço minimo, haverá algum
sujeito benevolente que comece fazendo um lance superior ao preço
mínimo? Pois bem, estribando-se no preço minimo, pode-se vender o
controle acionário da Cia. Vale do Rio Doce, dentro dos termos atuais do
edital de licitação, por menos de US$2.000.000.000,00. E o que representam
US$2.000.000.000,00 como efetiva redução do endividamento interno ou
externo? Qual é a representatividade disso? Para mim, nenhuma. Não sei se
é possível, através de uma mágica aritmética, modificar essa realidade.

Portanto, o problema que está em jogo não é a filosofia de pnvatizar ou
não privatizar. Até porque, repito, todas as Constituições brasileiras
consagraram o princípio de que a iniciativa privada deve ter prevalência
sobre o setor público na atividade econômica. O que se discute,
necessariamente, são os termos do edital de licitação, que não faz referência
a duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, ao passivo social ambiental,
que envolve toda e qualquer atividade mineradora. Toda e qualquer
atividade mineradora tem um passivo social ambiental que tem de ser
levado em conta, senão as regiões que produziram riquezas de seu subsolo
substituem essas riquezas pelos buracos. Então, esse passivo sócio-
ambiental tem de ser levado em conta.

O outro aspecto, que me foi mostrado com muita precisão pelo Deputado
Paulino Cícero, é que a Cia. Vale do Rio Doce, por ser uma empresa de
controle do Estado, teve impressionante acesso ao nosso subsolo, fantástico
acesso ao nosso subsolo. Ela tem milhares e milhares de alvarás de
pesquisa e de lavra do nosso subsolo, que não foram sequer mencionados
no edital de licitação. Quanto valem esses alvarás de pesquisa e de lavra?
Dir-se-á que as riquezas do subsolo não pertencem à Vale, mas à União.
Isso é óbvio e ululante, ninguém está discutindo isso. Ocorre que os
jazimentos minerais só pertencem à União enquanto estão no subsolo. No
momento em que a mineradora arranca essa riqueza mineral do subsolo,
essa riqueza pertence a ela, que a comercializa segundo seus critérios e
segundo suas conveniências. Depois de minerado, o Governo Federal não
vai dizer: "O senhor não venda esse minério de ferro para "a", para "b" ou
para "C; os senhores vendam essa quantidade de minério de ferro; não
retirem mais minério de ferro do que aquilo que foi previamente
estabelecido". Mas, o que foi previamente estabelecido? Que eu saiba, nada.

Então, essas são as razões pelas quais, como brasileiro, oponho-me ao
processo de privatização da Cia. Vale do Rio Doce.

Por isso, independentemente de termos êxito ou não - não sou empresário,
nunca tive conexão com o setor de mineração -, não tenho outro interesse
nesta luta que estou tendo, a não ser o interesse do homem público que
dedicou parcela substancial de sua vida a modestamente servir, e bem, o



meu Estado e o meu País. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de conceder a palavra,

neste instante, ao Dr. Luís Carlos Mendonça de Barros, DD. Presidente do
BNDES, nosso segundo conferencista. A Presidência informa a S. Exa. que
disporá de 30 minutos para o seu pronunciamento.

Palavras do Sr. Luís Carlos Mendonça
de Barros

Sr. Presidente em exercício da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; meu amigo João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda; Or. Aureliano
Chaves, que me precedeu nesta tribuna; meu amigo Deputado Roberto
Brant, que com a sua presença me deixa um pouco mais tranqüilo para
enfrentar esta ocasião; Senadora Júniã Marise, demais participantes da
Mesa.

O processo de privatização da Companhia Vale do Rio Doce iniciou-se em
613195, quando de acordo com a lei, o Conselho Nacional de Desestatização
autorizou o BNDES a iniciar o processo.

Assumi a Presidência do BNDES em novembro de 1996, quando o
processo entrou na sua segunda fase, na fase de avaliação da modelagem,
logo após eu ter assumido como Presidente. Quase um ano e meio como
Presidente do BNDES, entre outras atividades, tenho seguido de perto e
acompanhado esse processo. Então, são quase um ano e meio como
Presidente do BNDES. Entre outras atividades, tenho seguido de perto e
acompanhado esse processo. Durante esse período, entre outras
satisfações, entre outras experiências que, tenho certeza, são
enriquecedoras e que não tinha antes na minha vida profissional, foi a
exposição ao debate. Em janeiro de 1996, uma das primeiras atividades que
exerci em relação ao processo de pilvatização foi uma conversa no Senado
Federal com alguns Senadores, em razão de um projeto do Senador Dutra
que dava à privatização da Vale do Rio Doce uma regra, uma norma, um
caminho diferente das outras privatizações. Por esta razão, o Senado
acabou sendo escolhido pelo Governo como o fórum de discussão com a
sociedade sobre a Vale do Rio Doce. Já estamos há mais de 12 meses
nesse processo, fui ao Senado oficiosamente um sem-número de vezes e
formalmente convocado por comissões do Senado por três vezes.

Sempre digo e faço questão de reafirmar que esta experiência deu-me
uma certeza, e convicção, na validade do funcionamento do regime
democrático, como é o brasileirc Mesmo um Governo Executivo, mesmo
um Presidente da República, eleL: com a maioria de votos, como foi o caso
do Presidente Femando Henrique. Temos instruções específicas do
Presidente da República, que disse que não havia cronograma temporal para
a privatízação da Vale sem que antes houvesse uma resposta para as
questões centrais relativas a essas decisões. Esse ano e meio, de certa
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forma para mim, economista, professor, foi uma volta à nossa história. Vejo
esse processo com uma visão diferente da do Dr. Aureliano Chaves, mas
num momento importante de reflexão.

O BNDES e o Programa de Privatização mostram, nesse fórum e de certa
forma, que um pedaço da nossa história econômica está sendo revisada. O
BNDES, nos seus 44 anos de história, foi o instrumento, aliás ele foi criado
para isso da fundação e criação da Companhia Siderúrgica Nacional.

Deputado, da minha parte, não há problema nenhum, pois estou
acostumado a esse tipo de desafio. A menos que essas manifestações
incomodem aqueles que estão aqui realmente para ouvir a posição do
Governo em relação à Vale do Rio Doce, da minha parte, continuo a minha
exposição, mesmo com essa manifestação evidentemente não democrática.

Então, gostaria de fazer uma leitura da história, sob o ponto de vista do
processo de privatização. Concordo absolutamente com tudo o que o Dr.
Aureliano Chaves falou sobre a formação, a criação das empresas estatais
no Brasil. Naquele momento, fim da década de 40 e início da década de 50,
o Brasil era um país com características muito claras de subdesenvolvimento
e com uma concentração em atividade exportadora agrícola. Era um país
sem ligações, sem estruturas rodoviária, ferroviária e energética. E, naquele
momento, os políticos que hoje são lembrados tiveram a percepção clara de
que teria que haver uma ação direta do Executivo, seja do Governo Federal,
seja dos Governos dos Estados, para que o País tivesse condições de
romper aquele ciclo de pobreza e de subdesenvolvimento. Essa me parece
ser a característica principal do político, que não é técnico e não discute
questões pontuais. O político é a pessoa que faz a ligação entre os desejos e
os sentimentos do povo e o Governo. Para isso, é fundamental - e a história
julga os políticos mais do que os técnicos - que ele tenha essa capacidade
de perceber quando é hora de mudar e quando as regras e a lógica do
passado não fazem mais sentido. O Governo, que é o agente dessa
mudança, tem que tomar as suas decisões.

Naquele momento, seja aqui em Minas, em São Paulo, ou no Brasil, é
evidente que tínhamos um quadro de pobreza, um quadro de um País sem
mercado, de concessionários de serviço público herdados do começo do
século, que tinham perdido o interesse naquele seu mercado de trabalho; e
essa ruptura teria de ser feita por uma intervenção direta do Estado.

Posso dizer isso com muita tranqüilidade, porque o BNDES, que tenho a
honra de presidir hoje, foi um Banco criado com esse objetivo. O BNDES foi
criado para ser um instrumento financeiro do Governo Federal na montagem
da Companhia Siderúrgica Nacional, na montagem da Companhia de Álcalis,
e de uma série de outras companhias. E é nessa decisão, nessa opção pela
ruptura do privatismo que prevalecia àquela época, e pela intervenção do
Estado diretamente, por meio de empresas operacionais, que está a base e a
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força da economia brasileira de hoje. Isso ninguém nega.
O Brasil é hoje a oitava economia do mundo, porque, naquele momento,

políticos com lucidez e com coragem tomaram essas decisões. Isso não se
discute. Concordo plenamente com o ex-Governador Aureliano Chaves: isso
faz parte da nossa história e do meu entendimento pessoal, e faz parte,
tenho certeza, do entendimento do Presidente Femando Henrique Cardoso.

Mas não é essa a questão que está em discussão nesse processo de
debate sobre a privatização. O que está em discussão é o Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, que entende estarmos de novo, na
nossa história, diante de um momento tão crucial e tão importante para o
futuro de nosso Pais, como foram aqueles anos de pós-guerra, no inicio da
década de 50.

E necessário que se entenda que é essa a motivação do programa de
privatização brasileiro do Governo Fernando Henrique Cardoso. E nosso
entendimento que é essa a nossa responsabilidade - e foi com esse discurso
que o Presidente foi eleito, porque a sua primeira ruptura foi com a
complacência com que os governos lidavam com a questão inflacionária. E
nós sabíamos que a inflação era efetiva fonte de desequilíbrio de renda
neste país. A inflação era o efetivo mecanismo de concentração de renda, e
ela atingia principalmente as camadas mais sofridas da população. Com
esse discurso ele foi atacado, na sua campanha, em relação ao Plano Real,
por esses que se dizem defensores dessa camada pobre da população.

Quanto ao primeiro embate do Governo Fernando Henrique Cardoso com
relação à mudança, não há mais discussão.

A realidade fala que o controle da inflação, que a estabilidade da moeda
era e é uma das grandes aspirações, principalmente, daquele que vive do
trabalho e daquele que pertence às camadas mais pobres. Hoje, até as
pedras vêem que os grandes beneficiários do processo inflacionário, que
vivemos durante décadas, eram o sistema bancário e as grandes empresas,
e que o grande perdedor era a população, especialmente as camadas mais
baixas.

Hoje não se discute mais isso, é guerra ganha, é compreendido peia
maioria da população e está expresso nas pesquisas de opinião.

Uma vez resolvido o problema da inflação, o Governo voltou à agenda do
futuro, e nela, entre outras questões básicas, o Governo posicionou-se,
repensando o Estado brasileiro e repensando a maneira pela qual o Estado
brasileiro interveio no pós-guerra e nos anos 50 e 60. E, vejam, ele não está
questionando isso. Está apenas dizendo que mudou o mundo, como disse o
Dr. Aureliano Chaves, e mudou o Brasil.

Basta comparar o Brasil dos anos 50 e 60 com o Brasil dessa virada de
século. Basta comparar os indicadores econômicos, os indicadores de
extensão da nossa infra-estrutura, os indicadores sociais, para ver que
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estamos num país diferente.

O Estado, para responder à sua função básica, que é defender o cidadão,
tem que mudar.

O "slogan" da campanha de privatização do BNDES é muito claro: "O
Estado no lugar certo." Dr. Aureliano Chaves, seria a minha primeira
resposta à sua exposição. Por que vender a Vale?

A motivação da venda da Vale, para nós do Governo, não é uma
motivação pontual. Não é uma motivação olhando a empresa. E uma
motivação dentro de uma visão estratégica que temos de que chegou o
momento de mudar a forma da intervenção do Estado na economia.

No nosso entendimento, ao invés de o Estado realizar a sua intervenção
por meio de uma empresa na qual ele tem a maioria do capital, tudo isso
pode ser feito com mais eficiência, nos dias de hoje, no Brasil, via
mecanismos regulatórios, com a intervenção do Estado, como o concedente
legal, legítimo da exploração dos serviços de eletricidade, telecomunicações,
ou do nosso subsolo.

O Governo vem realizando a sua agenda estratégica no Congresso.
Primeiro, tivemos a eliminação dos monopólios, via Constituição, e estamos
agora no processo da legislação ordinária, criando as agências federais do
Governo, que terão por lei a autorização e a obrigação de zelar para que os
interesses do Pais, os interesses do cidadão sejam atendidos por aqueles
que estão explorando os serviços públicos ou estão explorando riquezas
inerentes à nação, como o subsolo.

Então, já temos criada a ANEL, que é uma agência que vai regular todo o
processo de transferência das empresas públicas de eletricidade para a
gestão privada, transferência essa que é feita via um contrato de concessão,
no qual estarão estabelecidas as normas contratuais. A função do Estado
será transpor os interesses coletivos em normas contratuais e normas
regulatórias.

Isso para que o cidadão tenha a certeza de que o seu interesse estará
preservado, mesmo dentro de uma lógica de exploração privada. A mesma
coisa será feita com a Vale do Rio Doce.

Foi feita uma pergunta: e as concessões não exploradas que a Vale tem?
Dr. Aureliano, o senhor, que já foi Ministro das Minas e Energia, sabe que
essas concessões podem ser retiradas a qualquer momento pelo poder
concedente. Já ouvi a resposta várias vezes, mas tais concessões nunca
foram retiradas. Eu ousaria dizer que isso nunca ocorreu, porque o agente de
exploração mais importante do nosso subsolo é o Governo. Portanto, se as
concessões ficam eternamente nos livros da Vale do Rio Doce, sob o ponto
de vista do bem público, não terá problema algum.

E evidente que isso terá de ser cobrado. Com a Vale do Rio Doce
privatizada, será diferente, porque existe uma regra muito clara de que as
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concessões são temporárias e têm de ser submetidas a um cronograma de
exploração que, se não for realizado, pela administração de hoje e pela
nossa Constituição, o Governo tem de retirar a concessão da empresa.

Esclarecido o porquê da venda da Vale, apesar das dificuldades pelas
manifestações das galerias, gostaria de trazer, àqueles que estão
interessados, algumas observações. O edital da Vale, DL Aureliano, tem 111
páginas, e foi elaborado após mais de um ano de debates centrados no
Senado Federal, por praticidade e porque o Senador Dutra - apesar das
nossas divergências, aprendemos a nos respeitar - liderou, no meio
legislativo, o questionanlento do processo de privatização da Vale do Rio
Doce. No Senado é que esse processo foi conduzido. Na última vez, quando
eu e o Ministro Kandir ali estivemos para levar o primeiro draft" do edital,
verificamos que boa parte do que estava no edital tinha sido sugerido e
discutido no Senado Federal. Foi ali que se levantou, desde o começo, uma
questão fundamental, não a razão da venda da Vale, que está ligada ao
entendimento do Governo, mas como valorizar corretamente aquela
empresa, para que não haja dano ao patrimônio público. Uma das questões
levantadas era se existiam potenciais minerais da Vale do Rio Doce em
processo de pesquisa, e para as quais não existiam ainda informações
abrangentes que permitissem o cálculo do seu valor econômico. Não se
poderia calcular o valor de tudo aquilo, portanto, também não seria direito
que, não conseguido o cálculo, o seu valor fosse zero.

Esse ponto foi debatido e, enquanto não tivemos uma resposta para isso, o
Presidente da República não liberou o edital. Qual foi a resposta, construída
na discussão com o Senado? O Governo Federal tem, hoje, 50% do capital
da Vale do Rio Doce. O resto, como o senhor bem disse, Dr. Aureliano, é
capital privado. Então, em todos os bens e valores que fizerem parte da
Vale, o Tesouro tem só 50%.

Que fizemos? Usando uma experiência já utilizada por três vezes entre o
BNDES e a Vale do Rio Doce, fizemos um contrato de parceria para,
primeiramente, terminar as pesquisas nessas regiões e explorar o potencial
mineral e económico que for descoberto. Nessa parceria, a Vale gastaria
50% do que fosse necessário para completar as pesquisas - algo em torno
de R$200.000.000,00, dos quais já tinha gasto R$80.000.000,00, portanto
seria um desembolso de R$120.000.000,00 - durante 5 anos, e o BNDES
entraria com R$200.000.000.00 para completar os recursos que, segundo o
próprio como técnico e a diretoria da Vale, são fundamentais para que se
tenha o real valor econômico. Daqui a um, dois ou três anos, já com a Vale
privatizada, essas descobertas terão para o Tesouro e para a sociedade o
mesmo valor econômico que têm hoje para a Vale, não existe perda de
nada. Infelizmente, D. Luciano cometeu um erro em seu artigo recente, ao
perguntar pelos outros 50%. 0 Governo não tem mais 100%, D. Luciano.
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Com esse mecanismo, os próprios Senadores ficaram conscientes e

satisfeitos de ver sua questão respondida, e o Presidente da República só
liberou o edital quando essa questão teve a resposta adequada.

Existe, no processo de venda da Vale, uma série de restrições quanto às
pessoas e às empresas que possam participar de seu controle. E essas
restrições, Dr. Aureliano, foram definidas a partir de questões levantadas,
seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. Temos, no modelo de
privatizaçáo da Vale, dois anos de trabalho: um ano de trabalho burocrático
interno para seguir as normas de escolha dos consultores, e um ano e dois
meses - desde janeiro do ano passado - de debate público realizado em
condições muito melhores do que as que temos hoje aqui, pois as pessoas
se comportaram como adeptas do regime democrático, e não como as
pessoas que estão aqui, que não entendem a democracia nem dela
participam.

Gostaria de dizer que é desrespeito chamarem o Presidente da República,
eleito pela maioria dos brasileiros, de ladrão. Isso é desrespeito.

Gostaria de terminar dizendo que tive muita honra em fazer o contraditório
da venda ou da privatização da Vale do Rio Doce com uma personalidade
como o Dr. Aureliano. Acho que este tipo de contraditório é a base da
democracia, é a base do desenvolvimento do País como nação. O problema
não é o senhor ter uma opinião e o Governo ou eu termos outra. O problema
é não haver condição de que isso possa ser expresso de forma civilizada,
visando a uma avaliação fria de todos aqueles que se interessam pela
questão.

Gostaria de terminar a minha fala agradecendo à Assembléia Legislativa.
Quando recebi o convite para aqui comparecer, sabia o tipo de ambiente que
iria encontrar, pois já participei de inúmeros debates sobre a Vale do Rio
Doce e acho que isso faz parte da democracia.

Agradeço a oportunidade e a iniciativa da Assembléia Legislativa. Se há
um Estado onde a Vale do Rio Doce tem suas raízes históricas e mais
profundas, esse Estado é o de Minas Gerais. Acho que seria falta de respeito
com o Estado de Minas Gerais, que é o Estado natal do meu pai - mesmo
sabendo o que iria enfrentar, os constrangimentos, pois não estou
acostumado a ser chamado de ladrão, a ouvir insultos sobre o Presidente da
República, eleito pelo voto direto -, deixar de participar deste Ciclo de
Debates. Portanto, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade e
encerro as minhas palavras.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência vai dar
continuação ao nosso Ciclo de Debates e, neste momento, passa a palavra a
Exma . Sra. Senadora Júnia Marise, primeira expositora, que disporá de 10
minutos para fazer as suas considerações.

Palavras da Senadora Júnia Mailse
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Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Sr. Presidente,

Sr. Aureliano Chaves, Sr. Presidente do BNDES, Sr. Secretário da Fazenda,
Brigadeiro Ivan Frota, Dom Luciano, Deputado Fassarella, Deputado Roberto
Brant, Sr. Presidente da FIEMG, Srs. Deputados Federais, Srs Deputados
Estaduais, Vereadores, companheiros e companheiras que integram o
grande movimento cívico contra a pnvatização da Vale do Rio Doce, neste
período de 10 minutos que me foi concedido, gostaria de fazer aqui o resgate
das emoções que vivi nesta Casa Legislativa.

Cheguei a esta Casa como Deputada Estadual e, neste momento em que
volto a esta tribuna, pela oportunidade da realização de um debate tão
importante como este, certamente se reacendem em mim as emoções das
grandes mobilizações em que, ao tempo do regime autoritário, o povo
brasileiro, e principalmente de Minas Gerais, se levantava diante dos atos de
exceção e na pregação da retomada das liberdades democráticas e da
consolidação da democracia no nosso País.

E hoje estamos vivendo, sim, a democracia que o povo conquistou.
Conquistou por sua luta, por sua coragem, por seu destemor, apesar das
baionetas, das cassações de mandatos e do regime de exceção imposto em
nosso Pais.

E aqui estamos mais uma vez, resistindo como no passado, resistindo
diante do autoritarismo de um governo eleito, sim, mas que quer impor a sua
vontade à Nação, na sua pregação desvairada de promover a desestatização
em massa em nosso Pais.

E é exatamente em Minas Gerais que nasceu a Companhia Vale do Rio
Doce, como nasceu a LISIMINAS, construída com o suor dos mineiros, e que
foi vendida em troca de moedas podres. E os mineiros não viram um
centavo de real sequer da promoção da venda de uma empresa como a
USIMINAS.

E foi aqui também em Minas Gerais, este Estado celeiro da democracia,
em que se deu o primeiro grito de liberdade neste País, a Inconfidência
Mineira, que também se fez a privatização da AÇOMINAS.

E os mineiros não viram um centavo sequer de real da venda da entrega
dessa empresa.

E exatamente aqui que estamos, e é este o foro mais adequado deste País
para se debater e discutir a entrega de uma companhia como a Vale do Rio
Doce. Ai, sim, teremos o julgamento político da história, apesar de todos os
argumentos técnicos, apesar de todos os argumentos e as utopias
defendidas por este Governo ou por seus estrategistas e técnicos, que até
hoje não souberam responder à única pergunta: por que vão entregar o
patrimônio-símbolo da soberania do nosso País?

Vão entregar esse patrimônio construído pela força, pelo desempenho,
pela eficiência dos nossos trabalhadores â iniciativa privada. Por que vão
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entregá-lo se agora, ainda neste mês, a Companhia Vaie do Rio Doce
divulgou para o mundo inteiro - e o noticiário foi além das fronteiras do nosso
País, foi para a Argentina, para a Itália, para a França, para a Espanha e
para os Estados Unidos - a notícia de que a Vate do Rio Doce rendera ao
Pais R$660.000.000,00 de lucro?

E é dentro dessa ênfase do noticiário internacional que disseram: "Aí está,
portanto, uma companhia de peso. Uma companhia que rende lucros. E a
maior mineradora do mundo, que tem demonstrado a sua eficiência e o seu
desempenho".

E não é uma companhia apenas de capital nacional, estatal, mas é
também uma companhia pulverizada. E é exatamente por isso que esses
noticiários, divulgados pela imprensa mundial, diziam: "Ai está o grande'"filé
mignon" para os estrangeiros - adquirirem uma empresa estatal lá no Brasil,
com essa eficiência e produção, que tem dado ao Brasil o seu cartão de
visitas na economia mundial".

Aqui se falou, sim, no julgamento político. Trata-se do julgamento político
deste Governo; de um governo eleito, sim, pelo povo; um governo eleito pelo
povo; um governo que está vigente, hoje, em nossa democracia, democracia
conquistada pelo povo. Mas o julgamento passará à história deste País.
Como estão na história do Pais aqueles grandes brasileiros, e até mesmo os
militares, que defenderam, apoiaram e fomentaram o crescimento e a
eficiência da Cia. Vale do Rio Doce.

Por outro lado, quero trazer aqui alguns aspectos e alguns diagnósticos
técnicos. Certamente, a questão da Vale do Rio Doce não está apenas na
discussão técnica; mais do que isso, ela está na discussão política da
oportunidade e do momento deste País. Vender a Vale? Entregá-la a quem,
por US$2.000.000.000,00 ou R$2.000.000.000,00? O que vão fazer com
esse dinheiro? Abater a dívida interna deste País? Certamente, o resultado
dessa venda não dará sequer para pagar dois meses da dívida interna do
nosso Pais. Por isso, a discussão não está centrada apenas nos aspectos
técnicos. E isso o que quero reafirmar, apesar de estarmos, no Senado
Federal, discutindo e debatendo com os representantes do BNDES e com os
representantes do Governo (embora, apesar de convocado, até hoje ali não
tenha comparecido o Ministro Antônio Kandir).

O que queremos dizer é que os estudos que foram realizados por grandes
e eminentes professores da Universidade do Rio de Janeiro, técnicos isentos
e certamente patriotas e brasileiros, esses estudos, que não foram
contestados por uma voz sequer deste Governo, seja técnica ou política,
resultaram no seguinte: não há qualquer razão, nem técnica, nem
econômica, nem mercadológica, nem administrativa, nem financeira, nem
estratégica ou de qualquer natureza que justifique a venda da Cia. Vale do
Rio Doce. Daí, para dar oportunidade aos demais integrantes desta Mesa e
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deste debate, quero dizer que podemos apenas construir o nosso
pensamento diante dessa determinação do Governo em vender e privatizar a
Vale do Rio Doce. Quem sabe, os argumentos mais fortes - e talvez mais
impiedosos - para a história deste País e para todos os brasileiros sejam os
dos que querem, neste Governo, demonstrar o alinhamento e as diretrizes do
Consenso de Washington.

Para ter a oportunidade de debater, quero fazer aqui uma pergunta, com
todo respeito, ao Sr. Presidente do BNDES. Em primeiro lugar, registrar para
os anais da história de Minas Gerais: falou-se no debate permanente que
tem sido realizado no Senado Federal. É verdade. Estamos lá discutindo
muito, mas não se falou aqui que, apesar de todas as tentativas que temos
tido, nós, da oposição, no sentido de conduzir, de forma ética, séria,
transparente e cristalina, o debate para toda a Nação, o Governo tem
impedido, com os seus aliados, no Senado Federal, a aprovação de qualquer
projeto que signifique retirar a Vale do Rio Doce do contexto do Programa de
Desestatização deste País.

Não aprovaram ou rejeitaram o projeto aqui citado do Senador Outra, e
agora também não estão permitindo a apreciação de um projeto de minha
autoria, que submete o edital de privatização da Vale do Rio Doce à
apreciação do Senado Federal. Não querem e não desejam fazer um debate
sério, para que tenhamos a oportunidade de aprofundar, de pesquisar, de
levantar dados, de solicitar informações para, afinal, o Poder Legislativo, a
Câmara Alta do Congresso Nacional poder, juntamente com a sociedade,
levantar todas as informações que dizem respeito ao edital de privatização
da Vale do Rio Doce. Nem isso este Governo quer. Este Governo não dá
oportunidade à sociedade e ao País para que possamos examinar esse
edital. E é exatamente por isso, finalizando, que agora vou me dirigir,
respeitosamente, ao Sr. Presidente do BNDES.

Sr. Presidente, é sabido que duas consultorias foram contratadas pelo
BNDES para a realização de estudos envolvendo a avaliação do Sistema
Vale do Rio Doce. Os relatórios foram emitidos por essas consultorias e
resultaram, segundo informações, em avaliações diferentes sob vários
aspectos; os aspectos técnicos, de avaliação e de informações. Uma
decorrente do chamado serviço A, e a outra executada pelo serviço B, que é
coordenada pela Merrill Lynch. Quem é MertilI Lynch? E essa consultoria
conhecida por todos, citada agora na CPI dos precatórios, e que é hoje,
segundo informações, praticamente detentora acionária de parte do grupo da
Anglo-Americana.

Portanto, a nossa pergunta será: por que o Governo, o BNDES, está
embasando o processo de privatização da Vale do Rio Doce neste relatório
da Merilil Lynch? E com todo respeito que me dirijo ao Dr. Luís Carlos
Mendonça de Barros.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Presidente da FIEMG, Sr. Stefan

Salej, que disporá de dez minutos para o pronunciamento.
Palavras do Sr. Stefan Salej

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado
Romeu Queiroz; Srs. Deputados; Governador; ex-Vice-Presidente Prof.
Aureliano Chaves; Senadora Júnia Marise; Dom Luciano; Deputado
Fassarella; Luis Carlos, com quem me solidarizo, neste momento de debate
tão caloroso, Secretário João Heraldo, Brigadeiro Frota; Deputado Roberto
Brant, senhoras e senhores convidados, há um ano e meio, quando
começaram os debates sobre a privatização da Vale do Rio Doce, a
Federação das Indústrias e muitos convidados aqui presentes tiveram a
oportunidade de discutir, não só a questão da privatização da Vale da Rio
Doce, como também a venda de pacotes estratégicos de ações da CEMIG,
em nosso Estado, e o processo democrático. O que estamos colocando, e o
que está nos preocupando é essencialmente como vai ser o Brasil e qual
será o padrão de qualidade de vida que vamos conseguir no próximo século.
A questão que estamos colocando é como vamos, com um modelo de
estabilização econômica que tem resolvido algumas questões sociais,
acelerar as soluções rumo ao desenvolvimento social, para atingirmos uma
sociedade mais justa. Uma sociedade na qual, sem dúvida nenhuma, não
teremos analfabetos, na qual teremos uma rede de saúde mais eficaz, uma
educação mais ampliada, com determinação clara de quais níveis serão
gratuitos, e com possibilidade de amplo acesso de toda a população aos
serviços de saúde, aos serviços sociais de toda a natureza, a água tratada,
esgoto, etc. Dentro desse processo, consideramos que a reorganização da
economia produtiva deve nos permitir, de um lado, a distribuição de renda e
melhores salários, e, ao mesmo tempo, permanecermos num modelo que
nos permita sermos competitivos no mercado globalizado, não sermos
massacrados por essa globalização, mas sermos seus atores principais,
especialmente naquelas especializações econômicas que o Brasil tem, que
são a agroindústria, a agricultura desenvolvida, os setores industriais metal-
mecânicos, os setores intelectuais, nos quais o Brasil está se desenvolvendo
muito, a biotecnologia. Como não seremos massacrados por uma
globalização que nos ameaça, como vamos fazer e ter essas oportunidades?

Achamos que a reorganização da economia não passa só pelo setor
privado, não é só o empresário pequeno, não.

Quero aqui prestar uma homenagem, inclusive aos partidos de oposição,
chamados de oposição ao empresariado. O meu amigo ali se exaltou
comigo, gritando que aqui não é FIEMG e, sim, Assembléia, mas, graças a
Deus, lá em Bom Jesus do Galho, minha terra adotiva, aprendi a ler e sei o
que está escrito na porta. Foi o seu partido que lutou pelo pequeno
empresário, o Deputado Martini também lutou por ele, e foi o Governo do
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Estado que deu condições a ele. Se todos nós temos a economia privada a
nos reorganizar, por que o Estad:• não vai se reorganizar? Por que o Estado
não tem o direito de pensar no bem do povo e em melhorar as suas
condições, vendo em que setor, será mais eficaz e eficiente? Penso que
esse debate é sobre isso, e é o que estamos fazendo. Pensamos e
concordamos com muitas das teses que aqui foram expostas, que é
fundamental que essas questões sejam debatidas e que essa nossa
democracia permita isso.

Agora, vamos ver o que a Vale do Rio Doce é. Foi dito com muita
propriedade que ela descobriu algumas jazidas recentemente. Elas só foram
descobertas depois da ameaça da pilvatização. Isso é muito esquisito e
gozado. As jazidas estão lá há muito tempo e eles têm muita competência.
Como elas não foram descobertas antes? Eles deviam saber onde elas
estavam.

E o buraco de Itabira? Quem vai cobrir? Se é mentira, então provem que o
é, por favor. Só na flora em que a corporação é ameaçada de eventual
extinção é que eles se comportam de uma forma diferente. E o buraco lá?

Vamos olhar a questão mineral. A Vale, na composição atual, tem quanto
investido em Minas Gerais? Isso aqui é Minas Gerais e é parte do Brasil. Foi
daqui que se levou o dinheiro para fazer Carajás e é daqui que estão hoje
emigrando as empresas para ir para Carajás, para poluir o ambiente lá,
porque aqui já não dá mais. Então, temos que perguntar também sobre a
eficiência da Vale.

Sou da geração, e muitos dos senhores daqui não o são, que gritava, na
década de 60, nessas ruas de Belo Horizonte, 'minério não dá duas safras".
Isso aconteceu na minha geração. Agora, temos que ter um pouco mais de
responsabilidade para vermos o futuro e para não errarmos mais uma vez.
Então, vamos comparar também o desenvolvimento do setor mineral em
Minas Gerais e o desenvolvimento social que a mineração da Vale deixou
em Itabira. Há lá um plano de 2005 que está sendo feito pelos empresários.
A Vale colocou US$1.000.000,00 num plano de desenvolvimento. O que vai
ser resolvido? Então, precisamos, no Estado, de novos investimentos que
gerem empregos e de indústrias que melhorem as condições do trabalhador,
porque, sem essas condições, não vamos progredir. Graças a Deus, no ano
passado, a indústria de Minas Gerais cresceu mais do que a média brasileira
- cresceu 5%, enquanto a média brasileira foi em tomo, salvo engano, de
2%. Não tivemos desemprego e, com a cooperação desta Assembléia, do
Governo do Estado e de todas as forças políticas, vamos aumentar os
investimentos no Estado e a produtividade. Em 50% das indústrias de Minas
Gerais há o programa de participação nos resultados. A base do diálogo é
fundamental. Então, para nós, interessa que a Vale do Rio Doce seja uma
empresa eficaz e eficiente. Temos a firme convicção de que, com o dinheiro
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da venda da Vale, serão feitos investimentos na área social muito mais
importantes. É justo, nesta hora, o clamor da Senadora, ao me perguntar
para onde vai esse dinheiro. Esperamos, como eleitores e cidadãos, que esta
Casa, que o Senado, onde a senhora nos representa, que a Câmara dos
Deputados, representada aqui pelos Deputados Fassarella e Roberto Brant,
controlem isso. Foi para isso que eles foram eleitos, e não precisô lembrar
esse fato a ninguém.

Agora, esperamos também, dentro de uma política de descentralização, de
reforço da Federação brasileira e de base do sistema de democracia
econômica e política do País, que não voltem, como o nosso Governador
pediu, apenas 50% dos recursos de privatização da Vale para o nosso
Estado. Esperamos que, desta vez, voltem 100% dos recursos para o Estado
de Minas Gerais.

E uma beleza gritar. Estou pedindo para os recursos voltarem para Minas
Gerais e há gente contra. Então, está difícil!

Nesses 40 anos, as empresas privadas similares do setor da Vale
investiram em Minas Gerais e deram lucros muito superiores ao da Vale. Se
a Vale é tão mineira como se diz, por que sua sede está no Rio de Janeiro?
Por que ela não veio para Belo Horizonte? Quanto ao fato de ser privatizada,
garanto às senhoras e aos senhores que ela vai ser.

Agradeço esta oportunidade e a gentileza que a galeria teve comigo e,
mais uma vez, solidarizo-me com o competente Presidente do BNDES.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Luís Carlos Mendonça de Barros,
Presidente do BNDES, para que responda à pergunta que lhe foi feita
anteriormente.

O Sr. Luís Carlos Mendonça de Barros - Gostaria apenas de dizer,
Senadora Júnia Marte, que a senhora fez algumas referências, na sua
intervenção, que não correspondem à realidade.

Em primeiro lugar, digo que o relatório foi objeto de uma análise bastante
detalhada dos nossos técnicos. Somente estranhamos que, antes de ir aos
jornais denunciar como irregularidades o que tinham visto no BNDES, esses
professores não tivessem nos procurado, porque poderia ter havido um
debate anterior a qualquer pronunciamento público. Mas, de qualquer
maneira, esse é um direito que eles têm, e nós fizemos a nossa lição de
casa.

Peço que a Superintendente de Privatização do Banco passe à senhora
um resumo dessa resposta e entrego ao Presidente da Assembléia algumas
cópias desse resumo para aquelas pessoas que a ele quiserem ter acesso

Em relação à Merrill Lynch, que também faz parte desta resposta, posso
dizer que ela não tem nenhuma participação acionária na Anglo-América,
como a senhora disse. A Anglo América é uma empresa familiar da África do
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Sul, e a Merrill Lynch é um Banco internacional, com capital pulverizado.
Existe uma relação formal, que apareceu entre uma subsidiária na África

do Sul e a Anglo-América, a partir da compra de um grande Banco inglês
pela Merrili Lynch, cinco meses antes de ter sido publicado o edital de
concorrência dos dois consultores "A' e "B".

Ao comprar esse Banco na Inglaterra, a informação que temos é de que a
empresa pagou US$800.000.900,00, o que é muito dinheiro. E surgiu uma
subsidiária desse Banco na África do Sul. Solicitamos informações tanto à
empresa quanto á Bolsa de Valores de Johanesburgo.

Ela tem uma relação burocrática de custodiante e de divulgação de
informações com a empresa Anglo-América.

Na avaliação do BNDES, e assumiremos as responsabilidades legais
dessa avaliação, não existe nenhum impedimento, nenhum conflito de
interesses entre a Merilll Lynch, que participou como um dos membros do
Consórcio B, e essa empresa da África do Sul.

Inclusive, já encaminhamos a documentação ao Tribunal de Contas da
União. Talvez seja importante dizer que a privatização da Vale do Rio Doce
foi a primeira privatização em que o Tribunal de Contas da União
acompanhou tudo "on line", ou seja, todos os eventos relativos à privatização
eram comunicados ao Tribunal de Contas, e não como é a lei ou como é a
tradição de se esperar, "a posteriori", a análise do Tribunal de Contas.
Tivemos muito cuidado com isso.

Passo à senhora esse resumo, e, em caso de dúvida, temos total interesse
em esclarecer. Passo-o também ao Presidente da Assembléia para posterior
consulta dos advogados.

O Sr. Presidente - A Presidência fez concessão ao Sr. Luís Carlos
Mendonça de Barros, Presidente do BNDES, para que ele respondesse as
questões levantadas pela Senadora Júnia Marise, mas informa que os
debates ocorrerão no momento oportuno e não neste momento. Portanto,
passa a palavra ao Deputado Federal João Fassarella, que disporá de 10
minutos.

Palavras do Deputado Federal João Fassarella
Sr-Presidente, Deputado Romeu Queiroz, demais componentes da Mesa,

Srs. Deputados, Vereadores, Prefeitos, senhoras e senhores, inicialmente,
gostaria de ver a verdade dos fatos sobre o relatório da COOP. Primeiro,
quem o divulgou não foram os técnicos que tiveram acesso ao Data 1. Os
relatórios da COOP agiram em nome da Comissão Externa, constituída pela
Câmara Federal para acompanhar o processo de privatização, Comissão da
qual faço parte.

Os técnicos que lá estiveram fizeram o seu relatório para a Comissão. A
divulgação do relatório ocorreu quando ele foi lido na sessão da Comissão. E
a partir da sua leitura é documento público, e não há por que deixar de ser
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distribuído a toda a população.

Então, não foi um ato de desatenção dos técnicos da UFRJ e da UNICAMP
em relação ao BNDES, mesmo porque lá estavam não em nome do BNDES,
mas tinham que prestar contas à Comissão Externa da Câmara Federal e o
fizeram.

Quero ainda colocar, para efeito de análise, e ao mesmo tempo para efeito
de meditação, a relação entre a MerrilI Lynch, a FBH e a Anglo-América.
Temos aqui um aviso público assinado pela MerrílI Lyncti dizendo que ela
adquiriu 51% das ações da FBH, que é a subsidiária a que o Presidente do
BNDES se referiu, exatamente em novembro de 1995, e não há cinco anos.
Isso nos leva à conclusão de que a Merrill Lynch deve estar dando duas
informações diferentes. Uma, à sociedade de Johannesburgo, comunicando
oficialmente que, em novembro de 1995, comprou 51% das ações da FHB e
que, posteriormente, em fevereiro de 1997, adquiriu os restantes 49%. Se
ela deu outra informação ao BNDES, temos que buscar a verdade. Ou ela
está mentindo para a população da África do Sul ou está mentindo para o
BNDES. Estranho que o BNDES tenha aceito, talvez muito rapidamente, de
um dia para o outro, as explicações dadas pela MenilI Lynch.

Reportando-me a outro argumento aqui mencionado, de que a principal
razão para a privatização da Companhia Vale do Rio Doce é a necessidade
de colocar o Estado em seu devido lugar, o Estado tem que aprimorar a sua
função regulatória, e não ele mesmo ser um produtor direto. Essa foi a
argumentação básica.

Pergunto o seguinte: a que Estado regulatório estamos nos referindo? Será
que ao Banco Central? Fique-se sabendo que o Banco Vetor, alguns dias
antes, teve o "de acordo" do Banco Central, dizendo que tudo estava correto.
O principal Banco agora responsável pelo desvio de mais de
R$1.000.000.000,00 de recursos para a fronteira, via Uruguai ou Bolívia,
estava sob intervenção do Banco Central quando fez essas transações. Que
Estado regulatório é esse? E esse o Estado no lugar certo que queremos?

Para mim, a ação certa do Estado tem sido na Vale do Rio Doce, porque
ela tem sido eficiente, lucrativa, competitiva, tem produzido lucros, tem
atraído investimentos estrangeiros com parcerias. Esse é o lugar certo do
Estado. Vamos trocar o lugar do Estado, onde ele está dando certo, para
confiar em um Estado regulatório que não tem cumprido, ao longo da sua
história e no presente, o seu papel regulador das relações econômicas, das
relações financeiras, nem a sua função social de atender à saúde e à
educação. Não temos motivo para acreditar que este Estado regulatório será
eficiente.

Ainda gostaria, nesse curto espaço de tempo que me resta, de colocar
outra questão aqui mencionada. Como preservar as pesquisas que estão em
andamento? Não podemos vender aquilo que não conhecemos. Chamaria a
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atenção para a solução apresentada pelo BNDES. Além do que a Vale já
investiu, privatizada ela vai investir, já descontando o que já investiu, e o
BNDES vai colocar mais 50%. A gestão disso ficará com quem? Por que o
Estado deve colocar mais 50% em uma pesquisa que não será dele? Por
que transferir esse investimento em pesquisa para o domínio privado? Em
troca de quê? Em troca das futuras debêntures sobre as quais o Governo
não terá, efetivamente, um controle, porque elas não serão de lucro certo e
sim de lucro incerto?

O direito de pesquisar já não estará nas mãos do Estado brasileiro, estará
nas mãos do eventual comprador. Essa é uma solução inadequada do ponto
de vista das garantias que se quer dar à Nação brasileira sobre as pesquisas
que ela já realizou, sobre os indícios que ela já encontrou de recursos
minerais, cuja avaliação ainda não está concluída. A solução apresentada
pelo BNDES deixou inteiramente satisfeito o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, mas não deixou satisfeita, sem dúvida alguma, uma grande parcela
da Nação brasileira e, especialmente, o povo do nosso País.

Gostaria de retomar também uma outra questão. Fala-se que no passado o
papel do Estado como agente econômico ocorreu porque era correto,
naquele momento, fazê-lo.

Se o Estado brasileiro não tivesse entrado na área de siderurgia, na área
de mineração, na área de produção de petróleo e na área de energia, o
desenvolvimento econômico do Brasil não teria ocorrido. No passado, isso
foi necessário e importante. Hoje, no mundo globalizado, a função do Estado
já não é mais essa. Querer manter essa situação, dizem os arautos do
neoliberalismo, é raciocinar no presente com uma visão do passado.

Quero aqui dizer que, no mundo globalizado, exatamente pela inserção do
Pais mais assertivamente nas relações econômicas internacionais, é
necessário que o façamos com soberania e independência. Não podemos
nos colocar no mundo globalizado de joelhos, submissos, apequenados,
renunciando ao controle sobre as nossas decisões. -

A Companhia Vale do Rio Doce e a PETROBRAS são as duas grandes
empresas sobre as quais temos o controle, que asseguram a inserção do
Brasil no mundo globalizado de maneira soberana. Nas áreas em que essas
empresas dominam, elas entram tendo condições de ditar ordens,
procedimentos e regras e de falar mais alto. Se destruirmos e entregarmos
especialmente esses dois setores, estaremos dizendo a nós mesmos e ao
povo brasileiro que estamos nos colocando rio mundo globalizado de forma
me nor, pequena, de joelhos, abrindo mão das nossas decisões, da nossa
estratégia de desenvolvimento, inteiramente submissos às regras que
passarão a ser ditadas lá fora. Assim, que forças teremos nas regras da
economia globalizada?

Se, no passado, a Vale do Rio Doce, como muitas outras empresas, foram
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importantes e necessárias para o processo de desenvolvimento econômico
do nosso País, isso não é menos verdade no mundo globalizado. Hoje,
precisamos da Companhia Vale do Rio Doce para que a nossa inserção na
economia globalizada, como já disse 1 seja feita de forma soberana.

Concluindo, Sr. Presidente, afirma-se ou pode-se pensar que esse papel
poderá ser cumprido pela Companhia Vale do Rio Doce privatizada. E uma
mentira. Privatizada, a empresa terá o centro de suas decisões fora do Pais
e será, sem dúvida nenhuma, fragmentada em seguida. A garantia dada no
edital é apenas para o complexo de minério de ferro. O restante - alumínio,
celulose e outras atividades - poderá ser fragmentado e vendido logo após o
processo de privatização.

Chamo a atenção para o fato de que a Companhia Vale do Rio Doce faz
parte da nossa história. E uma conquista do povo brasileiro. Foi importante
no passado, é importante no presente e o será no futuro, em nosso País.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Exmo. Sr. Brigadeiro Ivan Frota, que
disporá de 10 minutos para o seu pronunciamento.

Palavras do Brigadeiro Ivan Frota
Exmo. Sr. Presidente da Mesa e da Assembléia Legislativa, Deputado

Romeu Queiroz; Dr. Aureliano Chaves; Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros;
D. Luciano Mendes; Senadora Júnia Marise; Deputado Federal João
Fassarella; Dr. Stefan Salej; Deputado Federal Roberto Brant; demais
membros da Mesa, senhor representante do Governador, Secretário João
Heraldo Lima; senhores parlamentares, senhoras e senhores e pessoas
presentes nas galerias, que são o verdadeiro povo brasileiro. Sem pretender
ser demagogo, quero fazer uma referência ao que aconteceu hoje, aqui
neste ambiente. As dificuldades dos oradores, não do contraditório -
desculpe-me o Dr. Luiz Carlos Mendonça de Barros -, mas da situação, pois
o contraditório somos nós, se prende ao que está acontecendo no nosso
Pais. O contraditório ao Governo não tem conseguido se expressar, não tem
espaço na grande imprensa, e isso vai represando o sentimento de revolta
que, de repente, explode, como explodiu aqui, nesta manhã. Quando
assistimos a programas de televisão ou lemos propagandas de revistas e
jornais, financiados com o dinheiro do Governo, que é o dinheiro do povo,
sem que tenhamos a contrapartida desses recursos para que o contraditório
possa ser apresentado no mesmo nível, na mesma dimensão e no mesmo
alcance, assalta-nos, também, um sentimento de sofrimento e de injustiça. E
verdade que, se pesquisarmos profundamente, veremos que o Governo tem
o direito de fazer essa propaganda, mas, sob o aspecto democrático,
principalmente considerando como a questão da Vale tem invadido os
nossos lares, isso tem levantado a Nação informada ou mais bem-informada
do que o grande povo, que, no dia-a-dia, apenas se preocupa com seus
empregos ou desempregos e com a comida do dia de amanhã. Esse povo
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não tem ouvidos para problemas dessa dimensão, que a grande imprensa
deveria permitir que fossem transmitidos a todos os lares.

Por isso, sem aprovar as manifestações feitas pelas galerias para impedir
o processo de pronunciamento livre dos patrícios que vieram cumprir sua
obrigação, fiz questão de ressaltar que tiveram eles o pagamento do que
está sendo plantado por este Governo, que se diz democrático, mas que, na
realidade, é uma democracia falsa, respaldada por maiorias espúrias, que
não dão às minorias o direito de se expressarem.

Sou um velho soldado, naturalmente não acostumado às lides políticas,
mas me faço presente, dentro do objetivo da reunião e dentro do meu tempo.
Queria dar uma notícia que considero importante. Ontem, foi colhida uma
pesquisa feita no universo da família militar.

E tivemos uma resposta do Clube Militar, que fez essa pesquisa, por
correspondência, entre milhares de oficiais da ativa e da reserva. Sessenta e
nove por cento das respostas continham posicionamento contra a
privatização da Vale do Rio Doce. Repito, essa pesquisa foi feita entre
militares da ativa e da reserva. Setenta por cento também responderam se
valeria a pena o Clube Militar se engajar nesta campanha. E a resposta foi
positiva. Temos também o posicionamento das entidades mais significativas
de nossa sociedade, principalmente desta Assembléia, que é a casa do
povo.

Esta não é a casa daqueles que só defendem a Vale, porque os 80% que
dão apoio ao Presidente também deveriam estar aqui. A entrada é livre, ela
não está impedida. Se sabiam que haveria essa discussão, deveriam esses
indivíduos, se são convictos do seu posicionamento, estar aqui presentes.

Objetivamente, ouvimos aqui o posicionamento do Presidente do BNDES.
Ele citou, pois ouvi atentamente o seu pronunciamento, três argumentos que
justificam a posição do Governo. Em primeiro lugar, falou em inflação
controlada, e não vi pertinência, correspondência entre uma coisa e outra.
Ele ainda falou que esse Governo é bom e tem o apoio do povo. Em
segundo lugar, falou em jazidas em potencial, fato anotado anteriormente
pelo Deputado Fassarella e por mim. Suas observações são também as
minhas, e não vou repeti-las. E, por último, falou sobre a palavra
modernidade, que tudo mudou e, hoje em dia, temos outro mundo que não o
mundo de 10, 20 anos atrás. Por isso, precisaríamos privatizar a Vale. Houve
quem falasse aqui também sobre uma sociedade mais justa. Esse é um
chavão. Entendo que todos queremos uma sociedade mais justa, mas ela
pode ser alcançada de várias maneiras. Falaram ainda nos buracos de
Itabira e na promessa de investimentos desses R$3.000.000.000,00. Mas já
tem tanta gente querendo esse dinheiro, que não sei quanto vai dar para
cada um. Será usado para pagar dívida externa, para investimentos, e não
sei mais o quê.
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Outro assunto é o problema da Merrili Lynch, que já havia anotado antes

de vir para cá. Quero deixar bem claro que a nossa posição é não aceitar a
venda do controle acionário da Vale. Não vamos aqui levantar argumentos,
que está barato, está caro, que a licitação deixou dúvidas, ou que a MerrilI
LyncIi tem interesses em empresas como a Anglo-América, ou que quem vai
ganhar o controle acionário poderá ser a Anglo-América, etc. Não quero
entrar nesse mérito. Quero deixar claro que, para o Brasil, não é
absolutamente aceitável essa entrega e esse instrumento de pressão
estratégica internacional. Fui chefe do setor de pesquisa nuclear da
Aeronáutica, fui chefe do setor de pesquisa espacial, sei que, no Século X)(1,
só quem tiver total domínio dessas duas tecnologias terá lugar no concerto
das nações, poderão colocar sua voz. Para uns, é privilégio ter a energia
nuclear. Para outros, é sacrilégio.

Isso tem acontecido no mundo, e uma das poucas coisas que teríamos à
mão, como instrumentos de força e de pressão nas negociações
internacionais, é a Companhia Vale do Rio Doce. Portanto, não podemos
abrir mão disso, porque é a sobrevivência soberana da Nação brasileira. Isso
é inaceitável.

Entendo que o grande motivo para conservarmos a Companhia Vale do
Rio Doce, ainda com o controle acionário governamental, é o seu valor como
instrumento de barganha no contexto do cenário de negociações
internacionais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Federal Roberto Brant.
Palavras do Deputado Federal Roberto Brant

Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Romeu Queiroz; Sr.
Ministro Aureliano Chaves; Sr. Presidente do BNDES, Luis Carlos Mendonça
de Barros, vou centralizar as minhas observações em cima de duas
colocações: uma feita pelo Brigadeiro Ivan Frota, e a outra pelo ex-
Governador Aureliano Chaves. O Brigadeiro Ivan Frota colocou, com muita
propriedade, que devemos nos colocar estrategicamente contra ou a favor
da privatização da Vale. Todas as objeções menores que são feitas ao
próprio processo de privatização são questões de natureza tática, portanto,
não deveremos perder tempo com elas.

Vou dar a minha opinião pessoal, opinião da maioria do meu partido no
Congresso Nacional, sobre a pnvatização da Vale do Rio Doce. De outra
parte, quero retomar a idéia, com a qual concordo, do ex-Governador
Aureliano Chaves, de que a estatização no Brasil não se realizou em função
de um projeto ideológico, mas em resposta a condições de natureza prática.
O homem é o único organismo na natureza que é dotado de inteligência. E a
inteligência é a capacidade que o homem tem de mudar quando mudam as
circunstâncias que o cercam. Portanto, precisamos estar sempre de olho na
história, como único juiz, para avaliar a correção e a exatidão do nosso
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comportamento, principalmente na área pública, quando as nossas ações
têm uma influência muito grande na vida da sociedade, na vida de milhões
de pessoas. Por que a Vale do Rio Doce, hoje, pode e deve ser privatizada?
Ela pode e deve ser privatizada porque não é necessária a presença do
Estado na sua gestão, na formação do seu capital, pelo contrário, o Estado é
um grave empecilho à expansão das atividades da Vale. A Vale do Rio Doce
precisa crescer muito para explorar os imensos jazimentos que ela tem
detectado no seu programa de pesquisa. No entanto, ela não pode aumentar
o seu capital, porque o Estado não pode comparecer, a União está proibida
de subscrever capital adicional na Vale.

De sorte que ela tem de se contentar apenas e exclusivamente com o
reinvestimento de seus lucros para fazer face ao seu programa de
investimento.

Ora, a Vale do Rio Doce é uma empresa de baixa lucratividade.
Quem tem interesse em conhecer os números da realidade deve saber

que, de 1990 até 1996, o lucro médio da Vale foi de US$346.000.000,00.
Houve ano, como 1990, em que esse lucro não passou de
US$1 06.000.000,00. Tudo isso para um patrimônio líquido de
US$10.000.000,00, ou seja, um retomo de menos de 4% sobre o patrimônio
líquido, sobre o capital investido.

Ora, esse lucro tão baixo, além de não remunerar os acionistas, também
limita e restringe a capacidade da Vale de dar prosseguimento às pesquisas
minerais.

Tanto é verdade que, na década de 90, o gasto médio anual com pesquisa
mineral da Vale foi da ordem de US$35.000.000,00, uma quantia
absolutamente inadequada para o desenvolvimento de todas as jazidas que
estão sendo detectadas.

Com a privatização, temos um programa de risco entre o BNDES e a
futura Vale do Rio Doce, no valor de US$400.000.000,00, para serem gastos
em cinco anos. Passaremos de um gasto anual de US$34.000.000,00 para
um gasto anual de US$80.000.000,00. Aí, sim, os recursos que estão
jazendo no interior do nosso subsolo, sem utilidade para o povo brasileiro e
para a economia, estarão sendo trazidos ao mercado. Criarão emprego e
riqueza para o conjunto da sociedade.

Sr. Presidente, Srs. Deutados, do ponto de vista de Minas Gerais, a Vale
do Rio Doce realizou c. -3s de infra-estrutura em Minas, como realizou no
Pará, não por ser uma empresa estatal, mas por ser uma empresa de
mineração, e isso faz parte da lógica das empresas de mineração que, na
prática, são mais empresas de logística do que propriamente empresas de
mineração. Ela faria isso como empresa privada, assim como faria como
empresa pública.

Além disse Ds benefícios sociais deixados pela Vale em Minas Gerais são,
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na verdade, nulos, inexistentes, porque não há região mais pobre em Minas,
hoje, depois do vale do Jequitinhonha, do que o vale do rio Doce. Quem
conhece o vale do rio Doce sabe o que a Vale deixou lá: a Vale não deixou
absolutamente nada! Pelo contrário, usou os lucros auferidos na exploração
mineral em Minas para investir no Espírito Santo, para investir no Rio de
Janeiro, com a fábrica de alumínio, para investir no Pará e para investir no
Maranhão.

Fora da área de mineração, poucas iniciativas foram contempladas em
Minas Gerais. Foi contemplada apenas uma delas: a celulose da CENIBRA.

Agora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores debatedores, se não há
necessidade de o Estado brasileiro manter o controle da Vale para exercer a
sua soberania - porque a soberania se exerce por meio da obediência às leis
do Pais, do respeito às instituições e aos tribunais, ao que a nova Vale terá
de atender, como o fazem todas as empresas internacionais aqui sediadas -,
o País não deve continuar com esse investimento, que é totalmente
prejudicial.

Pois bem, vejamos: a União detém 51% do capital da Vale, que é de
R$10.000.000.000,00; recebeu de dividendos, em média, nos últimos sete
anos, apenas R$40.000.000,00, ou seja, menos de 1% da parte do Estado
que ali está investida.

Essa mesma União paga, de juros reais, para rolar uma dívida que não foi
constituída neste Governo - foi constituída basicamente nos governos
militares -, 15%. Ao vender a Vale, estamos trocando uma remuneração de
1% por um gasto de 15%. Por outro lado, parte desses recursos vai constituir
um fundo de financiamento de infra-estrutura, desde que tocado pela
iniciativa privada, para que possamos prosseguir no programa de concessão
de rodovias, de ferrovias e de serviços públicos de toda a natureza.

A soberania de um povo, Sr. Presidente, senhores debatedores, manifesta-
se no nível de vida de seu povo. A cidadania se exprime na forma de
educação, de saúde, de habitação decente e de emprego para a população
Todo o patrimônio da União deve ser vendido para que o Estado possa
dedicar-se exclusiva e preponderantemente à consecução desses objetivos.
Esse é o dever dos políticos que estão hoje com a responsabilidade de
deliberar e decidir neste Pais.

Não vou me apegar a sentimentos do passado para negar o futuro. Os
sentimentos do passado vão me ensinar apenas a encarar cada etapa da
história como uma etapa diferente, que exige uma coragem diferente, uma
audácia diferente e uma criatividade diferente. Agir como Demerval Pimenta,
como Israel Pinheiro e como Artur Bernardes, hoje, é privatizar a Vale, é
privatizar as siderúrgicas e canalizar esses recursos para a promoção do
povo brasileiro.

0 Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao Dr. Aloisio
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Garcia, Presidente do Instituto Liberal, que também disporá de 10 minutos
para o seu pronunciamento. No entanto, infelizmente tenho que comunicar
ao Plenário e aos presentes que o Sr. Presidente do BNDES tem que se
retirar, uma vez que houve atraso em nossa reunião e ele tem compromisso
fora do nosso Estado. Peço a compreensão de todos, mas o debate vai
continuar com os demais presentes até as 13 horas; se necessário, nós o
prorrogaremos.

Sr. Aloisio Garcia, esta Presidência vai solicitar a V. Exa. permissão para
que, durante 2 minutos, a Senadora Júnia Marise faça um questionamento.

A Senadora Júnia Marise - Sr. Presidente, o Presidente do BNDES não
está me dando a oportunidade de fazer a tréplica que V. Exa. havia
prometido. Eu estava aqui querendo encaminhar a ele a tréplica da resposta
que ele nos deu, em primeiro lugar, fazendo a seguinte indagação: porque o
Governo não permite que o Senado Federal examine todas as peças
relativas ao edital de privatização? Por que o Governo não quer a
transparência e não quer se submeterá análise e à fiscalização de todos os
procedimentos, de todas as práticas e de todos os relatórios provenientes da
consultoria Merrill Lynch, que deram origem ao edital de privatização da Vale
do Rio Doce? E exatamente isso que estamos questionando.

Falou-se aqui nos deveres e nas obrigações de todos nós, que
representamos o nosso povo. Nossa obrigação é fiscalizar o Governo, hoje,
através de seus aliados no Senado Federal, apesar de termos vozes no
Congresso, até mesmo no partido do Presidente da República, de Deputados
e Senadores que consideram que os processos relacionados com a
privatização da Vale do Rio Doce não estão corretos nem embasados na
lisura e na ética do procedimento administrativo. Portanto, achamos que é
hora de o Governo agir com transparência junto à sociedade, debater com
ela e não impedir, como está fazendo hoje, que o Senado aprecie esses
processos. Esta é a pergunta que eu queria fazer ao eminente Presidente do
BNDES, que, lamentavelmente, não está querendo ficar até o final de
nossos debates.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Com a palavra, o Dr.
Aloisio Garcia.

Palavras do Sr. Aloisio Garcia
Sr. Presidente em exercício, Deputado Cleuber Carneiro; ilustres

debatedores, os quais me permito saudar na pessoa de Dom Luciano
Mendes de Almeida, que nos honra com sua presença equilibrada e
ponderada; Srs. Deputados Estaduais; senhores convidados, minhas
senhoras e meus senhores. o estudo liberal é voltado para o mundo das
idéias da doutrina, e a proposta essencial é rever o papel e o tamanho do
Estado. Entendemos que são três as atividades fundamentais do Estado
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moderno. A soberania nacional, a defesa da moeda e a autonomia do Poder
Judiciário. Em segunda instância, com a mesma responsabilidade, cabe
também a ele a saúde, a educação e a infra-estrutura. Não entendemos o
Estado como empresário por uma série de razões que vamos arrolar. A
primeira delas é que ele extrapola os limites inicialmente dados ao Estado de
alavancar o desenvolvimento, como é o caso de 1952, com o nascimento da
Vale do Rio Doce.

Há dias eu vi um manifestante - e na minha época de estudante eu o era
também - gritando contra as multinacionais. Mas muita gente se esquece de
que na França a Vale do Rio Doce é tida como multinacional. Por quê?
Porque, extrapolando a exploração de nosso minério, ela comprou a Seares,
que é a maior produtora de manganês do mundo, comprou a Ferro-Liga do
Brasil arrendou por 40 anos dois terminais em Los Angeles. Então, ela é uma
multinacional. Ela cuida do alumínio, do manganês, do ouro, e, enfim, há
uma extrapolação. Quer dizer: aquelas atividades primordiais de uma
determinada região de um determinado objetivo foram extrapoladas. E
também porque o Governo não tem mecanismos, instrumentos nem vontade
política de controlar suas estatais. Então, eu pergunto sobre Minas e a Vale
do Rio Doce. Vou fazer urna comparação da Vale do Rio Doce com a FIAT.
A Vale e a FIAT faturaram cerca de U$6.000.000.000,00 Estão no mesmo
patamar, ambas têm de 15 mil a 16 mil funcionários, mas em 1996 a FIAT
deixou nos cofres de Minas U$400.000.000,00 em CBS, e a Vale, nos nove
Estados do Brasil, deixou apenas U$127.000.000,00, dos quais
U$77.000.000,00 em Minas, Isso não é justo. Não estamos contestando a
eficiência ou a produtividade da Vale, mas a quem se destina essa
competência? Destina-se ao excessivo corporativismo que está arraigado no
ceme de quase todas as nossas estatais. O cidadão comum que se aposenta
sofre as penúrias da aposentadoria de um salário mínimo. Os funcionários
das estatais e da Vale, ao contrário, possuem um patrimônio, os chamados
fundos de pensão das estatais, de mais de R$70.000.000.000,00. Para os
senhores terem uma idéia, o que a Vale do Rio Doce dá ao seus acionistas,
que são os nossos convidados manifestantes e que somos nós, a Nação
brasileira? De 1991 a 1995, a Vale pagou de dividendos ao Governo, ou
seja, ao povo brasileiro, apenas R$250.000.000,00. Mas aos seus
funcionários e ao seu fundo de pensão ela pagou R$261.000.000,00, para
assegurar as aposentadorias móveis vitalícias e os benefícios de saúde.
Então, a riqueza da Vale é um acinte aos excluídos da sociedade brasileira e
desse modelo intervencionista. Ela agride aqueles que não têm o plano de
saúde da Valia, que é aceito em todos os hospitais do Brasil. Então,
queremos que essa riqueza e essa eficiência não sejam mais postas à
disposição apenas de um como funcional, mas sim de toda a Nação
brasileira.
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Alguns números também são irrefutáveis, porque vêem de relatórios
públicos. Desde 1952, nós, brasileiros, colocamos na Vale do Rio Doce
R$1.161.000.000,00 e recebemos, em 51 anos, R$1.207.000.000,00. Ou
seja, são R$23.000.000,00 por ano. Quem deixaria sua poupança com um
rendimento tão pequeno? Enquanto o Pais carece de escolas, de saúde, de
aposentadorias justas e de infra-estrutura, a pobreza brasileira está a
reclamar que o resultado da produtividade e da eficiência da Vale seja
colocado à disposição de toda a Nação brasileira e não de um como
funcional. O património do fundo de pensão da Vale do Rio Doce, assinado
por eles, vaie mais de R$9.000.000.000,00. Isso é quase o preço da Vale.

Há algumas questões sobre as quais temos que refletir melhor. Por
exemplo, quando se diz que a Vale tem reservas de minério de ferro para
400 anos e isso vale não sei quantos milhões, não podemos contundir o
insumo que é o minério com uma riqueza. O insumo para ser transformado
em riqueza depende de tecnologia, de logística, de transportes, de capital e
de mercado. O Governo, através das estatais, não pode correr os riscos de
mercado. Por quê? Porque o alumínio, por exemplo, caiu de preço há alguns
anos, dando prejuízo à ALBRAS, à ALUNORTE e ao povo brasileiro. Ele
estava em R$1.900,00 a tonelada e caiu para R$1.500,00. O Governo não
foi feito para sofrer a concorrência internacional de altas e baixas nos preços
dos minérios. O Governo foi feito para oferecer saúde, educação, segurança
e infra-estrutura básica. isso precisa ser dito à sociedade brasileira.

Lembramos o seguinte: será que daqui a 400 anos o minério de ferro terá a
utilidade e o valor com os quais ele é reconhecido hoje? Está ai o exemplo
do Chile, onde 40% da economia gira em torno do seu metal, cobre, que
tinha, como grande utilidade, os cabos de telecomunicações. Surgiu, então,
a fibra ótica e o Chile e a sua economia estão em cheque. Por quê? Porque
a fibra ótica é muito mais rápida e eficiente nas transmissões das
telecomunicações. E assim que caminha a humanidade. Nós não podemos
garantir que hoje um insumo será uma riqueza amanhã. Isso dependerá de
uma série de circunstâncias.

Então, acredito que a missão do Governo não comporta o Governo
empresário e não comporta que as estatais sejam mal direcionadas e
cresçam mais do que os seus objetivos iniciais.

Com a descontinuidade, elas estiveram sujeitas a mudanças de
prioridades, de estratégias e de objetivos. Queremos, então, que o Estado se
concentre nas suas funções básicas.

Essa é a nossa doutrina e, por isso, defendemos a privatização da Vale,
mas com algumas ressalvas, meus senhores. A primeira delas diz respeito à
democratização da privatização.

A Inglaterra, nos anos 80, privatizou quase tudo, mas 25% do povo inglês
teve acesso à privatização dessas estatais por meio de financiamentos.
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Hoje, mais de 15 milhões de ingleses são acionistas dessas grandes
empresas, em todos os setores. No Brasil ainda não houve essa
democratização. Esse é o primeiro ponto.

O segundo diz respeito à destinação dos recursos da Vale. Achamos que
colocar esses recursos no bolo da dívida pública do Pais é uma gota d'água
no oceano. Achamos que o produto dessa privatização deve ser um
instrumento de desenvolvimento social. Deve ser canalizado para ações
objetivas e de infra-estrutura, criando condições para que o País possa
crescer, desenvolver-se e cumprir o seu papel de atender às demandas da
população.

Eram essas as nossas palavras. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A nossa reunião fica enriquecida com a presença de

Dom Luciano, e, apesar de ele não constar na lista dos oradores, gostaria de
colocar a palavra também à sua disposição, para que possa colaborar com o
nosso debate.

Palavras de Dom Luciano Mendes de Almeida
Prezados membros da Mesa, debatedores, meus amigos, minha palavra é

muito simples, tanto mais porque devo respeitar o mais possível o término
desta reunião.

Queria fazer algumas ponderações e, aliás, creio que muitos as fazem. Em
primeiro lugar, acredito que discutir sobre o modelo do Estado, sobre o
tamanho do Estado, não cabe ao Executivo. O Executivo deve cumprir
aquilo que o Legislativo propõe. E o Legislativo deve ser capaz de captar,
nas suas antenas parabólicas, a participação do povo; aquilo que ele oferece
como reflexão,

Uma questão tão grande e tão vital como a do Estado, hoje, o que ele
significa frente à sociedade, não pode ser forçada em medidas desse tipo.

Respeito a posição, aqui ouvida, do Instituto Liberal, mas posso ter outra.
Creio que o neoliberalismo não é dogma para a nossa geração. Ele pode ser
mais discutido e aprimorado. Não devemos embarcar, sem mar, nessas
teses, antes de elas serem verdadeiramente a opção do povo brasileiro.

Em segundo lugar, é importante perceber que, num regime democrático,
quando se trata de dispor de algo maior para o povo, deve se buscar um
consenso, porque, senão, vamos partir para o autoritarismo. E como se um
pai, numa família, decidisse vender a sua familia, sem consultá-la. Isso não
pode ser, porque a família é uma realidade.	 -

O que estamos vendo em Minas Gerais é um indicativo. Se o povo que
aqui compareceu e nós todos, que aqui estamos, temos posições diferentes,
vamos esperar, vamos conversar mais, vamos discutir, vamos ponderar. Se
é tão importante, não é urgente. Então, devemos fazer isso com moderação.

Estou de acordo quando qualquer um que tem família venda o seu carro
quando a criança adoece, mas, se a criança está passando bem, por que vai
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vender o carro? Então é importante entender, nesse momento, que está
havendo, pelo menos, uma dificuldade nossa de compreender o que está
acontecendo. Nós estamos informados, mas imaginem o povo: quando
acordar, não tem mais a Vale tomo era verde o meu vale...", lembram-se?

Nesse sentido, é importante perceber que está havendo uma aceleração
na decisão política que não acompanha a assimilação do povo. Isso é uma
disfunção, é um problema de medicina política. Alguma coisa não está
funcionando aí. Tanto é verdade, que aqui há pessoas de extrema boa
vontade e que não estão de acordo com a medida. Isso reflete um pouco o
que acontece no Brasil.

Terceiro aspecto, também muito importante: quando se diz que o Estado
deve investir em educação, quem de nós coloca isso em dúvida? Quando se
diz que o Estado tem que investir em saúde, e quanto mais melhor, ninguém
duvida, mas quando se diz que isso tem que ser a preço da Vale, pergunto: e
a capacitação técnica, o aprimoramento da engenharia e a pesquisa que já
estão aí? Eles vão ser professores, faxineiros, enfermeiros, ou o quê? Já
está montada a estrutura. Não se trata de investir em capacitação, mas de
estimular aqueles que já estão nessa área, e com enorme mérito.

Vejam, é diferente o Estado na Suíça, em Lichtenstein, do Estado no
Brasil, que tem o potencial de mineração, de exploração, de pesquisa. Como
disse nosso caríssimo Brigadeiro, é muito importante perceber que temos
também uma função estratégica, pois as idéias que temos, os valores que
defendemos têm que ser também sustentados, fundamentados na
experiência no campo científico e no campo econômico, que nos vem da
Vale.

Gostaria, ainda, de fazer algumas ponderações extremamente simples,
mas que servem de argumentações. Em primeiro lugar, estamos de acordo
em que uma estatal pode sempre melhorar, e por que não? O que é
necessário é ter assessorias, participação popular e comissões de
acompanhamento. Se houver algum exagero, vamos cortar, mas isso deve
acontecer em qualquer situação empresarial. Não é privilégio da privatização
funcionar bem. E dever de qualquer empresa, estatal ou não, estar a serviço
do povo

Quando se diz, por outro lado, que houve um certo bem-estar que resultou
nas aposentadorias, permito-me, com humildade, perguntar: qual a empresa
privatizada que não tem benfeitorias até familiares? E ninguém se opõe a
isso. Acham a coisa mais natural que uma família enriqueça e acumule
capital.

Parece-me, portanto, que não é honesto, numa discussão, esquecer
sempre o outro lado da questão.

Um outro aspecto é o seguinte: quando se diz que a Vale rendeu pouco
para o Pais - e isso está em vários trabalhos por ai -, acho mais importante
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perceber o que ela preparou para o futuro do Pais.

Se um pai tem uma casa e faz um banheiro a mais, faz benfeitorias, é
claro que esse dinheiro não saiu da mesada dos filhos nem da alimentação
do mês, mas do potencial de desenvolvimento.

Creio, por isso, que não é ético dizer que a Vale rendeu pouco e medir o
rendimento pelo hoje. E preciso ver que potencial de desenvolvimento ela
criou para o Pais, e isso não está sendo corretamente aferido, o que pode
até criar um equívoco de compreensão. A Vale investiu para o futuro do
País, e isso temos que reconhecer e calcular melhor.

Quando se diz que, em 1996, o rendimento da Vale superou
R$632.000.000,00, quer-se dizer que, em 4 anos, a Vale pode comprar ela
mesma, pois é esse o preço que se está pedindo.

Não sou técnico, não sou político, mas sou brasileiro de coração e penso
que devemos usar nossa força de fé para entender o compromisso que
temos para com o povo.

A questão é a seguinte: se, neste momento, se faz a privatização, pelo
menos uma coisa temos que perceber eticamente - a aceleração que está
sendo imposta ao processo, vou dizer uma palavra forte, é por medo do
povo.

Esclarecimentos Sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos presentes que esta reunião

se encerrará às 13h15min. Antes, informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos senhores conferencistas. As questões
deverão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para que possamos
agilizar os debates, solicitamos aos participantes que fizerem uso do
microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos e dispensem as
formalidades de saudações pessoais. Determinaremos o prazo de 2 minutos
para as pessoas que quiserem fazer as suas perguntas por meio do
microfone.

Debates
O Sr. Presidente - Passo a palavra ao primeiro inscrito, Deputado Raul

Lima Neto, que disporá de 2 minutos-
0 Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

congressistas, quero, de antemão, dizer a V. Exa. que aliei-me ao Deputado
Alberto Pinto Coelho, quando apoiei um movimento nesta Casa contra a
privatização da Vale, mas não sem antes dizer a ele que o fazia na
circunstância do momento, porque vejo que não temos ainda, sem dúvida, a
condição de administrar bem as empresas que exploram o subsolo do nosso
País.

Digo não temos condição, porque, antes, necessária sena uma reforma
tributária. Vejam bem, meus senhores, que é quase uma convenção
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internacional que o subsolo pertence ao povo. Pertence ao povo do País,
pertence â Nação.

Em qualquer país do Primeiro Mundo, quem quiser explorar o subsolo
pode fazê-lo, desde que deixe nos cofres públicos cifras que vão até 75%.
Se quisermos explorar petróleo em qualquer pais, como nos Estados Unidos
assim ocorre, e vejam bem que no Brasil não se recolhem esses impostos.

A própria Vale do Rio Doce, meus senhores e minhas senhoras, pagou
mais ou menos R$105.000.000,00 de imposto à União, quando teve um lucro
de aproximadamente R$650.000.000,00 líquidos. Isso implica que a Vale
pagou menos de 15% sobre o líquido, e menos de 5%, talvez, sobre o bruto.
Nenhum microempresário no Brasil tem tanta regalia.

Pelo que sei, no momento, antes de uma reforma tributária, não temos
condição de encarar esse progresso necessário a toda a nação que quer
vencer, ou seja, o Estado deve cuidar dos seus deveres e não ser
empresário. Mas, no momento, as empresas que exploram o subsolo, como
a MBR e tantas outras, recolhem impostos tão vis que não queremos que a
Vale seja mais uma.

Esperamos que este debate traga, no mínimo, a consciência para que
tenhamos uma reforma tributária séria e, aí sim, o Governo deve, se quiser
entrar na nova era, porque estamos no limiar do século XXI, privatizar a
toque de caixa qualquer empresa estatal e cuidar do seu dever que é
fiscalizar, gerar segurança, educação, saúde e progresso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência informa ao
Plenário que vai alternar uma pergunta feita por meio dos microfones e outra
feita por escrito. A próxima pergunta feita pela Confederação das Mulheres
do Brasil e a Federação Mineira de Mulheres, assinada por D. Marta Maria
de Lima Alexandre, é dirigida à Senadora ,Júnia Marise.

O Sr. Presidente - Primeiramente, faz uma exposição, dizendo que o
Banco MerilI Lynch, que montou o modelo de venda e subavaliou o preço, é
sócio da Anglo- American, "trust" americano, com participação inglesa e
canadense. Em seguida, pergunta se a Senadora não entende que, por esse
fato, o edital deverá ser anulado.

A Senadora Júnia Marise - Entre essas citações sobre a consultora Merrill
Lynch, existem outros questionamentos que têm sido feitos a respeito do
edital de pnvatização da Vale do Dio Doce. Entre outros pontos, temos
aquele que se refere à usina de urânio, que a Constituição define e preserva
como de propriedade do Estado. Por isso mesmo, entendemos que o
questionamento feito a respeito desse edital se refere a uma série de vícios e
incorreções. Sobre o problema da Meriui Lynch, até agora o Governo não deu
resposta à sociedade nem ao Congresso Nacional, nem justificou a presença
dessa empresa. A Merrill Lynch foi a consultora escolhida pelo Governo para
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elaborar o edital de privatização e, hoje, está sob suspeita da sociedade
brasileira.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira, que disporá,
também, de 2 minutos para sua intervenção.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhores
palestritas. Primeiramente, sou contra a privatização de imediato, porque
acho que o processo está muito rápido. O brilhante Deputado Roberto Brant
colocou suas idéias, mas discordamos dessa pressa em privatizar. Parece
que é tudo em função da eleição de 1998.

Em segundo lugar, quero fazer uma pergunta ao Deputado Roberto Brant.
Ele diz que o Pais não tem condições de investir na Vale do Rio Doce, pois
estaria proibido pela Constituição. Mas como se consegue fabricar
US$40.000.000,00 para colocar nos Bancos privados? Como é que arranjam
dinheiro para os Bancos, mas não conseguem dinheiro para investir na área
de tecnologia da Vale do Rio Doce? Esta é a pergunta que gostaria que o
ilustre Deputado Roberto Brant respondesse.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Brant.
• Deputado Federal Roberto Brant - Meu caro Deputado, não sou

Ministro do Governo nem dirigente do Banco Central. Sou apenas um
membro do parlamento, um membro do partido do Presidente da República.
Assim, não teria competência profissional nem a competência de responder
a uma indagação dessa natureza, que diz respeito a outra questão da
atuação do Governo Federal. No entanto, fá-lo-ei na condição de cidadão.

Os recursos aplicados pelo Governo no sistema bancário, para evitar seu
colapso, não são recursos públicos, mas recursos da reserva monetária,
provenientes dos depósitos compulsórios que o sistema bancário mantém no
Banco Central. Em segundo lugar, esses recursos não foram emprestados a
fundo perdido. Foram emprestados não aos banqueiros que faliram, mas a
grupos empresariais que assumiram os Bancos falidos e que deram, em
garantia desses empréstimos, títulos governamentais. Portanto, esses
empréstimos serão integralmente pagos. E, se não o forem, a União se
apoderará desses títulos emitidos por eia mesma. Em terceiro lugar, o total
de recursos aplicados no PROER, até o momento, não ultrapassa
R$12.000.000.000,00. Em quarto lugar, o único recurso que poderia ser
considerado de natureza social e pública seria a diferença entre as taxas de
juros pagas pelo Banco Central e as taxas de juros desses empréstimos.

Há uma diferença. Pelas estimativas mais pessimistas, o custo do PROER
hoje seria em tomo de R$1.000.000.000,00.

Quero apenas registrar que outros países que fizeram programas drásticos
de estabilização econômica, alguns na América Latina, como a Argentina, o
México e a Venezuela, tiveram uma perda de 15,20%, em termos de renda
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de produto interno bruto, em termos de renda nacional. O PROER foi um
programa de natureza preventiva, que evitou o colapso do sistema
financeiro, cujas conseqüências seriam difíceis de serem previstas, mas que
certamente ocasionariam o empobrecimento do País, com reflexos graves e
danosos para as populações mais pobres.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que as perguntas
dirigidas ao Presidente do BNDES, Dr. Luis Carlos, e ao Presidente da
FIEMG, Dr. Salej, serão encaminhadas para serem respondidas em
momento oportuno, uma vez que tiveram que se ausentar desse recinto.

Aqui está uma pergunta feita pelo Vereador Benedito Gomes dos Reis, da
Câmara Municipal de Timóteo, e dirigida ao Deputado João Fassarella. E a
seguinte: O Governo afirma que a privatização da Vale vai gerar mais
empregos e mais investimentos. Como o senhor vê essa avaliação, após a
privatização de 45 estatais, desde 1991, e o crescente desemprego imposto
pela política econômica?

O Deputado Federal João Fassarella - A fala governamental de que com
a venda da Vale do Rio Doce seriam aumentados os investimentos e,
portanto, a geração de empregos, não tem qualquer fundamento do ponto de
vista da realidade, nem se levarmos em conta o balanço das privatizações
feitas no País. Na me!-3r das hipóteses, utilizando até sem questionar a fala
do próprio Kandir, a privatização da Vale renderia R$3.000.000.000,00.
Desses, R$1.500.000.000,00 seriam utilizados para pagamento de dívidas.
Restaria a metade para ser transformado em um fundo e emprestado a
empresas privadas para investimentos. Essa quantia a ser aplicada em
investimentos sena muito menos do que a própria Vale conseguiria fazer em
três ou quatro anos. Esses investimentos poderiam ser feitos até de forma
pulverizada, de forma fragmentada, nos Estados, não podendo também ser
aplicados em obras públicas, corno determina a própria medida provisória
que modificou as condições de pilvatização da Vale do Rio Doce. Em que as
privatizaçôes passadas ajudaram em termos de geração de empregos? Em
nada. Não temos garantia nenhuma de que esse dinheiro vá gerar novos
empregos, de que não vá escoar via precatórios, via PROER, via socorro ao
sistema financeiro privado.

Não há garantia nenhuma de que, com a privatização da Vale do Rio
Doce, haverá, de fato, geração de empregos no Pais.

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida à Senadora Júnia Marise pelo Sr.
Marcos da Luz, da Coordenadoria de Imprensa do Município de Coronel
Fabriciano. No entanto, entendo que ela já deu essa resposta em outro
momento, quando falou sobre a Anglo-América.

Com a palavra, a Senadora Júnia Marise.
A Senadora Júnia Marise - Gostaria de responder ao Sr. Marcos da Luz,
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da Coordenadoria de Imprensa do Município de Coronel Fabriciano, e
acrescentar algumas informações importantes no que diz respeito à questão
do edital de privatização da Vale do Rio Doce. Os partidos de oposição estão
propondo a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito no
Congresso Nacional para examinar todos os procedimentos e todas as
práticas adotadas na questão da privatização da Vale do Rio Doce. Essa
proposta ainda está no Senado Federal, onde estamos coletando
assinaturas. Faltam quatro para completarmos o número mínimo exigido.
Parece-me que na Câmara dos Deputados esse número já foi atingido.

Com relação à participação da Anglo-América no leilão da Vale, é um
processo que está suscitando grande apreensão em toda opinião pública,
com informações divulgadas pela própria imprensa. Realmente, a MerrilI
Lynch está sob suspeita nacional, e foi ela a empresa consultora que
elaborou o edital de privatização.

Finalmente, gostaria de acrescentar que corremos o risco de cartelização.
Isso está muito flagrante no próprio edital de privatização da Vale. Corremos
o risco de cartelização com a venda da Vale do Rio Doce. E não há, na
moldagem do edital de privatização, nenhum procedimento, nenhuma
normatização que possa impedir essa cartelização no futuro da Vale. E um
risco muito grande que o Brasil corre tendo essas empresas internacionais na
participação do capital nacional.

O Sr. Presidente - A pergunta seguinte é do Sr. Luiz Bernardo Menezes,
um trabalhador, dirigida ao Brigadeiro Ivan Frota: "É justo o preço da Vale
estipulado no seu valor mínimo? Não há várias avaliações a serem feitas?'.

O Brigadeiro Ivan Frota - Companheiro Luiz Bernardo Menezes, essa
questão do preço, do custo dessa empresa, do que ela poderá render nessa
eventual venda do seu controle acionário, é muito controvertida. O processo
de fluxo de caixa escolhido pelo BNDES ou pela empresa encarregada de
fazer a avaliação não aborda todos os aspectos da questão, como o próprio
potencial da Companhia Vale do Rio Doce, do minério de ferro que ainda
temos, 36.000.000t. No ritmo de produção que temos agora, isso poderá
durar 420 anos. Isso sem entrarmos no problema, por exemplo, da produção
de ouro, que cresce em proporção exponencial. Nos últimos dias, houve
indícios muito favorecedores da descoberta de novas jazidas de ouro. Esse é
um outro aspecto. Em suma, todo o potencial de minério, bauxita, cassíterita,
nióbio, urânio e todo. E preciso que se faça a pergunta: existem minérios
radioativos nas áreas já concedidas à Vale? Essa pergunta precisa ser
respondida antes que entreguemos essa empresa para estrangeiros ou para
a iniciativa privada. As respostas podem ser várias: existem sim; já foi
comprovado. A outra resposta pode ser a seguinte: existem pequenos
indícios, que ainda faltam ser comprovados, mas não se sabe se serão
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economicamente viáveis.

Ora, se existem pequenos indícios desses minérios, teremos de cumprir a
Constituição. Não podemos correr o risco de vender o controle acionário da
Vale do Rio Doce de forma inconstitucional. Isso precisa ser resolvido antes.
O tório é um minério que poderá gerar combustível nuclear, e o temos em
abundância em nosso território

Se partirmos para os projetos que estão ai e eles chegarem ao seu final,
com o enriquecimento de tono em proporções bem avançadas, por exemplo,
da ordem de 50% - 3% é o que se consegue com centrifugas - t só ele
poderia fornecer energia nuclear para o Brasil.

Assim, fica aqui a minha resposta para Luiz Bernardo Menezes, sobre qual
é o preço da Vale. Gostaria que alguém pudesse dizer isso.

O Sr. Presidente - Temos ainda 3 minutos para o encerramento da
reunião. Vamos passar a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão,
pedindo que seja sucinto. Temos ainda uma pergunta dirigida ao nosso ex-
Governador e ex-Vice-Presidente, Dr. Aureliano Chaves.

Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, Sr. Presidente da Mesa, companheiros e companheiras, o que se
fez aqui hoje, no debate que assistimos e do qual participamos, nesta
Assembléia, com certamente os maiores entendidos no assunto Vale do Rio
Doce, é a prova mais contundente de que não está na hora de discutir e
colocar à venda esse patrimônio nacional.

O que se fez neste Plenário, nesta Casa, foi, em grande parte, um jogo de
sofismas, argumentando-se com a preocupação com o povo, com a
educação, com a saúde, com as questões sociais mais pungentes, para
justificar a venda da Vale do Rio Doce.

Ora, a tese não é compatível com os argumentos estabelecidos. A relação
é apenas sofismática. Os mesmos raciocínios, os mesmos argumentos
poderiam ser usados também para dizer que a Vale não pode ser vendida.
Não houve um só argumento, por parte do Governo Federal, que justificasse
a venda da Vale do Rio Doce. Quero aproveitar a oportunidade para colocar
aqui para vocês alguns argumentos utilizados, com a permissão do
Presidente da Assembléia Legislativa. O primeiro: o de que há privilégios no
setor público. Existem sim. Mas não justificam a venda da Vale. Nós temos é
que combater os privilégios do setor público e não vender a Vale do Rio
Doce.	 -

Tem mais ainda, O Brasil endividou-se muito na época dos militares. E
outro argumento. Mas, agora, para sustentar o Plano Real endividou-se
muito mais, irresponsavelmente.

Não se justifica a venda da Vale.
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E tem mais: na verdade, o dinheiro não é suficiente para cobrir os enormes

rombos deste País; é apenas um enfraquecimento estratégico do Brasil.
Vender a Vale é vender a soberania nacional; é enfraquecer ainda mais este
País, que precisa de soberania para construir a nacionalidade.

Ainda tem mais: houve aqui um argumento de que foi feita uma discussão
em nível ( ... ) E vou falar nisso e em muitos outros aspectos, que terei a
oportunidade de colocar posteriormente, a partir deste local. Argumentou-se
aqui que o Senador Dutra e a Senadora Júnia Marise fizeram essa discussão
no Senado Federal, lugar importante do cenário nacional. Mas quero dizer
que, em nenhum momento, os argumentos do Senador Dutra, da Senadora
Júnia Marise ou daqueles que se opõem à lógica da venda da Vale foram
levados em consideração. Assim, não podemos admitir que o Senado
Federal ou esta Assembléia Legislativa possam servir de legitimação da
venda da Vale.

Para encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que a presença do Governo
nesta Assembléia Legislativa de Minas Gerais, agora, não pode ser mais um
argumento para legitimar a venda da Vale do Rio Doce, porque aqui, neste
Plenário, na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, mais de 60
Deputados estão dizendo que não se deve vender a Vale do Rio Doce.

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao nosso ex-
Governador, Sr. Aureliano Chaves, para que ele possa responder a duas
questões. A primeira do Sr. Edson Evaristo, telespectador do Canal 40, que
pergunta se, no caso da privatização da Vale, o Brasil não correria o risco de
o processo de decisão ir para o exterior. A segunda pergunta, também
dirigida a ele, é de Ciro Verçosa, que faz a seguinte alegação: O Presidente
do BNDES disse, aqui, que a divida interna foi feita pelos Governos
militares. O senhor, que foi Vice-Presidente do Governo Figueiredo,
concorda com a acusação? Com a palavra, o Sr. Aureliano Chaves.

O Si. Aureliano Chaves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, as indagações
que me são feitas me induzem a algumas reflexões rápidas. Primeiramente,
quero dizer que ninguém resumiu com tanta propriedade e com tanta
sabedoria as razões que nos levam a todos a sermos contra o processo de
venda da Vale do Rio Doce, como D. Luciano Mendes de Almeida.
Poderíamos, de agora em diante, resumir todos os nossos argumentos para
continuarmos nos posicionando contra esse processo de venda, com os
argumentos aqui expostos por D. Luciano.

Portanto, não precisamos ir muito além para responder à indagação do Dr.
Edson Evaristo. Ela está contida ampla e seguramente na palavra de D.
Luciano. Apenas me permito complementar, com meus argumentos, que já
expressei na tribuna da Casa, dizendo que há necessariamente um equívoco
quando se avalia apressadamente a Vaie do Rio Doce e se procura extrair os
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argumentos para justificar a venda de seu controle acionário. Não digo
privatização, porque a presença da iniciativa privada já é abundante, com
49% das ações votantes da Vale.

Ocorre que a Vale do Rio Doce vem desenvolvendo um papel
extremamente importante, distinto de sua atividade mineral específica.

Por exemplo, o escoamento dos produtos agrícolas resultantes da
ampliação das nossas fronteiras agrícolas, através do cerrado brasileiro,
cerrado mineiro, goiano e mato-grossense, depende em grande parte desse
chamado corredor de exportação oeste-leste, que vai desaguar no litoral do
Estado do Espirito Santo.

Esse corredor tinha um gargalo enorme, que era o ramal Costa Lacerda-
Belo Horizonte. Esse gargalo era extremamente importante para viabilizar
esse corredor de exportação, de grande importância para o desenvolvimento
das nossas atividades agrícolas e para a ampliação de nossas atividades
industriais.

Pois bem, quem construiu esse ramal? Foi construído com recursos da
Vaie do Rio Doce. Isso não é investimento importante para a economia do
Estado? Se uma empresa privada tivesse o comando da mineração da Vale,
nós teríamos esse tipo de investimento? Qual é a empresa privada, atuando
no setor mineral, que realizou alguma atividade estranha à sua atividade?
Qual é a empresa privada que fez isso? E nós temos empresas privadas
explorando atividade mineral inclusive aqui, no próprio Estado de Minas
Gerais.

Então, é preciso não confundir dividendos entregues ao Tesouro Nacional
com aqueles dividendos que, por decisão do Tesouro Nacional (...) porque o
Tesouro Nacional é que controla acionariamente a Vale do Rio Doce. E o
Tesouro Nacional, vale dizer, o Governo Federal, é que especifica qual é a
destinação dos dividendos gerados pela Companhia Vale do Rio Doce.

Então a Companhia Vale do Rio Doce não é um ente estranho ao Governo
Federal, porque vemos esse argumento por ai. A Vale do Rio Doce é um
agente de ação do Governo Federal. Quando por essa ou por aquela razão
investimos em A e não investimos em 6, quem decide é o Governo Federal.
Então esse argumento não é válido.

Em segundo lugar, há um aspecto imponderável, mas fundamental para a
vida do País: qual é a empresa que melhor conhece o subsolo amazônico?
Qual é a empresa que melhor conhece as peculiaridades do ecossistema
amazónico, quando falamos hoje em biodiversidade? Cerca de 80% dos
seres vivos do planeta estão nas florestas tropicais. Então esse problema de
biodiversidade é de extrema importância. No entanto, qual é a empresa que
melhor conhece a biodiversidade brasileira? É a Companhia Vale do Rio
Doce. Qual foi a empresa que se transformou na maior produtora de ouro do
Brasil, superando, inclusive, as tradicionais multinacionais? Agora, qual é o
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perfil diante do qual nós estamos? No momento, a Companhia Vale do Rio
Doce exporta e, nessa exportação, 48% do faturamento está no setor minério
de ferro. Ocorre que o Brasil, que é altamente dependente de cobre,
encontrou nas anomalias minerais do corpo alemão, inclusive na área de
mineração de Salobro, uma reserva de cobre que pode colocar-nos entre os
maiores exportadores de cobre do mundo, talvez no quinto ou no sexto lugar.
E tanto isso é verdade que uma empresa multinacional, que é a Anglo-
América, se dispôs a fazer uma associação com a Vale do Rio Doce para
explorar o cobre de Salobro. Onde está a incapacidade da Vale de alavancar
recursos extemos? Alavancou, com absoluta tranqüilidade, em função de
suas reservas. Agora, o que me estranha é essa história de repetir, como
uma ladainha, que o Estado não tem capacidade de investir, que o Estado
brasileiro está falido, pois isso gera a idéia de que não é só o Estado
brasileiro que está falido e sim a sociedade brasileira porque, numa
sociedade democrática, o Estado deve representar a sociedade. A sociedade
brasileira está falida? Quando se incute na cuca do povo brasileiro a idéia de
que a sociedade está falida, estamos arranjando um tutor para essa massa
falida. Estamos subliminarmente acachapando a capacidade de realização
de criatividade do povo brasileiro. Isso é perigoso. Não podemos aceitar esse
maniqueísmo perigoso da submissão aos interesses nacionais ou pobreza
permanente. Esse tipo de argumento não serve ao Brasil. Temos oe repudiá-
lo firmemente. E claro que ninguém está aconselhando o País a caminhar
em direção a uma contestação quixotesca, mas teremos de ter o sentido de
nossos valores e o dever de o defender.

Agora gostaria de comentar um dado importante. Fala-se muito em chamar
capitais privados para nosso País. O que é a Eletricité de France? E uma
empresa estatal francesa muito mais monopolista do que era a
PETROBRAS. A PETROBRAS não tinha o monopólio da distribuição do
petróleo, e a Eletricité de France tinha o monopólio da geração, da
transmissão e da distribuição da energia elétrica. Quem assumiu o controle
da Light no Rio de Janeiro? Foi uma empresa de capital privado francês,
uma empresa estatal monopolista. Então esse argumento peca pela sua raiz.
Não estão preocupados em convocar iniciativa privada, mas em vender, e
vender de qualquer maneira. Isso efetivamente não atende ao interesse
nacional. Temos de reagir com firmeza quanto a essa maneira de pensar e
de agir, que está, em última análise, contaminando a administração pública
federal.

Assim, gostaria de dizer ao Dr. Verçosa que, com relação a esse problema
de dizer que as dividas foram todas de governos da época da Revolução,
não há procedência. E claro que os governos da época da Revolução
cometeram pecados. Eu participei deles e não me envergonho disso, assumi
as responsabilidades com todos os riscos possíveis, de me insurgir contra a
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orientação do Governo Federal, do então Presidente Figueiredo, apoiando a
candidatura do Sr. Tancredo Neves. Sem a decisão que tomei, a candidatura
do Sr. Tancredo Neves não se viabilizaria. Esta é a expressão da verdade, e
gostaria que alguém me contestasse a respeito disso. Então, é claro que os
Governos da Revolução tiveram seus pecados e suas responsabilidades.
Agora, é muito fácil. E só verificar quanto era a dívida pública brasileira à
época do Figueiredo, com o qual divergi muitas vezes, os senhores sabem
disso, e quanto é a dívida pública atual, ou seja, as dividas públicas interna e
externa. Vamos saber se essas dividas diminuíram ou cresceram. Então, não
procede o argumento de que a responsabilidade central desse
endividamento cabe aos Governos da Revolução. Isso não é verdade.
Então, a resposta à indagação de Giro Verçosa está consubstanciada nessas
palavras que acabei de proferir.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a todos os presentes que temos
ainda algumas pessoas inscritas, como é o caso de Júlio .Jader Costa, da
UNA, e do Deputado Marcos Helênio, e muitas perguntas feitas por escrito.
Elas serão encaminhadas aos expositores para que eles possam respondê-
las num momento oportuno. Infelizmente, não há tempo para a continuação
das respostas neste momento, urna vez que o tempo já se esgotou. Mas,
antes de encerrarmos a reunião, vamos conceder a palavra por 2 minutos ao
Deputado Ivo José e, a seguir, ao Deputado Alberto Pinto Coelho, que
participaram também da organização e da coordenação deste debate. Com a
palavra, o Deputado Ivo José, por 2 minutos.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, convidados, Srs. Deputados,
Vereadores e Prefeitos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer e
parabenizar a todos que, mesmo com sacrifício, dadas as condições de um
debate em plena sexta-feira pela manhã, pois é muito difícil fazer o
deslocamento, atenderam ao convite e, entendendo a importância deste
debate, vieram à Assembléia.

Em segundo lugar, gostaria de parabenizar os nossos convidados que
atenderam também ao nosso convite para trazer até aqui as suas posições.
Mas gostaria de parabenizar, de modo especial, os convidados que
permaneceram até o final, porque um debate desta importância deve
acontecer principalmente com quem hoje tem plenos poderes, ou seja,
poderes até acima do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso,
para poder conduzir a privatização, que é o BNDES, cujo representante não
está presente até o final do debate, como deveria estar. E assim que eles
fazem. O debate do BNDES é deste jeito. Eles vêm, dão o recado, ofendem
os presentes, como fizeram aqui desta tribuna, e, depois, vão embora. O
Presidente do BNDES, desta tribuna, ofendeu o povo mineiro. Repudiamos,
neste momento e nesta oportunidade, o Presidente do BNDES, pela sua
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postura. Ele poderia estar aqui para responder qual foi o investimento feito
pelas pnvatizações da AÇOMINAS, da USIMINAS e da ACESITA na área
social. Qual foi o lucro das privatizações? Ele deveria estar aqui para
responder, mas não está.

Gostaria de concluir, Sr. Presidente, tirando uma lição deste debate, que
foi muito importante para mim, para todos que se envolveram nele, para
quem participou, para quem está aqui e para os companheiros da galeria,
que entenderam perfeitamente a razão de continuarmos os debates, mesmo
com as suas dificuldades e não podendo se manifestar com as faixas que
trouxeram das cidades. Eles compreenderam a importância de continuarmos
o debate, e agradeço a todos que colaboraram.

Sr. Presidente, quero dizer que a lição que tiramos deste debate é a
seguinte: temos que continuar levando adiante esta discussão e os comitês
que estão sendo formados nas cidades, através das Câmaras de Vereadores
e das entidades do interior. Temos que participar dos vários eventos que já
estão marcados, pois já existem muitos.

Citarei, apenas, três importantes, que gostaria fossem agendados.
No dia 4 de abril, em Vitória, haverá um grande ato contra a privatização

da Vale do Rio Doce, e é importante que as nossas Lideranças estejam
presentes. No dia 17 de abril, chega a Brasília a marcha dos sem-terras, que
estão dando mais um exemplo de luta pela democracia e pela reforma
agrária. Assim, convidamos todos os presentes a também comparecerem,
para que possamos nos solidarizar com esse ato pela reforma agrária e
contra a privatização da Vale do Rio Doce.

Concluindo, no dia 21 de abril - de hoje a 30 dias - estaremos num grande
ato nacional em Ouro Preto. Esperamos contar com a presença de todas as
Lideranças: Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Deputados Estaduais e
Federais, Senadores, entidades da sociedade civil como a CNBB, a OAB, a
ABI, o MODECOM, enfim, de todos aqueles que estão hoje imbuídos na
defesa da soberania nacional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho, que
disporá de 2 minutos.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Deputado Romeu
Queiroz; ilustres conferencistas e debatedores; nobres colegas Deputados,
público presente nas galerias; representantes da imprensa. Tivemos, na
realidade, uma iniciativa que traduziu o desejo desta Casa de proporcionar
um debate amplo de um tema tão importante e tão significativo para o nosso
País.

Saibam que, se já tinha as minhas convicções de que a privatização da
Companhia Vale do Rio Doce contraria os interesses não só de Minas, mas
também do Brasil, saio daqui literalmente convencido de que a minha
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posição é consentânea com o desejo do povo brasileiro.
Nesta oportunidade, trago a palavra do grande homem público, do grande

mineiro, o ex-Presidente Itamar Franco, que, convidado, não pôde estar aqui
presente. Mas ele me pediu que, publicamente, reafirmasse a sua posição
contrária à privatização da Companhia Vale do Rio Doce.

Da mesma forma, sou portador da palavra do ex-Embaixador José
Aparecido de Oliveira, grande mineiro e grande homem público, que também
se posiciona literalmente contra essa privatização.

Neste momento, gostaria de parabenizar o Poder Legislativo de Minas
Gerais, na pessoa do nosso nobre Presidente Deputado Romeu Queiroz,
pela lucidez na condução do Poder Legislativo, ao proporcionar essa
discussão momentosa, singular e altamente significativa para os interesses
do Brasil.

A Assembléia Legislativa e o Poder Legislativo de Minas novamente estão
na vanguarda, à frente dos grandes interesses da nossa nação. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece aos ilustres conferencistas,
expositores, demais autoridades e participantes, bem como ao público em
geral, a sua presença.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇõES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 576/95

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O Projeto de Lei n° 576195, de autoria do Deputado Hely Tarqüínio, institui
medidas para :antir o tratamento, a reabilitação e a reinserção social da
pessoa portadora de transtorno mental e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 21111195, o projeto em tela foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Ação Social
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. A
requerimento do Deputado Marcos Heénio, a proposição foi encaminhada
também ao exame desta Comissão.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e apresentou-lhe as
Emendas n°s 1 a 4. A Comissão de Saúde e Ação Social deliberou a favor
da aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou,
considerando prejudicadas as emendas propostas pela Comissão de
Constituição e Justiça. Cabe-nos, agora, examinar a matéria sob a ótica da
defesa do consumidor.
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Fundamentação

O disciplinamento jurídico da assistência psiquiátrica se deu, em Minas
Gerais, por meio da Lei n° 11.802, de 1811195, que definiu os contornos do
modelo de atenção ao portador de transtornos mentais. Embora em
consonância com as tendências internacionais e com a política do Ministério
da Saúde, a lei foi considerada, por alguns segmentos, inadequada à nossa
realidade assistencial, bem como às condições socioeconômicas e culturais
da população.

O projeto em análise revoga expressamente a mencionada lei e institui
bases diversas para a assistência psiquiátrica no Estado. Em linhas gerais,
as principais modificações introduzidas pelo projeto consistem em restringir a
regulação ao âmbito do SUS, em flexibilizar os controles sobre a internação
e o tratamento e em resgatar o papel do hospital psiquiátrico na assistência
ao doente.

A matéria foi exaustivamente debatida na Comissão de Saúde e Ação
Social, onde foram ouvidos os representantes dos diferentes segmentos
envolvidos na questão: técnicos e especialistas, profissionais do setor,
proprietários de hospitais psiquiátricos, entidades de classe, associações de
usuários dos serviços e de familiares de doentes mentais. A discussão
encetada naquela Comissão resultou na apresentação de um substitutivo,
acordado entre as partes envolvidas, que em vez de revogar a Lei n° 11.602,
de 1995, como pretende o projeto em análise, altera alguns de seus
dispositivos, aprimorando-a.

O referido substitutivo tem um duplo mérito: de um lado, preserva o
modelo de assistência psiquiátrica contido na lei, o qual, a nosso ver,
estabelece uma relação ética e humanitária entre os usuários e os entes
prestadores de serviços; de outro, corrige algumas distorções nela contidas,
por meio da incorporação de elementos do projeto.

Do ponto de vista da defesa do consumidor, a regulação que o substitutivo
apresentado pela Comissão de Saúde e Ação Social pretende instituir para a
prestação de serviços psiquiátricos satisfaz plenamente, não merecendo de
nossa parte qualquer reparo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 576195 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde e Ação
Social, e pela prejudicialidade das Emendas n

o
s 1 a 4, apresentadas pela

Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 1 0 de abril de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrôsio Pinto, relator - Antônio

Andrade.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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N° 1.047196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.047196, de autoria do Governador do Estado, que cria
o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes
- FUNPREN - e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as
Emendas n°s2 e 3 e a Subemenda n° 1 à Emenda n°4.

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° 1.047196
Cria o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de

Entorpecentes - FUNPREN - e dá outras providências.
A Assebléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e

Repressão de Entorpecentes - FUNPREN -, com o objetivo de possibilitar a
obtenção e a administração de recursos financeiros destinados ao
desenvolvimento de ações visando a combater o uso de drogas, substâncias
entorpecentes e afins, especificadas na legislação federal.

Art. 20 - São beneficiários do FUWPREN órgãos ou entidades públicas ou
privadas que atuem na área de prevenção, fiscalização e repressão ao uso
de entorpecentes e que destinem recursos para:

- a realização de programas de prevenção do uso de entorpecentes;
II - o desenvolvimento, em conjunto com os diversos segmentos da

sociedade, de projetos de formação profissional para tratamento e
recuperação de dependentes, bem como para repressão e controle de uso ou
tráfico de drogas;

III - o incentivo à formação de grupos de apoio para atendimento aos
usuários de drogas e aos seus familiares;

IV - a confecção de textos educativos para divulgação junto a grupos de
risco, com informações sobre prevenção e tratamento de uso de
entorpecentes.

Art. 30 - São recursos do FUNPREN:
- as doações, os auxílios e as contribuições que lhe forem destinados;

II - as dotações consignadas no orçamento do Estado e em créditos
adicionais;

III - o produto da alienação de bens advindos de condenação por tráfico
ilícito de drogas, perdidos, na forma da lei, em favor da União e que venham
a ser transferidos ao Fundo;

IV - os resultados de aplicações financeiras das disponibilidades
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temporárias;

V - outros recursos que possam ser destinados ao Fundo.
Art. 40 - O órgão gestor do Fundo é a Secretaria de Estado da Fazenda, e

seu agente financeiro, o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.
§ 1 0 - As atribuições do órgão gestor e do agente financeiro são as

previstas, respectivamente, nos incisos 1 e II do art. 4 0 da Lei Complementar
n°27, de 18 de janeiro de 1993, modificado pela Lei Complementar n°36, de
18 de janeiro de 1995.

§ 20 - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda dispor sobre a aplicação
das disponibilidades transitórias de caixa do Fundo e supervisionar o agente
financeiro.

§ 30 - O agente financeiro não fará jus a remuneração pelos serviços
prestados.

Art. 5° - O FUNPREN, de natureza e individuação contábeis, atuará por
meio de liberação de recursos, observadas as seguintes condições:

- apresentação, pela beneficiária, de projetos ou planos de trabalho
referentes aos objetivos previstos no art. 2 0 desta lei;

II - demonstração da viabilidade técnica dos projetos e planos de trabalho e
sua adequação aos objetivos de combate ao uso de drogas, substâncias
entorpecentes e afins;

III - enquadramento do projeto ou do plano de trabalho pelo grupo
coordenador.

Art. 60 - Integram o grupo coordenador do Fundo:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Justiça;

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Segurança Pública;
V - 1 (um) representante do BEMGE;
VI - 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de Entorpecentes -

CONEN-MG -;
VII - 1 (um) representante do Ministério Público do Estado de Minas

Gerais;
VIII - 1 (um) representante da Policia Federal.
Parágrafo único - As atribuições do grupo coordenador são as previstas no

inciso III do art 40 da Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 70 - Os demonstrativos financeiros do FUNPREN obedecerão ao

disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas
específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 80 - O FUNPREN terá prazo indeterminado de duração.
Art. 90 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do FUNPREN.
Ali. 10- Até a realização das operações de crédito previstas nos arts. 1 0 e
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10 da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, fica o Poder Executivo
autorizado, a partir da data de publicação da citada lei e mantidas as
garantias estabelecidas em seu art. 15, a utilizar-se da linha de crédito da
Caixa Econômica Federal, nos termos do Voto n° 162, do Conselho
Monetário Nacional - CMN -, de 30 de novembro de 1995, e alterações
posteriores, até o limite de R$2.500.000.000,00 (dois bilhões e quinhentos
milhões de reais).

§ 1 0 - A operação de crédito de que trata o "caput" deste artigo será quitada
com os recursos provenientes da celebração dos contratos definitivos
autorizados nos arts. 10 e 10 da Lei n° 12.422, de 27 de dezembro de 1996, e
destinada ao refinanciamento das operações de Antecipação de Receita
Orçamentária - ARO -, transformadas em dívida fundada nos termos do Voto
n° 162, de CMN, de 30 de novembro de 1995; à capitalização do Banco de
Crédito Real de Minas Gerais - CREDIREAL - e ao atendimento dos
encargos com os benefícios da Aposentadoria. Móvel Vitalícia - AMV - e das
provisões para créditos e liquidação duvidosa.

§ 20 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa do Estado
cópia do contrato celebrado com a Caixa Económica Federal referente à
operação de crédito de que trata este artigo.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Miguel Martini, relator - Amaldo Penna.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 1 014197, as seguintes comunicações:
Do Deputado Amaldo Penna, informando que deixou de participar, como

membro efetivo, da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 31197. (- Ciente. Cópia às Lideranças. A Área
de Apoio às Comissões.)

Do Deputado Dinis Pinheiro, indicando o Deputado Irani Barbosa para
integrar, como membro efetivo, a Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 31197. (- Ciente. Cópia às
Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.)

Do Deputado Sebastião Helvécio, informando que deixou de participar,
como membro efetivo, da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 31197. (- Ciente. Cópia às Lideranças.
A Área de Apoio às Comissões.)

Do Deputado Gil Pereira, informando que deixou de participar, como
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membro efetivo, da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n o 31197. (- Ciente. Cópia às Lideranças. A Area
de Apoio às Comissões.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, informando que seu nome e o do
Deputado Glycon Terra Pinto foram indicados para membros efetivos da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 31197, em substituição aos Deputados Gil Pereira e
Sebastião Helvécio. (- Ciente. Cópia às Lideranças. A Área de Apoio às
Comissões.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 238a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1° DE ABRIL DE 1997
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e

Geraldo Rezende
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.134197 - Requerimentos n

o
s 2.066 e 2.067197 - Requerimentos dos

Deputados José Bonifácio e Wanderley Ávila - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila, Alencar da Silveira Júnior,
Arnaldo Penna, Dinis Pinheiro, Sebastião Helvécio, Gil Pereira e Alberto
Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado lbrahim Jacob -
PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do
Sr. Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Wanderley Ávila;
encaminhamento à Área de Apoio às Comissões - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1047196;
encerramento da discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado José
Bonifácio; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.057196; aprovação -
Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; existência de
"quorum" para discussão; discussão, em turno único, dos vetos às
Proposições de Lei n

o
s 13.289, 13.267, 13.269, 13.275 e 13.276;

encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do veto à
Proposição de Lei n° 13.280; designação de relator emissão de parecer pelo
relator; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do veto à
Proposição de Lei n° 13.281; encerramento da discussão - Discussão, em
turno único, do veto à Proposição de Lei n° 13.282; discurso do Deputado
Geraldo Rezende; encerramento da discussão - Discussão, em turno único,
do veto à Proposição de Lei n° 13.254; encerramento da discussão -
Chamada para verificação de "quorum"; existência de número regimental
para votação; Requerimento do Deputado Péricles Ferreira; aprovação -
Votação, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei n

o
s 13.267 e

13.275; manutenção - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:



98
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - 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 Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - 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 - Heiy 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 - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguei Martini - Oiinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo
- 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. 20-Secretário, para proceder â leitura
da ata da reunião anterior.

1 2 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3 0-Secretário nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.134197

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Borda da Mata imóvel
urbano que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Borda

da Mata 1 (um) imóvel urbano constituído de 1 (um) prédio e seu respectivo
terreno, com área de 2.180m 2 (dois mil cento e oitenta metros quadrados),
sito à Praça Getúlio Vargas, no Município de Borda da Mata, confrontando
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com José Antônio Megale, Sebastião Tomaz de Freitas e a Rua José Ribeiro
de Miranda.

Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1997.
José Militão
Justificação: Com a construção, pelo Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, das novas dependências do Fórum Mário Martins, o prédio a
que se refere este projeto e onde, atualmente, funciona o fórum de Borda da
Mata, será desativado.

O objetivo, pois, deste projeto de lei é autorizar o Poder Executivo a doar o
referido imóvel urbano e o correspondente terreno ao Município de Borda da
Mata, a fim de que este possa ali instalar a sede da Câmara Municipal, que
vem funcionando provisoriamente no prédio da Prefeitura Municipal.

Tendo em vista o objetivo deste projeto de lei de proporcionar instalações
condignas à Câmara Municipal de Borda da Mata, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N°2.066/97. do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo

ao Governador do Estado com vistas a que envide esforços junto ao
representante do grupo empresarial francês para que o Município de
Barbacena seja escolhido para receber suas indústrias. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

N° 2.067197, do Deputado Elmo Braz, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas a que conceda o título de Cidadão
Honorário de Minas Gerais ao Sr. Mário Osvaldo Vrandecic Peredo. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

• São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados José
Bonifácio e Wanderley Ávila.	 -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Avila, Alencar da Silveira Júnior, Arnaldo Penna, Dm15 Pinheiro,
Sebastião Helvécio, Gil Pereira e Alberto Pinto Coelho.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob..

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no dia
1613197, deparei com excelente artigo publicado em órgão da imprensa
estadual, fruto da pena brilhante do Reitor e ex-Ministro, velho amigo e
companheiro de lutas pela democracia e pelo desenvolvimento deste Pais, o
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Prof. Aluísio Pimenta. Intitulado °Q Ministro Chorou", o artigo nos fala muito
do sentimento e da experiência de Aluísio Pimenta diante dos problemas
nacionais e de sua permanente indignação, que também é nossa. E notável
como, após tantos anos de trabalho, seja à frente da Faculdade de Farmácia
da Universidade Federal de Minas Gerais - posto que perdeu, cassado pela
ditadura -, seja no exílio involuntário a que foi submetido, seja como Ministro
da Cultura, seja como idealizador e concretizador da Universidade do Estado
de Minas Gerais, o Prof. Aluísio Pimenta continua leal aos seus princípios,
incisivo, honesto com a Pátria e consigo mesmo, e é por isto que vimos
prestar a ele uma homenagem, desta tribuna. De pessoas assim é que este
País precisa, da força desses ideais, bem como de outras vozes que se têm
levantado em defesa do patrimônio público nacional, tão ameaçado pela
onda de privatização e entreguismo que varre o atual Governo.

Eu não posso compreender, como homem ligado ao trabalhismo
histórico, às conquistas sociais, contra a manutenção dos grilhões
colonialistas, como é que nossos dirigentes estão alienando às mãos
estrangeiras empresas como a Vale do Rio Doce, a CEMIG, a um preço que
não condiz com os 50 anos de construção do seu acervo, com a presença
destacada que elas possuem no cenário nacional e internacional. Creio que o
Prof. Aluisio Pimenta, com o sangue nacionalista que lhe corre nas veias,
nos daria razão, neste ponto.

Falando do ex-Ministro Jatene, que chorou ao deixar o cargo, ele disse:
"Também já fui Ministro de Estado e sei como é doloroso ver o número de
problemas básicos a enfrentar e ser incompreendido por setores da
imprensa, da política ou da sociedade, tão mal-informada.

O Ministro enfrentou uma série de interesses na defesa da CPMF. Foi
vitorioso, mas pagou caro pela ousadia de tirar um mínimo de quem tem
para socorrer a saúde da multidão que não tem. No Brasil, todos somos
favoráveis a acabar com as injustiças sociais, a má distribuição das riquezas
- terras, lotes urbanos e outros bens -' desde que não toquem no que é
nosso. Enfatizo a emoção do Ministro para lembrar à sociedade que
problemas como educação, saúde, desnutrição e injustiça socia não
pertencem só ao Governo. São de todos, da sociedade e dos cidadãos, e
exigem vigilância, cobrança e participação.

O problema da saúde no Brasil é grave. Um País continente, de clima
tropical, possui uma enorme extensão no meio rural, em completa penúria. A
ausência de saúde preventiva e curativa une-se à desnutrição, mãe de todos
os males sociais. Doenças como a desnutrição, a dengue, a hanseníase, a
esquistossomose, a tuberculose, a malária, as hepatites voltaram com
extrema virulência não somente ao Brasil rural, mas também ao Brasil
urbano. Um triste resultado da desigualdade social, miséria, falta de
educação e recursos mínimos de saneamento. Alguém ressaltou que só a
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gratuidade da saúde para cerca de 50 milhões de brasileiros pode minimizar
o drama."

Perguntamos, agora, junto com o Prof. Aluisio Pimenta: as empresas
estrangeiras que vierem a substituir empresas como a Vale, a CEMIG e
outras terão a preocupação social de que o nosso País é tão carente?
Deixarão de enfocar o lucro como objetivo final e maior de seus
investimentos para se voltarem, um pouco que seja, para os graves
problemas nacionais? E pouco provável que isto aconteça.

Meus amigos, Deputados, Sr. Presidente; o artigo que focalizei se
encontra no "Hoje em Dia" do dia 1613197, pág. 17, e diz o seguinte. (- Lê:)

"Ao deixar o Ministério da Saúde, o professor Adib Jatene não conteve a
emoção e chorou. Não era por apego ao cargo. O professor Jatene é um dos
cirurgiões mais competentes das Américas e o criador de uma das mais
importantes clínicas de cirurgia cardíaca do mundo.

Também já fui Ministro de Estado e sei como é doloroso ver o número de
problemas básicos a enfrentar e ser incompreendido por setores da
imprensa, da política ou da sociedade, tão mal-informada (vem discorrendo
o ilustre articulista Prof. Aluísio Pimenta). A irrupção de dengue em Belo
Horizonte não chega a assustar. Foram identificados 200 casos. Quase um
privilégio nosso. O mais lamentável está na Bahia, com 100 mil casos já
registrados, mas há que se ressaltar a questão da nossa Capital: 50% dos
focos do mosquito "Aedes aegypti", transmissor da dengue, estão dentro de
casa.

Depois desses relatos, entendemos os motivos das lágrimas do ex-
Ministro Adib Jatene ao se despedir de colaboradores e companheiros do
Conselho Nacional de Saúde. As condições de saúde só fazem chorar as
pessoas competentes e dotadas de sensibilidade e amor ao Brasil." Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, representantes da imprensa,
estamos aqui para fazer o encaminhamento do Projeto de Lei n° 1.047196,
que diz respeito ao Fundo de Entorpecentes. Somos favoráveis a esse
projeto. A nossa discordância é com relação à emenda que foi incluída no
projeto. Queremos, mais uma vez, ressaltar: não é mais possível que a
Assembléia seja utilizada da forma como foi antes do feriado. Dizia-se que
havia a necessidade de votar com urgência porque senão o Estado teria
problemas. Porém, votamos num dia e no outro já tinha sido fechada a linha
de crédito para o empréstimo em que se utilizaram R$350.000.000,00 para a
capitalização do CREDIREAL. Então, aprovamos mais R$2.500.000.000,00
além do empréstimo que tinha sido feito. Estamos votando agora, em
redação final, para que o Estado faça o empréstimo de até
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R$2.500.000.000,00 além do necessário para a capitalização do
CREDIREAL, que já tinha sido fechada na negociação direta entre o
Governo, o Banco Central e a CEF. Queremos deixar registrado que não
podemos mais aceitar isso. Eu queria, inclusive, ressaltar a atitude do
Deputado Sebastião Navarro Vieira e as colocações feitas pelo PFL após a
aprovação dessa emenda, que chamamos de frankenstein", no sentido de
não votar mais esse tipo de questão. Temos que parar com isso. Temos que
discutir projetos objetivos e concretos. Não podemos mais conviver com
essas emendas de última hora. E, na verdade, o Secretário nem precisava
mais de todo aquele montante, porque já estava fechando um acordo
diretamente com o Banco Central e a CEF. E ainda pediu
R$2.500.000.000,00 além do negócio que tinha fechado.

Queremos deixar registrado o nosso protesto e ressaltar mais uma
questão. A votação não ocorreu na semana passada porque não havia
"quorum°. Se houvesse, não estaríamos, como algumas pessoas tentaram
fazer crer, fazendo obstrução à redação final. O que queríamos deixar claro
é o que estou expondo aqui. Não podemos mais aceitar que o Secretário da
Fazenda brinque com a Assembléia Legislativa. Ele estava fechando o
acordo e já tinha o dinheiro para resolver o problema do CREDIREAL e vem
aqui fazer imposições, querendo mais R$2.500.000.000,00 para fazer o
saneamento do Banco. Vamos parar de brincar com o Poder Legislativo.
Felizmente, a partir desse questionamento que levantamos, alguns
parlamentares começaram a questionar as emendas "frankenstein° e o fato
de esses projetos serem votados a toque de caixa. Precisamos parar com
isso para que possamos, de fato, resgatar a força do Poder Legislativo do
Estado de Minas Gerais.

Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer, em nome da Bancada do
PT, que apresentarei moção pedindo à Assembléia Legislativa que se
posicione e exija do Governo Federal e do Governo de São Paulo
providências com relação à violência a que assistimos através da televisão,
que mostrou a forma brutal como a policia vem agindo no Estado de São
Paulo, matando pessoas e extorquindo recursos de cidadãos. Não podemos
conviver com isso e achar que é uma coisa normal. Temos que repudiar. O
Poder Legislativo tem que protestar contra esse tipo de ocorrência. Estamos
apresentando moção pedindo o apoio de todos os Deputados, e tenho
certeza de que esta Casa votará pedindo ao Governo Federal que interfira,
para que possamos ter o fim da impunidade neste Pais. Vários trabalhadores
rurais foram mortos pela Polida Militar do Pará, e até hoje nada aconteceu,
continua a impunidade. Os policiais assassinaram os trabalhadores rurais
em outros lugares também, como aconteceu em Corumbiara, em Rondônia,
e até hoje nenhuma providência foi tomada com relação à Polícia Militar.
Precisamos fazer com que esse tipo de barbárie deixe de ocorrer. No dia 18,
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não só os sem-terras, mas os brasileiros de forma geral, estarão em Brasília,
protestando contra a violência e a brutalidade com que, infelizmente,
estamos convivendo. Se assistirmos a isso passivamente, estaremos
contribuindo para que esse tipo de prática continue.

Estaremos apresentando, Sr. Presidente, essa moção, esperando o apoio
de todos os Deputados e Deputadas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

V 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 a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que se iniciou ontem, dia 31, o prazo
regimental para apresentação de emendas, em 1 0 tumo, à Proposta de
Emenda à Constituição n° 34197.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira Júnior - que
estará ausente do País no período de 2713 a 1214197 (Ciente. Publique-se.);
Wanderley Ávila - falecimento do Sr. Agostinho dos Santos Leão, em
Diamantina (Ciente. Oficie-se.).

- As demais comunicações recebidas nesta reunião e lidas pelo Sr.
Presidente foram publicadas na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Wanderley Ávila, em que

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 134195, de sua autoria,
que visa dar o nome de Joaquim José Baeta Neves ao edifício sede da
Administração de Trânsito de Mercadorias - ATM -, da Secretaria da
Fazenda. Ciente. A Área de Apoio às Comissões.

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

1.047196, do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - FURPREM - e dá
outras providências. Foi aprovado em turno único, com as Emendas n°s 2 e
3 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 4. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhá-la,
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com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

- O Deputado Gilmar Machado profere discurso, que será publicado em
outra edição.

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

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que

pede seja encaminhado ofício ao Ministro da Indústria, Comércio e Turismo,
Deputado Francisco Domelles, solicitando-lhe que faça contacto com
representantes do grupo empresarial francês que deseja instalar-se em
Minas Gerais, para que o Município de Barbacena seja o escolhido para
receber suas indústrias. 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 22 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 turno único, do Projeto de Lei n°

1.057196, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reversão de imóvel ao Município de Conceição das Pedras. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos iniciando a

votação dos vetos, o que exige um quorum" qualificado. Solicitamos a
suspensão dos trabalhos por 5 minutos, para que possamos entrar em
entendimento com relação às votações que estaremos fazendo agora.
Solicitamos esse tempo, para que as Lideranças possam procurar
entendimentos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência suspende os trabalhos por

5 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A Presidência verifica, de
plano, que não há "quorum" para a votação dos projetos constantes na
pauta, mas o há para discussão.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à
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Proposição de Lei n° 13.289, que autoriza o Poder Executivo a realizar
operação de crédito com a União para o fim que menciona e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em turno
único, os Vetos às Proposições de Lei n°s 13.267, que dispõe sobre o
financiamento de equipamento corretivo para portador de deficiência;
13.269, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e
próprio público do Estado; 13.275, que cria o Programa Mineiro de Incentivo
à Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá outras providências; e 13.276, que cria
o Programa Estadual de Conservação de Agua.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 13.280, que autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra
Arquidiocesana de Mariana o imóvel que especifica. A Comissão Especial
perdeu prazo para emitir parecer. A Presidência, nos termos do art. 235, dc
o § 20 do art. 147 do Regimento Interno, designa relator da matéria o
Deputado Arnaldo Penna. A Presidência indaga ao Sr. Deputado se se
encontra em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental de 24 horas. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, Srs. Deputados. (- Lê:)
"PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.280

Relatório
Usando da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da

Constituição mineira, o Governador do Estado opôs veto total à Proposição
de Lei n° 13.280, que autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra
Arquidiocesana de Mariana o imóvel que especifica.

Compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir parecer, o que fazemos
atendo-nos, em especial, às razões da decisão do Governador do Estado

'	contidas na Mensagem n° 175197.
Fundamentação

Ao vetar a proposição de lei em tela, o Chefe do Executivo invoca razões
de interesse público. Argumenta que, em que pese ao louvável objetivo da

; arquidiocese de aproveitar o imóvel para o desenvolvimento de ações de
caráter social e educacional, não vê razão para se privar o Município de
Senador Firmino do local que lhe facilite o desempenho de objetivos
prioritários ligados ao ensino.

O referido imóvel, que abrigava a Escola Estadual Padre Henrique Silvino
Alves, constitui-se de um terreno urbano e respectiva edificação, está
situado no Município de Senador Firmino e é de propriedade do Estado.

g	Com a desativação dessa escola, ocorrida em fevereiro de 1996, o prédio foi
imer1atamente cedido, por meio de convênio, ao município, que ali
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instalou uma unidade escolar da rede municipal.

Dessa forma, considerando os argumentos do Chefe do Executivo
irrefutáveis, somos levados a referendar as razões apresentadas, que
justificam a negativa de sanção da matéria.

Conclusão

Pelos motivos exarados, somos pela manutenção do veto total oposto à
Proposição de Lei n° 13.280."

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.281,
que assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame para
diagnóstico de deficiência de alfa-1-antitripsina e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.282,
que institui o Programa Emergencial de Combate ao Analfabetismo. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em discussão, o veto.
Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende.

O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente e Srs. Deputados, o veto
ao Projeto de Lei n° 13.282, de autoria do Deputado que ocupa a tribuna
neste momento, merece, sem sombra de dúvida, uma discussão profunda. E
exatamente em cima dessa discussão que quero questionar as razões que
levaram o Governador a vetar esse projeto. Primeiro, porque estamos
atravessando um momento decisivo no Brasil e fundamentalmente em Minas
Gerais, onde foi levantado pelo IBGE que temos mais de 3 milhões de
analfabetos. É necessário um programa emergencial que leve, pelo menos,
alguma instrução - é evidente que não vai alfabetizar 100% - a essas
pessoas que estão marginalizadas do processo de educação no Brasil e
fundamentalmente em Minas Gerais.

Apregoa-se por ai que a educação em Minas Gerais é a melhor do Brasil.
Entretanto, pelo levantamento recentemente feito no Brasil, verifica-se que
Minas tem a segunda pior educação do País, ficando atrás apenas do Estado
de Alagoas. Sr. Presidente e Srs. Deputados, como pode isso, não estou
entendendo mais nada. A mídia só leva a informação, dizendo que a
educação de Minas Gerais é a melhor do Brasil. E agora, sai esse
levantamento de pesquisa em todos os Estados, apontando o nosso Estado
como o que tem a segunda pior educação do País.

Volto a repetir que não acredito que o Governador Eduardo Azeredo, de
"per si", tenha vetado esse projeto, pela sua importância. Trata-se de um
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projeto que institui o Programa Emergencial de Combate ao Analfabetismo,
em função dos 3.400.000 analfabetos que existem no Estado de Minas
Gerais, numa população de 17 milhões de habitantes. Ou seja, 20% da
população mineira é analfabeta.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estão vindo indústrias para o nosso
Estado, até por obra e ação de nosso Governador, que tem ido ao exterior
buscar esses investimentos. Ainda há poucos dias, esteve no Canadá, onde
foi atrás de empreendimentos para o Estado de Minas Gerais. Tenho certeza
de que essa viagem trará frutos, a exemplo de todas as viagens que o
Governador tem feito das quais tem trazido alguma coisa. Como poderemos
hospedar em Minas Gerais esses investimentos externos, se não temos
mão-de-obra qualificada e temos 3.400.000 irmãos mineiros totalmente
analfabetos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero neste momento pedir aos meus
pares desta Casa que votemos pela derrubada do veto a esse projeto, o que
será de fundamental importância para a sociedade mineira. Volto a repetir
que tenho a absoluta certeza que o Governador não participou desse veto.
Essa matéria deve ter sido discutida dentro do âmbito técnico-burocrático do
Estado de Minas Gerais, não tendo sido debatido e discutido, frente a frente,
na mesa do Governador. Aproveitando a oportunidade, quero incluir esse
veto nas negociações que foram feitas com as oposições. Na ocasião da
negociação dos vetos que vamos aprovar e daqueles que vamos rejeitar,
quero incluir, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse veto ao Projeto de Lei n°
13.282, que éde minha autoria. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.284,
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 exercicio de 1997. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Tendo em vista a exigência de "quorum" qualificado para a votação da
matéria constante na pauta, a Presidência vai determinar seja feita a
chamada dos Deputados para verificação do número regimental. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há "quorum

para continuação dos trabalhos. Vem à mesa requerimento do Deputado
Péricles Ferreira, em que solicita a inversão da pauta, de modo que os vetos
às Proposições de Lei n°s 13.267 e 13.275 sejam apreciados em 1 0 e em 20
lugar, respectivamente. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.267,
que dispõe sobre o financiamento de equipamento corretivo para portador de
deficiência. A Presidência vai submeter o veto a votação, por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234, do Regimento Interno. Para tanto, convida
os Deputados ,José Militão e ivair Nogueira para atuarem como
escrutinadores. Antes, esta Presidência lembra ao Plenário que os
Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não'. Com a palavra, a Deputada Maria
Olívia, para proceder à chamada para votação secreta.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio -

Maria Olivia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Leonidio Bouças - Mauri Torres - Miguel Martini - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amarai - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

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

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas na urna 42

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 35 Deputados. Votaram "não" 7

Deputados. Está, portanto, mantido o veto à Proposição de Lei n° 13.267.
Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.275, que
cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá
outras providências. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto deverão
votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo:
"sim" mantém o veto; "não" rejeita o veto. Com a palavra, a Sra. Secretária,
para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
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- Depositam seus votos na unia os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Diizon Meio -

Maria Olívia - Aíiton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dirnas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gilmar Machado
- 1-lely Tarqüinio - lbrahim Jacob - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José
Militão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Mauri Torres - Miguel
Martini - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - A Presidência solicita
ao Deputado Antônio Júlio que substitua o Deputado Ivair Nogueira corno
escrutinador. Recomendo aos escrutinadores que procedam à abertura da
urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes.

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas na urna 42

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

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "não" 6

Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
•	 Questão de Ordem

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,
não há "quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos, razão pela
qual solicito, de plano, o encerramento da reunião.

• Sr. Presidente - E recmental.
ENCERRAMENTO

• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para as especiais de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 2, às 9 horas, e para a extraordinária também de amanhã, às 20
horas, nos termos dos editais de convocação. Convoca, ainda, para a
ordinária deliberativa 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 453 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia dezoito de março de mil
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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. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, 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 parlamentares
presentes. Após, a Presidência informa que se encontra em poder da Mesa e
à disposição dos Deputados a seguinte correspondência: ofício do Sr.
Antônio Eustáquio Dias, em que protesta contra as taxas de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART -, cobradas pelo CREA-MG, e solicita que
esta Casa interceda junto a esse órgão para a redução dessas taxas; ofício
da Sra. Alecy de Queiroz Pacífico e Freitas, Diretora da Escola Estadual
João Ribeiro Rosa, de 1 0 e 20 graus, de Iturama, em que solicita cartilhas
sobre a defesa do consumidor para utilização naquela Escola; e oficio da
Sra. Ângela Damasceno, Gerente do Projeto Educação para o Consumo, em
que convida os membros da Comissão para participarem do evento
"Conscientização e Educação do Consumidor e do Usuário", por ocasião da
Semana do Consumidor. Esgotada a matéria destinada à ia Parte da
reunião, a Presidência passa à 1 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Geraldo
Nascimento apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos na
Comissão os Srs. Antônio Joaquim Femandes Neto, Promotor de Justiça da
Defesa do Consumidor do PROCON Estadual; Rodrigo Botelho Campos,
Coordenador do PROCON-BH, e Valdir Macedo, Diretor-Geral do Instituto de
Pesos e Medidas de Minas Gerais - IPEM-MG -, a respeito das conquistas
alcançadas com a comemoração da Semana do Consumidor. Apresenta,
ainda, requerimento em que solicita sejam ouvidas as Sras. Heleni de Meio
Fonseca, da Diretoria de Serviços da TELEMIG, e Lúcia Pacifico Homem,
Presidente do Movimento das Donas de Casa, com relação à cobrança da
taxa FISTEL, referente ao funcionamento do telefone celular, a qual se
destina à fiscalização dos serviços de telecomunicações. O Deputado José
Militão assume a Presidência e coloca em votação, cada um por sua vez, os
requerimentos, que são aprovados. O Deputado Geraldo Nascimento
reassume a direção dos trabalhos e passa à 2° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado José Militão, relator
das Emendas n°s 1 e 2, apresentadas em Plenário, no 1° tumo, ao Projeto de
Lei n° 770196, solicita o prazo regimental para melhor estudo da matéria, o
qual é concedido pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 1997

ATA

ATA DA 239a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE ABRIL DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz,
Francisco Ramalho e Geraldo Rezende

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficio - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.135 e 1.136197 - Requerimento no
2.068197 - Requerimento do Deputado Gilmar Machado - Comunicações:
Comunicações da Comissão de Defesa do Consumidor e dos Deputados
Marcelo Gonçalves, Maria José Haueisen e Marcos Helênio(2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Marcelo Gonçalves, Álvaro Antônio,
Durval Ângelo, Carlos Pimenta e Wilson Pires - 2 a PARTE (ORDEM DO
DIA): V Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Designação de Comissões: Comissão Parlamentar de Inquérito, para, no
Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias que Envolvem o Sistema
Penitenciário Estadual - Comissões Especiais para Emitirem Parecer sobre
as Propostas de Emenda à Constituição n°s 34 e 35197 - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação - V Fase: Votação
de Proposições: Requerimento do Deputado Ibrabim Jacob; aprovação -
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.269;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°
13.276; Requerimento do Deputado Bilac Pinto; aprovação - Votação, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.280; manutenção -
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.281;
Requerimento do Deputado Marco Régis; aprovação - Votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.282; chamada de votação
secreta; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação;
chamada para recomposição de "quorum'; inexistência de número
regimental para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo
José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
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Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Erniano 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 Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Mana Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Scheftino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15min, a lista

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

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

anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 5 3-Secretária nas funções de ?-Secretário, lê
a seguinte correspondência:

REQUERIMENTO
N° 2.068197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,

solicitando seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado
com vistas a que envie a esta Casa cópias das denúncias carcerárias das
promotorias das varas de execuções criminais do Estado e comunique as
providências tomadas pela Procuradoria para apurá-las. (- A Mesa da
Assembléia.)

OFICIO
Da Sra. Maria de Fátima de Matos Maia, Chefe do Departamento de

Educação Física e do Desporto da UNIMONTES, encaminhando cópias de
projetos esportivos elaborados por esse órgão e solicitando o apoio da Casa
a eles. (- A Comissão de Educação.)

Apresentação de Proposições
0 Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a
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palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.135197

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Tupaciguara.

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 de Tupaciguara.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de abril de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Tupaciguara se tem destacado nesse município entre as instituições
destinadas ao tratamento, à educação, à habilitação e à reabilitação do
excepcional.

De caráter assistencial, a entidade foi fundada há mais de dois anos, tendo
diretoria formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos
cargos que nela ocupam.

Por acreditarmos nos benefícios que a entidade traz ao Município de
Tupaciguara, apresentamos o presente projeto de lei, solicitando o apoio de
nossos ilustres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno

PROJETO DE LEI N°1.136197
Declara de utilidade pública a Fratemidade Eurípedes Barsanulfo, 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 Fraternidade Furípedes

Barsanulfo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997
Francisco Ramalho
Justificação: A Fraternidade Euripedes Barsanulfo é uma entidade

religiosa, com personalidade jurídica de direito privado, de caráter espírita,
filantrópica, apolítica, que tem por finalidade o estudo teórico e experimental
da doutrina espírita, codificada em AlIan Kardec, segundo os preceitos do
Evangelho de Jesus. Além disso, incentiva e realiza programas em favor da
orientação cristã da criança, do jovem e do adulto, promove reuniões
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reservadas ou públicas de estudo e prática da doutrina espírita e pratica a
caridade pelos meios ao seu alcance.

Assim, evidencia-se o caráter de utilidade pública da entidade,
objetivamente demonstrado pela documentação anexa. Em consonância
com as altas finalidades deste projeto de lei, espera-se a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Defesa do Consumidor e dos Deputados Marcelo Gonçalves, Maria José
Haueisen e Marcos Helênio(2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa, no dia 817127, às 20 horas, o médium Francisco
Cândido Xavier iniciava seu intercâmbio mediúnico com o mundo espiritual,
e ainda hoje, quando ele completa 67 anos, o País inteiro procura nas
palavras de suas mensagens o amparo e o conforto para seus problemas.

Conterrâneo simples, despojado de vaidades e cobiça, Chico Xavier
cumpre a missão que recebeu de compreender, elevar e construir o espírito
dos homens. Ele tem, no próprio destino, o dever profundo de ajudar e
servir. Ele é a lei do bem!

Hoje, enfrenta problemas de saúde física, mas isso não impede que a
nobreza de suas mensagens seja divulgada como alicerce para a semeadura
do bem.

Em 1956, Chico Xavier transferiu-se de Pedro Leopoldo para Uberaba -
onde vive até hoje -, para tratar da saúde física, e encontrou lá um campo
mais vasto para desenvolver seu trabalho, que ia além do receituário.

Deixo aqui registrados os meus sinceros cumprimentos por seu
aniversário, hoje, e os votos de que Chico Xavier possa ter os seus dias
alongados no tempo, para nos passar o testemunho incessante do amor, que
leva os homens a transpor as estradas tão complicadas da vida. Parabéns,
Chico Xavier!

Queria dedicar esta mensagem a esse grande ser humano, a esse
homem simples, talvez único, que hoje completa 67 anos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Al2yaro Antônio.
• Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. .enhoras

e senhores membros da imprensa, a minha vinda, hoje, a esta tribuna é para
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tecer algumas considerações com relação à revitalização do setor de
transporte de Minas Gerais. E o faço em momento oportuno, pois acabamos
de receber da CNT - Confederação Nacional dos Transportes -, através do
seu Presidente, o mineiro, Dr. Clésio Andrade, uma coletânea de
pronunciamentos proferidos no Seminário "O Transporte no Brasil em Ação",
promovido pela CNT em outubro de 1996. Por ocasião desse seminário ali
estiveram os Ministros Antônio Kandir, do Planejamento e Orçamento,
Alcides Saldanha, dos Transportes e Paulo Paiva, do Trabalho,
compareceram ainda estudiosos, parlamentares e técnicos governamentais
ligados ao setor dos transportes para debater o plano de metas do Governo
Federal, denominado "Brasil em Ação".

Nesse Seminário foi abordado e debatido o PPA - Plano Plurianual de
Ação Governamental, que contempla o setor de transportes com inúmeros
projetos de infra-estrutura de transportes, visando, de um lado, a integração
nacional e, de outro, a internacionalização física de nossa malha de
transportes, interligando o Brasil à costa Oeste da América do Sul e aos
países integrantes do MERCOSUL, além de privilegiar ações para a
recuperação da malha rodoviária nacional.

As mais importantes obras a serem implantadas são:
a) BR-174 - interliga Manaus à Venezuela, passando por Boa Vista -

Capital que interligará o Norte brasileiro à costa Oeste da América do Sul;
b) BR-364 - recuperação do trecho Cuiabá-Porto Velho, que irá funcionar

como interligação à hidrovia do rio Madeira, q facilitará o transporte de
grãos pelo rio Amazonas;

c) hidrovias dos rios Madeira, Araguaia-Tocantins, Tietê-Paraná, e, em
Minas Gerais a hidrovia do São Francisco irão cumprir importante papel na
integração nacional;

d) BR-163 - interligará o Acre ao complexo formado pela hidrovia do rio
Madeira-BR-364;

e) Rodovia Transnordestina, que interligará o Porto de Suape, em
Pernambuco, à hidrovia de São Francisco e fará circular cargas originárias
dos estados nordestinos.

Estamos relatando essas obras que, à primeira vista, parecem não ter
nada com Minas Gerais, mas, justamente devido à importância da posição
geográfica de Minas, com relacão ao próprio Pais, interligando o Norte e o
Sul, o Leste e o Oeste, e tam:m para a importância do desenvolvimento e
a consolidação do projeto MERCOSUL..

Do relato acima, depreende-se que a interligação interrnodal de
transportes terá papel preponderante na circulação das riquezas, também
está presente o fato de que o custo dos transportes tenderá a ser cada vez
mais baixo, com o aumento da participação dos modos ferroviários e
hidroviários de transporte, diminuindo, por tabela, o "Custo Brasil" e
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aumentando a competitividade de nossos produtos. Porém o mais importante
é salientarmos o papel que está reservado a Minas. O nosso Estado é um
dos mais ricos na potencialidade dos nossos rios, propiciando mais de
5.000km de vias navegáveis, que, sem dúvida alguma, irão contribuir com
uma grande parcela para, repito, o projeto MERCOSUL.

Tudo isso que estamos afirmando da tribuna nos leva a lembrar ao Sr.
Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo, um engenheiro que conhece
esses problemas das nossas Minas Gerais, a importância de se implantar em
nosso Estado ou de se reativar uma Secretaria dos Transportes. E incrível
que um Estado com as dimensões do nosso não tenha um sistema central de
transportes capaz de congregar todos esses órgãos, muitas vezes
superpondo suas funções e ações. Minas não tem a sua Secretaria de
Transportes. É lamentável não termos em nosso Estado um fórum de
debates sobre o transporte, que, hoje, começa a trazer preocupações aos
nossos dirigentes, principalmente nas regiões metropolitanas.

Podemos citar o exemplo de Belo Horizonte. Temos aqui o metrô de
superfície que vem se arrastando há mais de 13 anos. Por quê? Porque não
há aqui um fórum de debates, não há interesse de nosso Estado em debater
o transporte coletivo, o transporte rodoviário, o ferroviário, o aeroviário,
enfim, todas as modalidades de transporte que poderiam se interligar. As
modalidades de transporte estão sendo interligadas em outros Estados como
Paraná e São Paulo. Infelizmente, Minas está parada nesse campo pela
miopia de govemantes passados, que acabaram com a Secretaria dos
Transportes, de suma importância para o nosso Estado e para a Capital
mineira, haja vista o nosso metrô de superfície, que está se arrastando há 13
anos. Inacabado para Venda Nova, o metrô ainda não chegou no Barreiro,
Betim ou Eldorado.

Temos provas cabais de que acabar com a Secretaria de Transportes do
Estado foi uma medida infeliz, repito, de Governadores que são míopes em
relação ao problema do transporte em nosso Estado. Fazemos aqui um
apelo ao Sr. Governador do Estado para restabelecer a Secretaria de
Transportes.

Em 1991, iniciamos nesta Casa uma luta para que não deixássemos que
se acabasse com a Secretaria dos Transportes. Infelizmente, essa Secretaria
teve que ser englobada pela Secretaria de Obras. Devido ao fato de os
assuntos obras e transportes serem de grande importância para o nosso
Estado, é perfeitamente aceitável que a Secretaria de Transportes volte, a
fim de que possa dar cobertura ao desenvolvimento dessa área em nosso
Estado. O nosso metrô de superfície é um exemplo cabal da falta dessa
Secretaria. Os projetos são realizados em Brasília e importados pelo Estado
de Minas Gerais, sem a mínima consulta ou conexão entre a vontade
popular e a execução de um projeto. Portanto, Sr. Presidente e Srs



118
Deputados, fica aqui, mais uma vez, esse apelo ao Sr. Governador do
Estado, a fim de que restabeleça a Secretaria de Transportes em nosso
Estado. Muito obrigado.

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

Deputada, nos últimos dias a imprensa nacional trouxe um fato que
consternou toda a sociedade brasileira: o episódio violento da polícia
paulista, de espancamento, tortura e morte na favela do ABC Paulista, em
Diadema. O que mais agride nisso tudo é que a imprensa apresentou o fato
como se fosse algo extraordinário, uma exceção na atuação da polícia.
Agride-nos mais ainda o fato de que muitos passam a acreditar que aquela
violência existe porque apareceu na telinha. Na realidade, aquela violência
não é uma exceção, é a regra geral das polícias militares de todo este Brasil.
E a regra que se sobrepõe aos valores mínimos de dignidade e de direitos da
pessoa humana. Corremos o risco de pensar que aquilo é uma exceção e
colocarmos um véu na realidade. Mesmo aqui, em Minas Gerais, episódios
como aquele constantemente aparecem no noticiário. Lembraria o mais
recente, que foi o assassinato covarde, vil, por um oficial da Policia Militar,
do estudante Hugo Leonardo de Souza, acontecido há duas semanas. Outro
fato de violência já engoliu esse que está até com a tendência de cair no
esquecimento. Nesse sentido, hoje, a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais da Assembléia aprovou requerimento de nossa autoria, que
convoca o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais,
Cel. Antônio Carlos dos Santos, para, na próxima quarta-feira, prestar
esclarecimentos sobre esse crime. Casos como o acontecido em São Paulo,
como o do estudante Hugo Leonardo em Minas Gerais, casos acontecidos no
Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, de abuso da violência policial, não
serão resolvidos se não tratarmos o problema de forma mais ampla, a
começar pela necessidade de desmilitarização da polícia dos Estados, numa
perspectiva de unificar as duas polícias numa corporação única, onde a
polícia seja vista como instrumento de defesa da cidadania, e em hipótese
alguma contra o cidadão, a serviço dos poderosos. E, mais do que isso, uma
polícia que tenha na sua formação uma preocupação com as questões
relacionadas com os direitos humanos, promovendo aulas, debates, etc. O
que assistimos, tanto no caso do estudante mineiro como no de SãoPaulo,
foi a uma violência gratuita, que mostra desequilíbrio mental daqueles que a
praticam.

Acreditamos que a presença do Cel. Antônio Carlos, na Assembléia,
servirá para que avaliemos essas questões, que são fundamentais no
tratamento do problema da violência policial. E há outra forma estrutural de
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tratar essa questão. É necessário que se tenha um controle externo da ação
das polícias, seja civil ou militar. Por isso, tramita nesta Casa projeto de
nossa autoria que cria a Ouvidoria da Polícia Militar e da Polícia Civil. E o
titular do cargo seria indicado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Pessoa Humana, com independência e autonomia para determinar
punição, abrir inquérito e esclarecer a população sobre a ação da policia.
Seria o advogado da sociedade, que não teria vínculo com nenhuma das
duas polícias, para, realmente, atuar em defesa dos cidadãos.

Lamentavelmente, queremos, ainda com relação a esse tema da
violência - que não é patrimônio nem exclusividade da polícia, mas está na
raiz da estrutura da sociedade brasileira -, registrar o assassinato do nosso
companheiro e irmão Ivan Chaves Teixeira, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Abre Campo. Nós, que convivemos com Ivan, não
estamos fazendo um mero registro de mais um como que tomba na luta do
campo brasileiro, nem plagiando nem fazendo o anúncio, a crônica de uma
morte anunciada. Estamos trazendo a nossa indignação pelo crime
cometido. Ivan foi Vereador em Abre Campo, o mais votado na última
eleição, pelo PT. Era o Presidente do partido na cidade. Foi tocaiado no dia
3113197, logo nesse dia, que é uma data triste para a luta dos trabalhadores
brasileiros, para a luta dos direitos humanos, pois a mais terrível ditadura se
implantou neste Pais em 3113164. Ele foi tocaiado às 20h30min e veio a
falecer logo depois, em Ponte Nova.

Não temos palavras para expressar a nossa indignação. 1-lá dois anos, já
havíamos pedido garantia de vida para Ivan. No ano passado, por duas
vezes, estive no Sindicato, e houve ameaça de bomba por causa da ação de
políticos locais. E o nosso Vereador estava lá, ilhado, perseguido dentro da
própria sede do Sindicato. E um absurdo, e pedimos a apuração de todos os
fatos.

Concedo o aparte ao colega Deputado Ivo José, que também esteve em
Abre Campo e acompanhou a dor e a consternação da família e dos
companheiros de Ivan.

O Deputado Ivo José (Em aparte) - Obrigado, colega Deputado Durval
Angelo. Também queremos registrar o nosso pesar, a nossa solidariedade á
família do companheiro Ivan Chaves Teixeira, uma liderança nova, de
apenas 37 anos, ex-Vereador, Presidente do Diretório do PT e do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, que foi eleito domingo passado e, na segunda-
feira, foi assassinado numa emboscada. Ficamos, realmente, muito
preocupados com esse crime. Vimos a cidade inteira consternada. O Prefeito
decretou luto oficial e ponto facultativo. A cidade inteira parou, porque, de
fato, tratava-se de uma grande liderança.

Sabemos que o crime, se não houver rigor e seriedade em sua
investigação, pode levar à impunidade e a outros crimes. Mesmo que os
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fatos imediatos não tenham evidenciado que se tratou de um crime político,
sabemos que na cidade existem divergências políticas entre políticos atuais
e do passado, principalmente da parte daqueles que não estão hoje no poder
em Abre-Campo. Ouvimos, ontem, Vereadores e lideranças do sindicato dos
servidores municipais do município dizendo que fazem parte de uma lista de
pessoas a serem assassinadas. Isso é muito sério! Fizemos visitas ao Ten.
João Batista, ao Delegado local, Dr. Edson Ferreira da Silva, e também ao
Delegado Regional de Manhuaçu, Dr. Paulo, que se encontrava em Abre-
Campo. Fizemos apelo a todos eles no sentido de que as investigações não
fiquem nas suposições e nas indagações superficiais. Queremos que esse
crime seja apurado, apesar de sabermos que isso não irá trazer de volta a
vida do companheiro Ivan. Mas queremos justiça! Exigimos seriedade nas
investigações, e que o culpado seja exemplarmente punido, como apregoam
o Secretário da Segurança Pública e as autoridades militares do nosso
Estado. O Delegado Oto Teixeira Filho, da Delegacia de Homicídios de Belo
Horizonte, chega hoje â cidade de Abre-Campo. Esperamos agilidade,
seriedade e imparcialidade nas investigações. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Agradeço o aparte do Deputado Ivo José e
registro as palavras de líderes de mais de 40 sindicatos que estavam
presentes ao enterro e diziam que não querem mais mártires e cadáveres,
mas querem justiça. E um absurdo que isso aconteça numa cidade tão
próxima de nós. E um absurdo que um ex-Prefeito e outras lideranças
políticas imponham o terror na cidade com jagunços e pistoleiros. Não
fazemos juízo se foi desses pistoleiros que veio a morte de Ivan, mas
queremos justiça.

No dia 1 0 de janeiro do ano passado, o atual Prefeito de Pedra Bonita
assassinou uma pessoa na porta da Prefeitura e foi absolvido, porque não
houve ninguém com coragem para testemunhar. Isso aconteceu na mesma
comarca de Abre-Campo. Esse mesmo ex-Prefeito é conhecido por sua
truculência. Isso é um absurdo. A justiça tem que dizer se esses dois grupos
políticos estão envolvidos ou não na morte de Ivan. Não queremos fazer
juízo, mas queremos que a apuração tenha coragem de ir aos atuais
detentores do poder, porque outros, como disse o companheiro Deputado Ivo
José, estão ameaçados de morte, pois corre uma lista envolvendo lideranças
da Igreja local, membros do sindicato dos servidores públicos e até
Vereadores, que seriam os próximos a serem assassinados na cidade de
Abre-Campo.

Está na hora de termos uma secretaria que seja de segurança pública e
um governo que não se preocupe com os direitos humanos só no papel.
Estão dizendo que será criada a Secretaria de Estado de Direitos Humanos.
Chega! Não precisamos de órgãos e secretarias, mas de políticas reais e
efetivas. E isso tem que ser feito no Estado, caso contrário outros também
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tombarão, como Ivan tombou, na sua luta por justiça e no seu desejo de
querer não só uma Abre-Campo melhor, mais justa, mas um País e um
mundo realmente melhores, que ofereçam condições de vida melhores.
Nossa solidariedade à Rita, ás três filhas, ao filho de Ivan e aos
companheiros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abre-Campo.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia

Legislativa, Deputado Romeu Queiroz, Srs. Deputados presentes, imprensa,
senhores e senhoras, é notório e é do conhecimento de todos que as
Prefeituras Municipais, principalmente as pequenas, estão passando por
momentos realmente difíceis.

Tivemos um termômetro dessa dificuldade no último seminário da
Associação de Municípios de Minas Gerais - AMM -, quando os Prefeitos nos
procuraram, mostrando essas dificuldades, solicitando algum tipo de ajuda, e
de socorro por parte deste Poder Legislativo.

A situação está complicada. As Prefeituras estão ainda inadimplentes
com vários convênios do Estado. Estão, ainda, sem poder pagar os salários
atrasados que os atuais Prefeitos herdaram dos Prefeitos do ano passado.
Enfim, instalou-se o caos na grande maioria das Prefeituras de Minas Gerais.
E, hoje, Sr. Presidente, tive conhecimento da infeliz notícia de que o Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais bloqueou as contas de 53 Prefeituras,
principalmente aquelas do interior do nosso Estado. Metade desses
municípios que tiveram suas contas bloqueadas pertencem ao Norte de
Minas e ao vale do Jequitinhonha. O prazo para a apresentação de contas
encerrou-se na semana passada, e os Prefeitos que não as apresentaram
terão o prazo de 30 dias para pagar uma multa de R$40.000,00. Caso não o
façam, terão bloqueado o Fundo de Participação dos Municípios. E, neste
caso, a única fonte de recursos que os Prefeitos terão este ano, ao lado do
ICMS, ficará bloqueada por decisão do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais. Não queremos, aqui, tecer comentários acerca da legalidade
da medida tomada pelo Presidente do Tribunal de Contas. Tivemos o

§ cuidado de conversar com alguns colegas e parece-me que a medida está
amparada pela Constituição do Estado. Mas, se, por um lado, o Tribunal de
Contas tem o amparo legal para proceder ao bloqueio das contas dos
municípios, por outro lado, existe uma grande preocupação com a situação
dessas Prefeituras. Vejam bem, dessas 53 Prefeituras, 30 conseguem
manter sua máquina administrativa através do FPM, recebendo R$60.000,00
por mês. E a multa será de R$40.000,00, a ser paga dentro de 30 dias.

Quero, aqui, fazer um apelo aos dignos Conselheiros do Tribunal de
Contas, para que coloquem, acima ou, pelo menos, ao lado da legalidade
dessa medida, o bom-senso. E tanto é uma questão de bom-senso que o
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Tribunal, na tentativa de modernizar-se, distribuiu, este ano, um kit de
disquetes para as Prefeituras. E a grande maioria das Prefeituras,
principalmente as de menor porte, não possuem computador. Como
prestarão contas através do disquete se não têm computador? Em contato
com o Prefeito de uma dessas pequenas cidades, tomei conhecimento de
que ele havia remetido o disquete para uma empresa, de uma cidade maior,
para que fizessem sua prestação de contas, tendo sido o disquete enviado
para Belo Horizonte. Depois, teve a infeliz noticia de que nada havia no
disquete e ninguém sabia o que fazer com ele. Creio que a questão tem de
ser encarada, acima de tudo, com bom-senso, com calma e com
tranqüilidade.

Temos nossa responsabilidade, porque grande parte desses Conselheiros
saem daqui, dos bancos da Assembléia Legislativa. Atualmente, temos dois
colegas, Deputados, que pleiteiam a vaga no Tribunal de Contas. São eles
os Deputados Kemil Kumaira e Simão Pedro Toledo.

Solicitamos aos Conselheiros do Tribunal de Contas que socorram esses
Prefeitos, dando-lhes mais um prazo para fazerem sua prestação de contas.

Contas de Prefeitos que, muitas vezes, foram adversários no ano
passado e encontraram as Prefeituras num caos.

Nesse mesmo jornal, o "Hoje em Dia", além da reportagem sobre o
bloqueio das contas das 53 Prefeituras, temos outra, que é oposta a ela,
sobre a comemoração dos Prefeitos, em Brasília, pelo parcelamento da
dívida do INSS e do FGTS. Estamos vendo dois pesos e duas medidas.
Mas, em Brasília, os Prefeitos reuniram-se, foram aos Deputados Federais e
ao Presidente da República e conseguiram o parcelamento, em 20 anos,
para as dívidas do INSS e FGTS.

Aqui, em Minas Gerais, parece que as coisas acontecem diferente do
Brasil. Parece que nosso Estado é uma ilha, na qual está sobrando dinheiro.
O nosso grande Tribunal de Contas vem bloquear as contas de 53 pobres
Prefeituras, aplicando-lhes uma multa impagável, no prazo de 30 dias, e
bloqueando-lhes o Fundo de Participação dos Municípios.

A situação está complicada. Os Prefeitos têm recorrido aos Deputados e
ao Governador, que não está podendo atender ao grande volume de
reivindicações. Nós mesmos, Deputados estaduais, temos algumas dividas
com os Prefeitos, feitas em cima de um acordo de repassar recursos para
pequenas obras que não pudemos cumprir.

Temos em mãos o folheto, que foi distribuído hoje e é público, do
Programa Especial do Desligamento Incentivado do BEMGE, quando o seu
próprio Presidente nos garantiu que pretende reduzir o órgão para 6 mil
funcionários, promovendo esse desligamento incentivado.

O Governo tem problema de fluxo de caixa até para repassar recursos
para a merenda escolar. Até hoje, princípio de abril, nenhuma Prefeitura
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recebeu um centavo sequer da merenda escolar. A situação está difícil.
Temos que colocar os pés no chão, o bom-senso à frente de qualquer outra
pretensão, para ajudar, pressionar, pedir e, até mesmo, implorar ao Tribunal
de Contas do Estado que reveja essa decisão. Não vou dizer que é arbitrária,
mas é dura. Decisão em que as Prefeituras não terão condições de arcar
com os prazos e, tampouco, de pagar essa multa de R$40.000,00, que foi,
de uma forma inapelável, aplicada às Prefeituras inadimplentes com o
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Listei mais de 25 Prefeituras do Norte de Minas e do Jequitinhonha,
Prefeituras como Boturnirim, que o Prefeito recebeu com uma dívida de mais
de R$600.000,00 e que recebe verba de R$60.000,00 por mês. Prefeito que
foi obrigado a demitir 200 funcionários e limitar-se a 20, apenas para fazer
com que a máquina não parasse, para poder trazer, pelo menos, uma
assistência ao setor de saúde e de educação.

Observamos estarrecidos essa notícia. Faço um último apelo. Peço aos
companheiros Kemil Kumaira e Simão Pedro Toledo - pois um dos dois será
o nosso representante, ainda este ano, no Tribunal de Contas - que façam
contatos com o Tribunal de Contas, órgão de assessoramento da Assembléia
no seu trabalho legislativo, para que os Conselheiros tenham paciência,
compreensão, bom-senso e possam rever essa medida, que vai penalizar,
principalmente, os municípios pobres inadimplentes, que não têm condições
de manter, nem mesmo os serviços básicos. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra.

Deputada, assumo neste momento esta tribuna para dar uma explicação a
este Plenário, bem como àqueles que nos conduziram a esta Casa. Há
poucos dias, fomos signatários de um documento encaminhado ao
Presidente da Câmara Federal, Deputado Michel Temer, que dizia respeito à
inclusão do vale do Jequitinhonha na área da SUDENE, iniciativa
capitaneada pela Deputada Maria José Haueisen e por alguns companheiros
desta Casa. Muito nos honrou assinar esse documento solicitando a inclusão
do vale do Jequitinhonha na área da SUDENE.

Srs. Deputados e Sra. Deputada, não poderia deixar de dizer que se
cometerá uma grande injustiça com o Nordeste mineiro se esse projeto for
aprovado como está, pois entendemos que o vale do Jequitinhonha é o
corpo, mas os vales do Mucuri e do São Mateus constituem o sistema
cardiovascular do Nordeste mineiro, constituem o sistema respiratório, o
coração que lhe dá vida e energia para promover o seu desenvolvimento.
Então, as linhas mestras desse projeto não correspondem às expectativas
daqueles desiguais do resto do Estado, como são os vales do Jequitinhonha,
do Mucuri e do São Mateus. Explico, Sr. Presidente.
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O projeto da Senadora Júnia Marise, que inclui o vale do Jequitinhonha

na área de incentivos da SUDENE é de grande valia para uma das regiões
mais desiguais do Pais. No entanto, o Nordeste de Minas é formado pelos
vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, que têm os mesmos
problemas climáticos, sociais, são interligados territorialmente e padecem
juntos há décadas dos mesmos males. Excluir os vales do Mucuri e do São
Mateus da área da SUDENE é como usar o apelidado "cobertor de doido"
para dormir quando se cobre a cabeça, descobrem-se os pés e vice-versa.

Há muito as cidades dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São
Mateus se equilibram nas dificuldades, comerciam entre si, lutam contra a
fome, a miséria, o desemprego, a falta de saúde, educação e se sustentam
como que criando um sistema na defesa da sobrevivência do seu povo
aviltado e humilhado pelos políticos aproveitadores que os usam para atingir
o poder e depois os esquecem, para só tomar a usá-los no próximo pleito.

O projeto da Senadora viria resgatar a dignidade do nosso povo; no
entanto, se aprovado como está, vai vestir um santo e despir um outro.

As aspirações dos vales do Mucuri e São Mateus são bem diferentes das
de outras regiões, que querem receber os incentivos da SUDENE pela
imposição política. Limitaremos ao mínimo nossa aspiração, que é a de
estarmos incluídos na área de incentivos da SUDENE porque somos os mais
desiguais no resto do Estado. Não poderíamos nunca concordar com a
rejeição, que é incapaz de colaborar para melhorar um pouco a desigualdade
e a qualidade de vida do nosso povo, porque pretendemos atingir a posição
que merecemos no curso da sociedade humana.

Esperamos que a Senadora emende seu projeto e apresente-o incluindo
os vales do Mucuri e do São Mateus para que ele seja aprovado pela
Câmara e não seja compelida a manietar o Nordeste de Minas e para que
tenha êxito na sua aprovação. O projeto da Senadora terá que ser
ecumênico, solidário e humanitário com os três vales e ter a capacidade de
integrar todas as suas cidades.

Romper a união dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus
é como tirar o filho do colo da mãe verdadeira e doá-lo a um casal sem
filhos, que clama por um rebento, mas é estéril e não pode concebê-lo por
que lhe falta a fertilidade necessária.

Divorciados, o Jequitinhonha, o Mucuri e o São Mateus não têm como
desenvolver seus potenciais e suas forças para saírem das desigualdades
regionais. E como o caso da cabra que, colocada para morar dentro da casa,
aumenta a população e aperta. Fora da casa, a família não sobrevive,
porque, sem o leite, a criançada chora.

Cada casa, cada família carente dos vales do Mucuri e do São Mateus
espera da Senadora que evite essa amputação do Nordeste mineiro e o
mantenha integrado. Entendemos que os vales do Jequitinhonha, do Muruci
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e do São Mateus são indivisíveis, pelas suas próprias condições, e precisam
da mesma terapêutica para que tenham o mesmo prognóstico e promovam o
desenvolvimento integrado do Nordeste mineiro.

Anunciarmos um descuido, cujas conseqüências nem ousamos prever,
mas cuja caracterização deve ser feita em tempo útil, para que, ao menos,
não se diga que alguém não tenha prevenido a nossa estimada e
competente Senadora. Os apelos que partem de um povo sofredor, para que
não seja, além dos sofrimentos que muitos já lhe impuseram, relegado a
uma política desumana, que só Deus sabe, prolongará por muito tempo se
não lhes forem dadas condições para criar o seu próprio desenvolvimento.

Sr. Presidente, gostaria de solicitar que este pronunciamento fosse
encaminhado à ilustre Senadora do Estado de Minas Gerais, Júnia Marise,
para que sirva de subsídio, para que, ao mudar o seu projeto, a Senadora
possa dar mais abrangência àquele povo tão sofrido, que sempre a apoiou
nos momentos necessários. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à ? Parte da reunião, com a 1a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje o prazo para a

apresentação de emendas à Proposta de Emenda à Constituição n° 34197.
Informa, ainda, que se inicia hoje, também, o prazo para a apresentação de
emendas à Proposta de Emenda à Constituição n° 35197, ambas em V
turno.

Designações de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de

Inquérito, para, no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas Denúncias que
Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual.

- A relação dos membros da referida comissão foi publicada na -edição
anterior.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 34197, de autoria do Governador do
Estado, que altera a redação do inciso VIII do art. 10 da Constituição do
Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Mauri Torres, Roberto Amara!,
Aílton Vilela e Amaldo Penna; suplentes - Deputados Ajalmar Silva, Elbe
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Brandão, Arnaldo Canarinho e Miguel Martini; pelo PFL: efetivos - Deputados
Bilac Pinto e Paulo Piau; suplentes - Deputados Sebastião Costa e Jorge
Hannas; pelo PPB: efetivos - Deputados Sebastião Helvécio e Alberto Pinto
Coelho; suplentes - Deputados Paulo Pettersen e Antônio Genaro; pelo
PMDB: efetivos - Deputados Antônio Roberto e Toninho Zeitune; suplentes -
Deputados Antônio Andrade e Antônio Júlio; pelo PT: efetivos - Deputados
Anivaldo Coelho e Marcos Helênio; suplentes - Deputados Durval Angelo e
Gilmar Machado; pelo PDT: efetivo - Deputado Alvaro Antônio; suplente -
Deputado lbrahim Jacob; pelo PL: efetivo - Deputado Olinto Godinho;
suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PSD: efetivo - Deputado lrani
Barbosa; suplente - Deputado Miguel Barbosa. Designo. A Área de apoio às
Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 35197, do Deputado José Bonifácio e
outros, que acrescenta artigo à Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivos
- Deputados João Leite, Elbe Brandão, Ailton Vilela e Ajalmar Silva;
suplentes - Deputados Miguel Martini, José Maria Barros, José Militão e
Arnaldo Canarinho; pelo PFL: efetivos - Deputados Sebastião Navarro Vieira
e Sebastião Costa; suplentes - Deputados Leonidio Bouças e Djalma Diniz;
pelo PPB: efetivos - Deputados Luiz Fernando Faria e Antônio Genaro;
suplentes - Deputados Gil Pereira e Raul Lima Neto; pelo PMDB: efetivos -
Deputados Geraldo da Costa Pereira e Jorge Eduardo de Oliveira; suplentes
- Deputados José Henrique e Anderson Adauto; pelo PT: efetivos -
Deputados Gilmar Machado e Maria José Haueisen; suplentes - Deputados
Geraldo Nascimento e Anivaldo Coelho; pelo PDT: efetivo - Deputado José
Braga; suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo PL: efetivo -
Deputado Ermano Batista; suplente - Deputado Ronaldo Vasconcellos; pelo
PTB: efetivo - Deputado Paulo Schettino; suplente - Deputado Ambrósio
Pinto. Designo. A Área de apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Defesa do Consumidor -
aprovação, na sua 46 1 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.047197, do
Deputado Geraldo Nascimento; e pelos Deputados Marcelo Gonçalves -
falecimento de Maria do Rosário Barbosa, ocorrido nesta Capital (Ciente.
Oficie-se.); Maria José Haueisen - informando que deixou de participar como
membro suplente da Comissão de Educação (Ciente. Cópia às Lideranças. A
Área de Apoio às Comissões.); e Marcos Helênio (2) - indicação do Deputado
Adelmo Carneiro Leão como membro efetivo da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 30196 e como
membro suplente na Comissão de Educação. (Ciente. Designo. Cópia às
Lideranças. A Área de Apoio às Comissões-).
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Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado,

solicitando, na forma regimental, seja encaminhado ao Governador do
Estado de São Paulo, Mário Covas, pelo Plenário desta Casa, pedido de
urgentes e rigorosas providências para se apurar e punir os integrantes da
Policia Militar daquele Estado responsáveis pelos atos criminosos retratados
pela imprensa nacional a partir de 3113197. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

23 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a votação da matéria constante na
pauta.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado lbrahim Jacob,

solicitando a inversão da pauta, de forma que o Veto à Proposição de Lei n°
13.261 seja apreciado em último lugar, entre as proposições constantes na
pauta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.	 -

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.269, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição e próprio
público do Estado. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
votação, o veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto deverão
votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não'. Convido para
atuarem como escrutinadores os Deputados lvair Nogueira e José Mihtão.
Com a palavra, a Deputada Maria Olivia para proceder à chamada dos
Deputados.

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

Marcelo Gonçalves - Maria Olívia - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna
- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar

:	Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob -
.3 Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros -

José Militão - Leonídio Bouças - Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado Gemido Rezende) - Recomendo aos

escrutinadores que procedam à apuração dos votos e à verificação da
coincidência do número de sobrecartas com ode votantes.

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas na uma 40

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" 30 Deputados; votaram "não 10

Deputados. Está, portanto, mantido o Veto Total à Proposição de Lei n°
13.269. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Vêto Total à Proposição de Lei n° 13.276, que
cria o Programa Estadual de Conservação de Água. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Vem à Mesa requerimento do Deputado Bilac
Pinto, em que solicita o adiamento da votação do Veto Total à Proposição de
Lei n° 13.276. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o requerimento.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.280, que
autoriza o Poder Executivo a doar à Mitra Arquidiocesana de Mariana o
imóvel que especifica. Designado relator em Plenário, o Deputado Arnaldo
Feriria emitiu parecer pela manutenção do veto. Em votação, o veto. A
Presidência vai submetê-lo a votação, por escrutínio secreto, nos termos do
art. 234 do Regimento Interno. Com a palavra a Sra. Secretária para
proceder à chamada para votação secreta.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia

- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Leite -
Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira
- Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.	 -

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

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
0 Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas na urna 40
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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" 34 Deputados; votaram "não" 6

Deputados. Está, portanto, mantido o Veto Total à Proposição de Lei n°
13.280. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.281, que
assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, do exame para diagnóstico de
deficiência da alfa-1-antitripsina e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Marco Régis, em que solicita o adiamento da votação do veto. :rn votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado o requerimento.

Votação em turno único do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.828, que
institui o Programa Emergencial de Combate ao Analfabetismo. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. Em votação, o veto. A Presidência
vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do art.
234 do Regimento Interno. Convido para atuarem como escrutinadores os
Deputados Paulo Piau e lbrahim Jacob. Com  a palavra, a Sra. Secretária
para proceder à chamada de votação secreta.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 38 Deputados. Portanto, não houve "quorum".

A Presidência toma sem efeito a votação. Nos termos do § 6 0 do art. 255 do
Regimento Interno, solicita à Sra. Secretária que proceda à chamada para
recomposição de "quorum".

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Portanto, não

há "quorum" para a votação.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando os
Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os
Deputados para a especial de amanhã, dia 3, às 8 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, 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 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.032196

Comissão de Administração Pública
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-	Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epígrafe
objetiva autorizar a PMMG a celebrar convênio com Prefeituras Municipais e
outros órgãos públicos.

Publicada em 22111196, a matéria foi distribuída às comissões
competentes, para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou.

A seguir, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, fundamento nos seguintes termos.

Fundamentação
O projeto tem por escopo autorizar a PMMG a celebrar convênio com

municípios e órgãos públicos visando à construção ou à cessão de prédios
para o funcionamento de serviços policiais. Trata, também, de proibir a
celebração de convênio entre autoridade municipal e integrante de
destacamento policial ou outra unidade da Polícia Militar, considerando
infração os atos praticados que contrariem tal vedação.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar preliminarmente a
matéria, apresentou o Substitutivo n° 1, com o objetivo de adequar a
proposição aos preceitos constitucionais pertinentes, notadamente no que se
refere ao princípio da independência e separação dos Poderes e à repartição
de competências previstas na Constituição Estadual, especialmente com
relação às matérias de iniciativa privativa.

No que conceme ao mérito, ressaltamos a conveniência e a oportunidade
da medida, tendo em vista o interesse público de que se reveste. Como a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio é exercida através da Policia Civil e da Polícia Militar,
subordinadas ao Governador do Estado, a iniciativa de parceria da Polícia
Militar com a municipalidade traduz uma conjugação de esforços com vistas
à segurança pública dos munícipes.

Ressalte-se que a formalização de convênios entre aquela corporação e a
municipalidade só terá validade se realizada com o Comando-Geral da
Polícia Militar.

Todavia, visando ao aprimoramento da proposição, propomos, ao final
deste parecer, o Substitutivo n° 2, mantendo-se o objetivo consubstanciado
no Substitutivo n° 1, porém na forma ora proposta.

Conclusão
Concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.032196 na forma do

Substitutivo n° 2, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO N°2
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Dispõe sobre a celebração de convênio entre a Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais e as Prefeituras Municipais na condição que menciona.
Art. V - A celebração de convênio ou outro instrumento congênere entre a

Policia Militar e as Prefeituras Municipais para fins de construção, reforma
ou cessão de prédio para o funcionamento ou o melhoramento dos serviços
policiais só terá validade com a assinatura do Comandante-Geral da Policia
Militar.

Parágrafo único - O convênio de que trata este artigo também terá
validade se formalizado pelos Comandantes intermediários, desde que
tenham recebido a competência subdelegada prevista no parágrafo único do
art. 1° do Decreto n°36.685, de 24 de maio de 1995.

Art. 20 - O disposto nesta lei também se aplica aos convênios celebrados
com órgãos ou entidades, públicos ou privados, de qualquer esfera de
governo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Marcos

Helênio - Antônio Andrade.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.074/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a dar a

denominação de Rodovia Francisco Sebastião Dias ao trecho da rodovia
MGT-381 que liga o Município de Mantena à divisa dos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo.

Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 104, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
A denominação proposta para o referido trecho de rodovia é uma

homenagem justa que se pretende fazer ao Sr. Francisco Sebastião Dias,
dinâmico cidadão que prestou, durante 45 anos, relevantes serviços ao DER-
MG, chegando também a exercer o cargo de Presidente da Câmara

.j	Municipal de Mantena, onde residiu por vários anos.
.2	Dessa forma, oportuna se faz a proposição ora analisada.

Conclusão
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
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1 .D74196 na forma proposta.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Simão Pedro Toledo, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 7195

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo
como primeiro signatário o Deputado Péricles Ferreira, a proposta de
emenda à Constituição em análise visa a dar nova redação ao § 6 0 do ad. 76
da Constituição do Estado, que dispõe sobre a Câmara de Licitações, que
funciona no Tribunal de Contas do Estado.-

Aprovada no 1 0 tumo, sem emendas, vem a proposição a esta Comissão
para receber parecer, em conformidade com o disposto no art. 212 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por finalidade permitir que se tenha um

aperfeiçoamento no rito processualistico no seio da Câmara de Licitações do
Tribunal de Contas, que passará a apreciar conclusivamente a matéria a que
se refere o inciso XIV do art. 76, examinando a legalidade de ato dos
procedimentos licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados.

O grande mérito da medida proposta reside no tríplice fundamento da
economicidade, da celeridade e da racionalidade dos atos processuais do
Tribunal.

Mais enxuto e mais ágil, cria o novo texto um segundo grau de julgamento,
por meio da possibilidade de que se recorra das decisões da Câmara ao
Plenário do Tribunal. Essa medida representa avanço no processo decisório
daquela Corte de contas, sendo, portanto, de interesse do Estado e da
sociedade mineira.

Assim sendo, reafirmando o entendimento expresso quando do exame da
matéria no 1° turno, não vislumbramos impedimentos à sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 tumo, da Proposta de

Emenda à Constituição n° 7195.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Maria José Haueisen, Presidente - José Henrique, relator - Elbe Brandão -

Adelmo Carneiro Leão - Miguel Martini - Roberto Amaral - Ambrósio Pinto -
Antônio Roberto - Sebastião Costa.

PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 26196
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Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo
como primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição
em exame suprime do art. 53 da Constituição do Estado o § 7 0 , que dispõe
sobre a comissão representativa prevista para funcionar nos recessos da
Assembléia.

Aprovada em 1 0 turno, na forma original, e esgotado o prazo
regimentalmente previsto sem que lhe tenham sido apresentadas emendas,
vem a proposição a esta Comissão Especial para, nos termos do art. 212 do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A existência de comissão representativa nas Casas Legislativas remonta

aos tempos em que as dificuldades materiais inviabilizavam a comunicação
com os representantes do povo, especialmente durante os períodos de
recesso. As modernas transformações tecnológicas nos meios de
comunicação e transporte, entretanto, possibilitam que, em caso de
necessidade, venhamos Deputados a se reunir em exíguo prazo, não se
justificando, portanto, em termos práticos, a manutenção de comissão
representativa durante o recesso.

Tendo como base caso concreto ocorrido nesta Casa, recente decisão do
Supremo Tribunal Federal, amplamente divulgada e por todos conhecida,
veio contribuir para o esvaziamento das funções da comissão representativa.

E, finalmente, deve-se ressaltar que a matéria tratada nos incisos do § 70
do art. 53, por sua natureza, não deve ser necessariamente inserida no texto
constitucional, podendo ser regulamentada, se for o caso, nas normas
regimentais da Casa.

Assim, reafirmando a posição já manifesta por esta Comissão no parecer
para o 1 0 turno, não vislumbramos óbice à aprovação da proposição em
exame.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n°26/96 no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Ambrôsio Pinto, Presidente - Sebastião Costa, relator - Miguel Martini -

José Henrique - Maria José Haueisen - Adlmo Carneiro Leão - Elbe
Brandão - Roberto Amaral.

PARECER SOBRE OS REQUERIMENTOS N°8 2.042 E 2.043197
Mesa da Assembléia

Relatório
A escolha de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado pela

Assembléia Legislativa, prevista no ad. 78, § 1 0, II, da Constituição Estadual,
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foi regulamentada pela Resolução no 5.158, de 20111195.

Diante da ocorrência de vaga, em virtude da aposentadoria do Conselheiro
José Luiz Baccarini, cumpre à Assembléia proceder à escolha que lhe é
atribuída.

Seguindo o que determina o art. 2 0 da referida resolução, o Presidente
desta Casa anunciou a existência de vaga, após o que foram apresentados
os Requerimentos n°s 2.042 e 2.043197, que, acompanhados de
documentação, indicam candidatos à vaga de Conselheiro.

Passa-se, então, ao exame desses requerimentos.
Fundamentação

Nos termos do parágrafo único do art. 40 da Resolução n° 5.158, de 1995,
compete à Mesa verificar a apresentação dos documentos relacionados nos
incisos de 1 a V do art. 40 da mencionada resolução e, por meio deles,
analisar o preenchimento dos requisitos constitucionais para o exercício da
função de Conselheiro, que, segundo o art. 78 da Constituição do Estado,
são:

"Art. 78- ......................................................................................................
- mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;

II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros

ou de administração pública; e
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade

profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior".
Apresentaram-se como candidatos, por meio de indicações que satisfazem

o requisito previsto no art. 30 da Resolução n°5.158, de 1995, os Deputados
Simão Pedro Toledo e Kemil Said Kumaira, através dos Requerimentos n°s
2.042 e 2.043197, respectivamente.

O Requerimento n° 2.042/97, que indica o Deputado Simão Pedro Toledo,
vem instruído com os documentos exigidos, os quais, analisados,
demonstram que o candidato preenche o requisito de idade e que não há
qualquer restrição à sua candidatura no que se refere à reputação e à
idoneidade moral. Revelam também que suas atividades profissionais como
Professor Titularda cadeira de Direito Civil II, da Faculdade de Direito do Sul
de Minas, como Vice-Diretor e membro do Colegiado Superior da
mencionada Faculdade, como advogado militante, Prefeito Municipal e
Vereador, em Pouso Alegre, e como Deputado Estadual, e mais a publicação
de obras e artigos na área jurídica, não só preenchem o requisito de tempo
de exercício de função ou efetiva atividade profissional, como também
conferem-lhe os conhecimentos jurídicos e de administração pública
necessários ao exercício do cargo de Conselheiro.

Ao examinar-se o Requerimento n° 2.043197, que contém a indicação do
Deputado Kemil Said Kumaira, verifica-se, igualmente, que são
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apresentados os documentos relacionados no art. 4 0 da Resolução no
5.158195.

As certidões apresentadas demonstram a inexistência de qualquer fato que
comprometa a idoneidade moral e a reputação do candidato, que também se
encontra dentro do limite constitucional de idade.

Por outro lado, suas ocupações profissionais compreendem, como dignos
de nota, o exercício da advocacia e do magistério de 20 e 30 graus e de
mandatos como Vereador, em Teófilo Otôni, e como Deputado Estadual,
este por seis legislaturas, incluindo a presente.

Nesses 22 anos de atuação parlamentar, o candidato exerceu, entre
outras, as funções de Presidente da Comissão Preparatória dos Trabalhos da
IV Assembléia Constituinte, de Presidente da Assembléia Legislativa e de
Secretário de Estado de Assuntos Municipais.

A experiência profissional constatada, sem dúvida, pressupõe o domínio de
conhecimentos ligados às áreas jurídica e de administração pública, como se
requer.

Conclusão
Em face do atendimento dos requisitos constitucionais para a habilitação à

pretendida vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas, opinamos pelo
deferimento dos Requerimentos n°s 2.042 e 2.043197, para que se lhes dê a
tramitação prevista no art. 60 e seguintes da Resolução n°5.158, de 1995.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Dilzon Meio - Francisco

Ramalho - Marcelo Gonçalves - Elmo Braz.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.042/97

Comissão Especial
Relatório

Por meio do Requerimento n° 2.042197, formalizou-se apoio à candidatura
do Deputado Simão Pedro Toledo para o preenchimento da vaga de
Conselheiro do Tribunal de Contas. A proposição veio devidamente instruída
com a documentação de que trata o art. 4 0 da Resolução n° 5.158, de
21/11/95.

Analisados os referidos documentos pela Mesa da Assembléia, constatou-
se que os requisitos previstos no art. 78 da Constituição do Estado foram
atendidos. Por conseguinte, o mencionado requerimento foi deferido e
encaminhado a esta Comissão Especial para receber parecer.

Nos termos do art. 150, 1, do Regimento Interno desta Casa, o candidato
mencionado, em 314197, submeteu-se a argüição pública com o propósito de
debater temas relacionados com o Tribunal de Contas.

Participaram da argüição o Deputado Antônio Júlio, como Presidente da
Comissão Especial, e os Deputados Ajalmar Silva, Leonidio Bouças,
Anivaldo Coelho, Maria José Haueisen e Sebastião Helvécio, como
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argüentes, os quais formularam as mais diversas questões referentes aos
trabalhos do dito Tribunal.

As questões apresentadas, quase todas elas pertinentes ao exercício do
controle externo da administração pública do Estado e dos municípios,
receberam pronta resposta do candidato, o qual demonstrou amplo domínio
sobre o assunto e comprovou possuir os conhecimentos necessários ao
exercício do cargo de Conselheiro daquele Tribunal.

Conclusão
Isso posto, concluímos que o Deputado Simão Pedro Toledo está apto para

o exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, podendo, assim,
candidatar-se para o preenchimento da vaga, em eleição no Plenário desta
Casa.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Antônio Júlio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen

- Ajalmar Silva.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.043197

Comissão Especial
Relatório

Por meio do Requerimento n° 2.043197, foi formalizado o apoiamento ao
nome do Deputado Kemil Said Kumaira como candidato à vaga de
Conselheiro do Tribunal de Contas. Vem a proposição devidamente instruída
com a documentação exigida no art. 4 0 da Resolução n°5.156, de 21111195.

Foi o requerimento deferido, após ter sido feita a análise dos documentos
pela Mesa da Assembléia e verificado o atendimento dos requisitos
constantes no art. 75 da Constituição Estadual. Vem, por conseguinte, a esta
Comissão Especial, à qual compete o exame da matéria-

Consoante o disposto no art. 150, 1, do Regimento Interno, o candidato foi
argüido publicamente sobre temas relacionados com o Tribunal de Contas.

Participaram da Comissão Especial, como Presidente, o Deputado Antônio
Júlio, e, como argüentes, os Deputados Ajalmar Silva, Leonidio Bouças,
Maria José Haueisen e Sebastião Helvécio.

Foram feitas ao argüido diversas perguntas relacionadas com a atuação do
Tribunal de Contas no exercício do controle extemo da administração
pública, tendo ele respondido com clareza todas as questões que lhe foram
formuladas.

O candidato demonstrou, pois, ter amplos conhecimentos sobre o assunto,
possuindo, de fato, a experiência necessária ao exercício do cargo ora
pleiteado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos que o Deputado Kemil Said Kumaira está

apto a exercer o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas, podendo
concorrer à eleição em Plenário para o preenchimento da vaga.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 240 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 3 DE ABRIL DE 1997

Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e cartão - Apresentação
de Proposições: Requerimentos n°s 2.069 a 2.074197 - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Durval Ângelo - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

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

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carne'-.
Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Anivaldo Coelh. -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Mana Barros - José
Militão - Leonídio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila
- Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15rnin, 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.

1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 1°-



1
139 1

Secretário, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Chihiro Tsukada, Embaixador do Japão no Brasil, prestando, em
atenção a requerimento do Deputado lvo José, esclarecimentos sobre a
CENIBRA.

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário da Agricultura, encaminhando, em
atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira, cópia de ofício da

EMATER-MG no qual essa Empresa informa a impossibilidade de instalar
escritório nos municípios que menciona.

Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior, Secretário de Ciência e Tecnologia,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
cópia de ofício da FAPEMIG no qual essa Fundação presta esclarecimentos
sobre sua vinculação ao FUNDENOR.

Do Sr. Luiz Carlos Martins, 1 0-Secretário da Assembléia Legislativa do
Estado do Paraná, em cópia do requerimento que solicita a inserção nos
anais dessa Assembléia de voto de congratulações com a Mesa desta Casa
eleita para o biênio 1997/1 998.

Do Sr. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON-131,
solicitando que se verifique junto ao Secretário da Segurança Pública a
possibilidade de instalação de uma Divisão da Delegacia de Ordem
Econômica junto àquele órgão. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Almir Rodrigues, Presidente do Centro das Indústrias do Vale do Rio
Grande - CIGRA -, solicitando o empenho da Casa na adoção do SIMPLES
por Minas Gerais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Michel Marie de Ven, Coordenador do Projeto Memória e História:
Visões de Minas, da UFMG, agradecendo o envio dos primeiros volumes da
coleção "Memória Política de Minas" e se colocando à disposição para trocas
de informações.	 -

CARTÃO
Do Sr. Orlando Pessuti, Deputado Estadual à Assembléia Legislativa do

Estado do Paraná, encaminhando moção de congratulações com esta Casa
pela eleição e posse da nova Mesa.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS
N° 2.069197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas à pavimentação da BR-364, no
trecho entre o entroncamento da BR-153 até a BR-365. (- A Comissão de
Administração Pública.)
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N° 2.070197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas à doação ao Município de
Campina Verde do imóvel onde funciona a sua Câmara Municipal. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.071197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento do Aeroporto Municipal de Monte Azul.

N° 2.072/97, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao asfaltamento do Aeroporto Municipal de Espinosa.

N° 2.073197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à recuperação de pontes situadas no Município de
Monte Azul.

N° 2.074197, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da CEMIG com vistas a que se tornem providências para
regularizar ligações elétricas clandestinas localizadas em áreas de risco no
Município de Betim. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontem, a
imprensa brasileira foi brindada com mais uma das pérolas do Ministro
Sérgio Mona. Gostaríamos de fazer um breve comentário sobre o que ele
afirmou. O despreparo verbal e emocional do Ministro já é do conhecimento
de todos, e, mais do que isso, todos sabemos que ele é porta-voz daquilo
que os "engomadinhos" do Palácio da Alvorada muitas vezes não têm
coragem de afirmar. Mas, nos ataques gratuitos aos que são contrários à
privatização da Cia. Vale do Rio Doce, acreditamos que ultrapassou em
muito os limites da ética, da boa convivência e, no mínimo, da cordialidade
que deve haver entre as instituições, a sociedade e as pessoas. Afirmou o
Ministro: "Precisa manter a Cia. Vale do Rio Doce para quê? Para dar
dinheiro para alguns municípios? Para a CNBB e D. Luciano receberem a
sua graninha?'. Ao dizer isso, demonstrou como é a política desrespeitosa e
autoritária dos tucanos no poder. Eles demonstram falta de preparo para
conviver com o direito de contradição e com a democracia, que devem
nortear as ações de um homem público. E o que mais nos agride é que essa
afirmação do Moifa não é muito diferente -da que o Presidente Femando
Henrique Cardoso ofereceu à Rede Católica de Rádio, em dezembro de
1998. Então, esse não é um tato diferente.

O que D. Luciano defendeu, ao ser contra a privatização da Cia. Vale do
Rio Doce, é o setor estratégico que representa essa Companhia,
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fundamental para o País. E a questão do fundo da Vale - obtido com 8% de
seu lucro - não está, em hipótese alguma, servindo para arrumar "graninha"
para D. Luciano e sim para a manutenção do patrimônio histórico de
Mariana, que é de um valor inestimável para a humanidade. Mas não
precisaríamos falar muito. A nota da CNBB dada publicamente por D.
Valentim Demétrio, responsável pela Linha 6 daquele organismo, é muito
clara. Afirma D. Demétrio Valentim: "Como a monarquia não está
oficialmente reimplantada, a gente não sabe se o Ministro só está treinando
ou se já assumiu o papel de bobo da corte". Isso é o que representa esse
Ministro e muitos representantes desse Governo. Infelizmente, como bobos
da corte, vão entregando o patrimônio da Nação ao capital internacional, um
verdadeiro absurdo.

Outras palavras, também do Ministro, contra o PT: "O PT é o cúmulo do
reacionarismo. O PT não é democrático. Eles deveriam ler um pouco. Eles
só lêem livros socialistas". Realmente, o Ministro deu uma grande prova de
democracia na sua intervenção, mostrando que é pessoa do diálogo, da
democracia, e vem acusar o PT, a CNBB e D. Luciano.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* (Em aparte) - Nobre colega
Deputado Durval Ângelo, que com muita propriedade aborda essa questão,
preocupante para todos nós. Gostaria de dizer que tenho com D. Luciano
Mendes alguns contatos, não muitos, porque ele é da Arquidiocese de
Mariana, onde está situada grande parte da área de minha atuação política.
Assisti à cena pela televisão e há muito não via algo tão grotesco, tão mal-
educado e tão desrespeitoso, não só com D. Luciano, com a Igreja e com os
segmentos organizados, mas com toda a sociedade brasileira.

Queria parabenizar o nobre Deputado Durval Angelo por trazer esse
assunto aqui. Espero que o nosso Presidente Femando Henrique Cardoso
não dê nenhum puxão de orelha no Ministro das Comunicações, mas sim
uma repreensão pública, porque esse não é um comportamento de cidadão,
não é um comportamento de quem tem tão importante cargo público. D.
Luciano é uma pessoa iluminada, que muito tem feito pela sociedade. Ele
merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito e toda a nossa
consideração. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Agradeço o aparte do nobre Deputado
Ronaldo Vasconcellos.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que D. Luciano, que estava em
retiro em Balças, no interior do Maranhão, não querendo comentar as
palavras grotescas, como o nobre colega disse, desrespeitosas à sua figura,
preferiu o silêncio. Infelizmente, esse é um Governo que fala muito: fala
muito quando entrega as riquezas da Nação ao estrangeiro, quando corta
direitos de trabalhadores, quando trata de seus interesses particulares, como
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no caso da reforma. A emenda que está mais adiantada é a da reeleição.
Essa é uma prova clara dos verdadeiros e reais interesses que esse povo
que está no poder tem nos problemas da Nação. Nossa solidariedade a D.
Luciano, à CNBB e a todas as instituições, como bem disse o nosso colega,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que foram tratadas de forma desrespeitosa
por esse senhor que se diz e passa por Ministro desse Governo.	-

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, diante da falta de

"quorum", solicito o encerramento da reunião. Quero comunicar à Mesa e à
Casa, com profundo pesar, o passamento do ex-Deputado Delfim Ribeiro.
Por essa razão, Sr. Presidente, e para que possamos levar â família do
saudoso Delfim Ribeiro o nosso pesar, solicito o encerramento da reunião.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 4, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Elmo Braz, Gemido Rezende, Ivo José, Marcelo Gonçalves e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Sebastião Nav2rro Vieira,
José Braga, Roberto Amaral, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, 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 titulo de Subvenção Social, Auxílios para Despesas de Capital e
Transferências a Municípios, nos termos do art. 3 0, III, da Lei n° 11.815, de
2411195, da Deliberação n° 1.302, da Mesa da Assembléia, e demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Geraldo Rezende, relator da Mesa, e Sebastião Navarro
Vieira, 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:
Prefeitura Municipal de Gouveia, Centro Comunitário Santo Antônio, Liga
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Acesitana de Desportos, Associação Comunitária dos Amigos de
Douradoquara, Associação Comunitária Rural de Córrego D'Antas,
Associação Comunitária Vila Risonha, Associação Comunitária Irmã Cáritas,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de São Félix, Prefeitura
Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, Associação Comunitária Alto Palestina e
Camposaltinho, Associação Comunitária de Salobo, Granja Adélia Esporte
Clube, Associação dos Amigos para o Desenvolvimento de Pouso Alegre,
Caixa Escolar Isaura Brandão Vieira, Associação Comunitária dos Amigos de
Sitoc, Sociedade São Vicente de Paulo de Delfinópolis, Associação de
Proteção à Maternidade, Infância e Velhice, Caixa Escolar Sócrates Mariani
Bittencourt, Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel, Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Peixõtos, Associação Comunitária dos
Moradores das Casas Populares, Associação dos Pequenos e Minis
Produtores Rurais do Córrego da Forquilha, Creche Comunitária Lar-Escola
Luz aos Corações, Associação dos Moradores do Bairro Esplanada, Caixa
Escolar Felício Pereira de Araújo, Associação Comunitária Vila Nossa
Senhora de Fátima - r Seção, Associação Comunitária Senhora do Porto,
Associação dos Moradores do Bairro Taquara Preta, Prefeitura Municipal de
Recreio, Associação dos Moradores do Município de São Sebastião da Bela
Vista, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Cachoeira,
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Campestre, Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Machados, Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Vila Aparecida, Associação Comunitária do Clube de
Mães de Teófilo Otôni, Associação Comunitária Santa Cruz e Centenário,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alterosa, Associação
Dinâmicas, Associação Luta pela Vida do Bairro Sombra da Manhã, Comitê
de Saúde Povo Unido, Creche Comunitária Caiçaras, Centro Social do Bairro
Universitário, Creche Lar das Crianças São Vicente de Paulo, Caixa Escolar
José Leitão de Souza, Grêmio Recreativo Escola de Samba Rosa de Ouro,
Associação das Antigas Alunas da Providência, Núcleo Ocupacional à
Pessoa Especial, Departamento de Minas Gerais - Instituto de Arquitetos do
Brasil, Prefeitura Municipal de Raposos, Associação Comunitária Pequiense,
Associação Comunitária Antônio Madeira, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Comunidade de Cataguarino. 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, 1 0 de abril de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio

- Maria Olivia - Paulo Pettersen - Sebastião Navarro Vieira - Roberto Amaral
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- Gilmar Machado - Ermano Batista.
ATA DA ia REUNIÀÔ EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 7195
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de setembro de
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Alvaro Antônio, José Henrique, Toninflo Zeitune, Péricles
Ferreira, Arnaldo Penna, Jorge Hannas, Jairo Ataide e Gilmar Machado,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente passa a palavra ao Deputado José Henrique, relator da matéria, o
qual emite parecer pela aprovação da proposta de emenda ã Constituição
em tela. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Maria José Haueisen, Presidente - José Henrique - Elbe Brandão - Adelmo

Carneiro Leão - Miguel Martini - Roberto Amaral - Ambrôsio Pinto - Antônio
Roberto - Sebastião Costa.
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBUCA
Às dez horas e dez minutos do dia dezenove de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio
Bouças, Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Arnaldo Penna (substituindo este ao
Deputado Simão Pedro Toledo, por indicação da Liderança do PSDB) e
Anderson Adauto, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar a
matéria constante na pauta. Em seguida, declara empossado como Vice-
Presidente da Comissão o Deputado Ajalmar Silva. Registra-se a presença
do Deputado Simão Pedro Toledo. O Presidente comunica o recebimento de
ofícios (publicados no "Diário do Legislativo" nas datas indicadas entre
parênteses) dos Srs. Everardo Campos, Presidente do Sindicato Nacional
dos Auditores Fiscais da Receita Federal (712197), e Manoel Geraldo Dayrell,
Chefe de Gabinete do Presidente da CODEVASF (2511197); das Câmaras
Municipais de Juiz de Fora e de Caeté e da Assembléia Legislativa de
Sergipe (712197); do Sr. Amâncio de Souza Reis (712197); e de autoridades
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da Comarca de Paraopeba (813197). O Presidente passa à P Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. São apresentados requerimentos em que o Deputado Marcos
Helênio solicita seja realizada reunião conjunta das Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
ouvir o Administrador Regional da Vertente do Caparaó, Sr. Dário Grossi; e
em que o Deputado Gilmar Machado solicita a realização de audiência
pública da Comissão para ouvir os Srs. Sebastião Soares da Silva,
Coordenador Distrital para Montes Claros da União Nacional dos Servidores
Públicos Civis do Brasil; José Geraldo Freitas Drumrnond, Reitor da
UNIMONTES, e Itagiba José de Castro, Diretor do Hospital Universitário da
UNIMONTES. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. O Presidente passa à 33 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados o
Projeto de Lei n° 941196, no 1 0 turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio),
e o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 957196. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Andrade -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 44° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove floras do dia vinte de março de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem no Plenarinho IV os Deputados Ronaldo Vasconcelios, Simão
Pedro Toledo, Glycon Terra Pinto, José Henrique e Ivair Nogueira, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos os trabalhos, informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e solicita ao
Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata da reunião anterior.

-E que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Esgotada a
matéria destinada à 1 8 Parte da reunião, o Presidente passa à P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Presidente submete a votação requerimento do Deputado Ivair
Nogueira, em que solicita seja formulado convite ao Dr. Antônio Aureliano
Sanches de Mendonça, Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas, para comparecer a esta Comissão e prestar esclarecimentos sobre
a conclusão da Via Expressa, que liga Betim a Contagem e Belo Horizonte, o
qual é devidamerte aprovado. A seguir, o Presidente, para que possa
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apresentar dois requerimentos de sua autoria, passa a direção dos trabalhos
ao Deputado Glycon Terra Pinto. No primeiro deles, solicita seja realizado
pela Comissão, na região do vale do Piranga, ciclo de estudos com a
participação de técnicos das Secretarias de Estado de Assuntos Municipais,
da Fazenda e da Fundação João Pinheiro, com a finalidade de esclarecer os
Prefeitos e Vereadores da região sobre os critérios adotados pela chamada
"Lei Robin Hood", que alterou os valores finais do VAF e estabeleceu outros
coeficientes distributivos do ICMS; no segundo, pleiteia seja promovido pela
Assembléia Legislativa, com a participação da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público
Estadual e da Federação Mineira de Associações Microrregionais, um ciclo
de debates sobre o tema "Administração Municipal", dirigido aos Prefeitos
Municipais de Minas Gerais. Submetidos a votação, são os requerimentos
aprovados, cada um por sua vez. A seguir, o Deputado Glycon Terra Pinto
devolve a direção dos trabalhos ao Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - José Henrique - José Braga - José

Militão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 667/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em pauta dispõe
sobre o atendimento médico e odontológico nas escolas estaduais.

Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que opinou pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto,
apresentando a Emenda n° 1, e das Comissões de Saúde e Ação Social e de
Defesa do Consumidor, que decidiram pela sua aprovação com a Emenda n°
1, vem a proposição, agora, a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Consoante a Organização Mundial de Saúde, os governos têm

responsabilidade em relação à saúde de seus povos, principalmente nos
países pobres: "Os serviços de saúde não devem ser considerados um artigo
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de luxo, que se consome, mas um investimento, em quantidade e qualidade
de capital humano".

No Brasil, o dever do Estado de garantir a assistência à saúde do
educando está expresso em norma constitucional e infraconstitucional.
Assim, as medidas que objetivem dar cumprimento a esses mandamentos
legais são consideradas prioritárias.

Além disso, o projeto sob comento está em consonância com os
dispositivos constitucionais federais e estaduais que estatuem que é vedada
a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários.

Constatamos que a maioria dos recursos transferidos pelo Ministério da
Saúde para a Secretaria de Estado da Saúde está concentrada na atividade
4.221 - Operação da Rede Assistencial -, no valor de R$595.500.000,00.
Acrescente-se, todavia, que tais recursos apenas transitam no orçamento
estadual, não se constituindo em receita do Tesouro.

A proposição em tela estabelece, em seu art. 2 0, que as despesas
decorrentes da futura lei correrão por conta de dotação orçamentária
consignada à Secretaria da Saúde. Consultando a Lei Orçamentária de 1997,
observamos que a rubrica programa e ações de saúde coletiva - no valor de
R$66.000.000,00 -, compreendida nas dotações destinadas à citada
Secretaria, poderá recepcionar as atividades previstas na futura lei.

Admitindo-se a hipótese de o Estado ficar com todo o custo da execução
dos serviços de saúde previstos nesta proposição e considerando a forma
originalmente proposta no projeto, calcularemos o possível impacto
orçamentário de sua aprovação. Nosso Estado possui, atualmente, 5.707
escolas estaduais, sendo que 1.039 têm número igual ou superior a mil
alunos. Os honorários médicos e odontológicos básicos, com seus
respectivos encargos, conforme informação do IPSEMG, perfazem o total de
R$663,32 para cada profissional com jornada de trabalho de 4 horas, e a
aquisição de um consultório odontológico, realizada no final de 1996, girou
em tomo de R$3.676,00. Levando-se em consideração esses dados e
admitindo-se a possibilidade de serem contratados 2 médicos e 2 dentistas
para cada escola, teríamos um montante da ordem de R$2.800.000,00
mensais de despesa para as escolas com mais de mil alunos. Esse mesmo
gasto passaria a ser de aproximadamente R$15.000.000,00 mensais, caso o
Estado atenda as suas 5.707 escolas. Devemos ainda somar a esses valores
mais R$3.800.000,00 para implantação dos consultórios odontológicos nas
escolas com mais de mil alunos, ou mais R$21.000.000,00, se
considerarmos todas as escolas estaduais.

Mesmo com a elevação dos gastos, entendemos que é pertinente a
emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, excluindo a
restrição de atendimento somente às escolas com mais de mil alunos do
projeto original, uma vez que, a nosso ver, todas as escolas estaduais
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necessitam dessa assistência.

Ressaltamos, na oportunidade, a hipótese de atuação do Estado em
parceria com os municípios na prestação dos serviços médico-odontológicos
de que trata a proposição. A Lei Federal n° 8.080 prevê a municipalização
desses serviços, com o Estado atuando supletivamente, fato que ensejaria
sensível redução dos gastos públicos estaduais demonstrados anteriormente.

Apesar dessa previsão de despesa, a proposição é oportuna, pois obedece
à norma do art. 196 da Constituição Federal, que dispõe: °A saúde é direito
de todos e dever do Estado". Tal direito está intimamente relacionado com o
orçamento público, dele dependendo para sua implementação e defesa. A
garantia dos serviços de saúde projeta conseqüências no plano
orçamentário, exigindo dotações especificas para sua execução. Contudo,
tais gastos constituem uma das formas mais legitimas de orientar o emprego
dos recursos orçamentários a fim de satisfazer os interesses de toda a
coletividade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 667196 no

1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Antônio Roberto -

José Braga - Durval Angelo.
PARECER PARA O2° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA 

CONSTITUIÇÃO N° 10195
Comissão Especial

Relatório
De autoria de mais de 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo

como primeiro signatário o Deputado Miguel Martini, a proposta de emenda à
Constituição em análise visa acrescentar alínea ao inciso XXIII do art. 62 da
Constituição Estadual.

Aprovada em V tumo, com a Emenda n° 1, apresentada por esta
Comissão Especial, vem a proposição a este mesmo órgão técnico para
receber parecer, em conformidade com o disposto no art. 212 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo exigir prévia argüição pública na

Assembléia Legislativa para a escolha dos Presidentes das entidades da
administração pública indireta, como já é previsto para os Diretores do
sistema financeiro estadual.

Com a inclusão dos Presidentes das entidades da administração pública
indireta bem como dos Presidentes e dos Diretores do sistema financeiro
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estadual, a proposta de emenda à Constituição em tela, além de adequar a
matéria ao já estatuído na Carta da República, proporcionará tratamento
isonômico a autoridades que igualmente são gestoras de recursos públicos,
quase sempre de alta monta.

Vale lembrar que, por força do inciso XXIII do art. 62 da Constituição
Estadual, exige-se a argüição pública, nesta Casa, dos membros do
Conselho de Governo, do Conselho Estadual de Educação e do Conselho de
Defesa Social, não se justificando, por isso, tratamento diferenciado para os
Presidentes das entidades da administração pública indireta.

Por outro lado, há de se ressaltar que o art. 79, "caput", e seu § 21, da
Constituição Estadual, foram declarados inconstitucionais pelo Supremo
Tribunal Federal, que assim decidiu sobre o mérito da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 1.067. Conseqüentemente, os Auditores do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais não são mais nomeados pelo
Governador depois de aprovada a escolha pela Assembléia Legislativa.

Esclarece-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.067 foi
provida por unanimidade na sessão do dia 513197, tendo sido comunicada à
Assembléia Legislativa e ao Governador do Estado em 1413197.

Assim sendo, impõe-se a necessidade de suprimir da alínea "a' do inciso
XXIII do art. 62 a menção aos Auditores do Tribunal de Contas, como forma
de adequar o texto constitucional mineiro à decisão da mais alta Corte de
Justiça. Por esse motivo, apresentamos emenda ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 10195 no 2 0 turno. 'a forma do vencido no 10 turno, com a
Emenda n° 1, a seguir redigida.

I*'l*t'l'LIJ]
Dê-se à alínea "a" do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, a

que se refere o art. 1 0 desta proposta de emenda à Constituição, a seguinte
redação:

"Art. 62- ....................................................................................................
XXIII - .........................................................................................................
a) dos Conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador;".
Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Durval Angelo -

Miguel Martini - José Braga - Antônio Roberto - Antônio Andrade - Aílton
Vilela.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°710196

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Marcos Helénio, o projeto de lei em análise tem

por objetivo tomar obrigatória a publicação de relação dos estabelecimentos
comerciais e industriais multados por poluição e degradação ambiental.

Aprovado no 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, retoma o projeto a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, cabendo-nos, ainda,
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme esta Comissão manifestou anteriormente, a proposição em

apreço não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua
aprovação. A publicação será feita por intermédio da Imprensa Oficial,
podendo estar a cargo da Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social,
compreendida na atividade "Divulgação Oficiar, cuja dotação orçamentária
para o exercício de 1997 é de R$20.806.446,00.

O projeto toma obrigatória a publicação, anualmente, no dia 5 de junho -
Dia Mundial do Meio Ambiente - , dos nomes dos estabelecimentos
comerciais e industriais multados por poluição ou degradação ambiental.
Além de contribuir para a mudança de comportamento das empresas que
ainda não se preocupam com a preservação do meio ambiente, essa
publicação possibilitará uma maior fiscalização por parte da sociedade e um
aprimoramento de sua educação ambiental.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°710/96 no

20 tumo, na forma do vencido no1 0 turno.
Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Antônio

Roberto.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 710196
Dispõe sobre a publicação de relação dos devedores de multas por

poluição e degradação ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica o Poder Executivo obrigado a publicar anualmente, no dia 5

de junho, relação contendo os nomes dos estabelecimentos comerciais e
industriais que, nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores a essa data,
tenham sido multados por poluição ou degradação ambiental.

§ 1°- A relação de que trata este artigo será publicada no órgão oficial de
imprensa do Estado, em lista específica e destacada, sem prejuízo de sua
divulgação por intermédio de outros meios de comunicação.

§ 20 - A publicação a que se refere este artigo conterá os valores
atualizados das multas, em moeda corrente, e as respectivas datas de
vencimento, ainda que já quitado o débito.
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§ 3°- Não havendo edição do diário oficial no dia 5 de junho, a publicação
será efetuada na edição imediatamente posterior a essa data.

§ 40 - Para efeito do que dispõe este artigo, considerar-se-á apenas a multa
aplicada após decisão administrativa definitiva.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1997

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 4 DE ABRIL DE 1996

Presidência do Deputado Ivo José
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Roberto - Arnaldo Penna -

Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Ibraflim Jacob - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas -
José Braga - José Maria Barros - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Sebastião Helvécio - Simão Pedro
Toledo.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 7, às 20 horas.

ATA DA ia PARTE DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 31 DE MARÇO DE 1997, DESTINADA À

ABERTURA DO FÓRUM TÉCNICO SEGURIDADE SOCIAL DO
SERVIDOR PÚBLICO DE MINAS GERAIS

-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: Composição da Mesa - Destinação da reunião - Palavras do

Sr. Presidente - Palavras do Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes -
Palavras do Sr. José Prata Araújo - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência convida a

tornar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado Tarcísio Henriques,
Secretário da Justiça e representante do Sr. Governador Eduardo Azeredo;
Dr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes, representante do Senador Beni
Veras; Dr. José Prata Araújo, membro do Conselho Estadual de Previdência
Social; Dr. Renato Pereira, Secretário Municipal de Recursos Humanos e
representante do Sr. Prefeito Célio de Castro; Dr. Afonso Ligório de Faria,
Superintendente Estadual do INSS; Dr. Marcos Pestana, Secretário Adjunto
da SEPLAN; Dr. Gerardo Renault, Presidente do IPLEMG; Dr. José Maria
Borges, Presidente do IPSEMG; e Cel. Soter do Espírito Santo Baracho,
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Chefe da Assessoria de Planejamento e Coordenação do IPSM.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à abertura do Fórum
Técnico "Seguridade Social do Servidor Público de Minas Gerais". Hoje será
debatido o tema "A Seguridade Social no Brasil e a Reforma da
Previdência".

Palavras do Sr. Presidente
Autoridades que compõem esta Mesa, senhores convidados, senhoras e

senhores, as inquietações sobre a questão previdenciária são um fenômeno
que se verifica no mundo inteiro, inclusive nas nações tidas como as mais
ricas. O aumento da expectativa de vida das pessoas e o conseqüente
envelhecimento das populações fizeram com que o contingente de
aposentados se aproximasse numericamente da massa de trabalhadores em
atividade. Por outro lado, o desemprego provoca baixas significativas no rol
dos contribuintes. Como são os trabalhadores da ativa que financiam os
benefícios dos inativos na maioria dos sistemas públicos de previdência,
estes últimos estão em dificuldade por toda parte. E geral a consciência de
que a situação, tal como está, não pode ficar. Inúmeros países estão
efetuando mudanças no setor para afastar o sombrio prognóstico de um
colapso total.

No caso brasileiro, o quadro é dos mais graves. Desacertos do passadc
mostram agora seus efeitos devastadores, aguçando a crise e exigindo
soluções imediatas.

E nesse contexto que nos reunimos para debater a seguridade social do
servidor público de Minas Gerais, em busca de instrumentos para enfrentar,
no âmbito do Estado, um problema que é universal e urgente.

Nos últimos tempos, esta Casa vem apostando na parceria com a
sociedade como o caminho certo para as decisões democráticas e afinadas
com as necessidades do povo. Os Seminários Legislativos e os Fóruns
Técnicos têm sido, nesse sentido, extremamente produtivos, oferecendo
elementos para a formulação de políticas públicas alicerçadas no consenso e
na participação popular. Por isso, são grandes as nossas expectativas em
relação a esse encontro.

Ao agendá-lo como cumprimento de compromisso assumido quando
tramitava na Assembléia o projeto que deu origem à Le n° 12.278, fizemos
questão de convidar todos os segmentos interessados para colaborar em sua
preparação. Desse modo, o temário, a escolha dos conferencistas e
debatedores, a dinâmica dos trabalhos, tudo foi resultado de uma discussão
ampla, que dá legitimidade a este momento privilegiado de debate.

Aprofundar os vários aspectos do tema, discuti-los com serenidade e
coragem, abrir-se ao diálogo e comprometer-se com a formulação de
respostas justas e viáveis para os problemas que motivam esta reunião, eis
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os desafios da missão que nos espera nos próximos três dias.

Convidamos a todos para que se sentem à mesa do debate com o espírito
despido de qualquer idéia preconcebida. Para questões complexas como as
que estaremos examinando não existem soluções prontas. Por isso é
importante que nos unamos para tentar equacioná-las e resolvê-las.

Queremos agradecer aos conferencistas e aos debatedores, que
atenderam prontamente a nosso convite e aqui estão para trazer-nos seus
conhecimentos técnicos e sua experiência.

Agradecemos também a todos os presentes, desejando que o tempo que
investirão neste encontro tenha o retomo esperado.

Realmente tivemos o cuidado de fazer um fórum técnico buscando a
orientação de todos os segmentos da sociedade e sabendo das dificuldades
e, também, o que isso representa para o servidor público do Estado de Minas
Gerais. Temos, então, uma expectativa grande em relação a este seminário
que hoje se inicia e que prosseguirá até o dia 3 de abril.

A Presidência tem o prazer de conceder a palavra, neste instante, ao Dr.
Marcelo Vianna Estevão de Moraes, Secretário Nacional da Previdência
Social, representante do Senador Beni Veras. A Presidência informa que S.
Exa. disporá de até 30 minutos para seu pronunciamento e poderá fazê-lo da
mesa ou da tribuna.

Palavras do Sr. Marcelo Vianna
Estevão de Moraes

Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, autoridades presentes, gostaria
de agradecer em nome do Senador Beni Veras a iniciativa do convite.
Pretendo aqui, hoje, expor um pouco das preocupações básicas que estão
na origem da atual discussão da reforma da Previdência Social e as
diretrizes básicas que têm balizado a atuação do Governo e do próprio
Congresso com relação ao tema. Preferiria falar da própria mesa, que me
parece mais cômodo, e, talvez, permita uma conversa mais próxima com as
pessoas. Gostaria de cumprimentar a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais por trazer, para discussão, um tema tão palpitante como esse, que é
a reforma da Previdência. Tenho absoluta certeza de que sairemos daqui
com mais informações, com uma visão mais clara de um problema tão
complexo e tão sensível.

O Deputado Romeu Queiroz tocou num aspecto fundamental da discussão
da reforma da Previdência. Hoje, esse problema é universal. Não é do
Estado de Minas Gerais, do Instituto da Previdência nem da União. E um
problema de todo o mundo, quer dos países mais desenvolvidos, quer dos
países em desenvolvimento, quer dos mais atrasados. Esse processo de
reforma ocorre em todos os países, e as razões que o fundamentam variam,
pois cada país tem suas peculiaridades, mas alguns problemas tendem a ser
muito parecidos, algumas questões que estão na base da reforma são muito
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parecidas.

No caso brasileiro, quando falamos de reforma, estamos falando de
reforma de que previdência? De que se trata? Estamos discutindo três coisas
básicas: em primeiro lugar, tenho o regime geral de previdência social, que é
administrado pelo INSS, pelo Ministério da Previdência, e cobre os
trabalhadores da iniciativa privada. Com o Superintendente em Minas
Gerais, estamos discutindo os regimes de previdência social no âmbito do
serviço público; a União tem um regime de previdência para seus servidores,
os Estados têm outro, e os municípios, também. E estamos discutindo os
regimes de previdência complementar, principalmente a questão do fundo de
pensão de empresas estatais. Isso seria, vamos dizer assim, o objeto da
discussão, hoje. E o que está fundamentando a discussão? O fato de que a
previdência passou a ocupar lugar de destaque na agenda nacional. Em
primeiro lugar, lamentavelmente, passou a ocupar um lugar de destaque na
nossa agenda de debates, tanto em nível - estadual, quanto em nível
municipal, fundamentalmente porque começou a faltar dinheiro. Na verdade,
somente quando o calo começou a apertar, os regimes de previdência
começaram a passar por dificuldades, no que diz respeito a seu
financiamento, e esse tema entrou como prioritário na agenda.

Por quê? O que está acontecendo? Por exemplo, no regime geral de
previdência social, observamos um claro descompasso entre crescimento de
receita e crescimento de despesa. A despesa do regime geral de previdência
social, em 1988, era em tomo de 2,5% do P16. Eu gastava 2,5% do PIB na
previdência social, pagando benefícios previdenciários. De 1988 para cá,
esse valor aumentou mais do que o dobro. Temos em tomo de 5,5% do P16
comprometidos com despesa de benefícios da Previdência Social. Estou-me
referindo apenas ao INSS. Nesse mesmo período, houve um incremento na
arrecadação líqüida da previdência social. Ela estava na faixa de 4,1% a
4,2% do P16 em 1988. E pulou para 5,2% a 5,3% do P16. Mas o crescimento
dessa arrecadação líqüida não acompanhou o crescimento das minhas
despesas. Tenho, hoje, um claro desequilíbrio entre o que estou arrecadando
sobre a folha de salários e o que estou pagando em termos de benefícios.
Podemos discutir depois por que isso aconteceu, como aconteceu e quais as
razões que levaram a isso. Mas é importante que fique esclarecido que
houve um claro descompasso: a receita aumentou de forma expressiva -
algo em tomo de 1% do P16, o que é muito significativo, não apenas em
termos absolutos: mas também em termos relativos, no que diz respeito à
participação dr PIB -, mas a despesa aumentou muito mais, mais do que o
dobro, nesse período.

Quando olho a situação do regime dos servidores públicos federais, com o
qual tenho mais intimidade e do qual conheço mais detalhes, observo algo
muito similar. A União, em 1996, gastou em tomo de R$40.500.000.000,00
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com os seus servidores. Desse montante, algo em tomo de
R$17.000.000.000,00 foram despesas com pessoal inativo da União:
aposentados e pensionistas do Governo Federal. Não é preciso muito
esforço para vermos que essa despesa está representando em tomo de 40%
da despesa global do Governo Federal com o funcionalismo. Desses
R$17.000.000,000,00, R$2.500.000.000,00, aproximadamente, puderam ser
cobertos com contribuições dos servidores que estão na ativa. Fiquei com
um buraco, em termos de aporte da União, em torno de
R$14.500.000.000,00, no ano passado. Lamentavelmente, os recursos
necessários para cobrir essa despesa acabaram não vindo do orçamento
fiscal. Quer dizer, uma parte veio do orçamento fiscal, e boa parte foi
retirada do orçamento da seguridade social para cobrir esse desequilíbrio da
previdência dos servidores públicos. Eventualmente, isso dá em prejuízo de
outras áreas de ação do Governo, como, por exemplo, a de saúde, cuja
carência de recursos tem sido notória, e a de assistência social.

Por fim, falarei do terceiro problema: os regimes de previdência
complementar dos fundos das estatais. Um estudo realizado pela Secretaria
de Previdência Complementar do Ministério, com informações repassadas
pelas próprias diretorias dos Fundos, chegou à conclusão de que, se tivesse
que quitar hoje todos os compromissos assumidos, ou seja, reduzir a valor-
presente, haveria uma diferença entre os ativos existentes no sistema e os
que seriam necessários para cobrir todas as obrigações, na faixa de
R$22.000.000.000,00 a R$23.000.000.000,00, basicamente vinculados a
fundos de previdência complementar de empresas estatais. Então, cheguei a
uma situação de esgotamento financeiro nos diversos níveis.
Lamentavelmente, foi esse o fato que fez com que o tema da previdência
tivesse um espaço privilegiado na agenda nacional, hoje. Mas, quando
analiso como esse gasto está sendo feito, em termos previdenciários, digo
aos senhores que é de arrepiar a falta de eqüidade e de lógica doutrinária e
técnica.

Preparamos, recentemente, um documento chamado "Livro Branco da
Previdência Social', onde tentamos alistar os principais aspectos. Quando
vou analisar o regime de previdência social comum, o INSS, vejo, por um
lado, que confundi, na previdência, benefícios assistenciais com benefícios
previdenciários propriamente ditos. Por que estou dizendo isso? E bom
chamarmos a atenção para dois aspectos básicos da política previdenciária
de qualquer lugar do mundo. Se eu for ao Japão, à França, aos Estados
Unidos ou a qualquer lugar do mundo, quando eu falar em previdência, terei
dois princípios básicos que vão me permitir conversar sobre o mesmo objeto,
para que eu não pense estar falando de gato quando estou falando de
cachorro. Quais são os princípios que delineiam previdência no mundo
inteiro? 1 - A previdência é uma política contributiva. Ela pressupõe que,
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enquanto a pessoa tem capacidade de trabalho, recolhe uma parte do seu
recurso, contribui para um regime previdenciário e, em razão da contribuição
feita, vai ter, no futuro, calculado um benefício que guarde correspondência
com a contribuição realizada. Então, ao contrário da política de assistência
social, que é um dinheiro de ajuda aos mais carentes, aos mais pobres no
caso da previdência social, vamos dizer assim, tenho esse principio da
contributividade. O benefício a ser auferido deve guardar correlação com o
que eu contribui. E qual é o outro aspecto que identifica a previdência em
todo o mundo? É a questão de que a previdência existe para assegurar
renda, quando as pessoas já não têm condições de obtê-la por meio de seu
trabalho, pela perda da capacidade laborativa. Essa pode ocorrer em razão
de diversos eventos, que chamamos de riscos sociais. Por exemplo, a partir
de determinada idade, muitas pessoas não têm condições de continuar na
labuta da mesma maneira como quando eram mais jovens. E bem verdade
que isso varia de profissão para profissão, mas é um tato. Quando uma
pessoa está doente, não tem condições de trabalhar, então precisa retirar-se
temporariamente. Se alguém sofreu um acidente e ficou inválido, perdeu sua
capacidade de trabalho. Então, existem riscos universais conhecidos e
aplicados em todos os regimes de previdência que justificam a concessão de
um beneficio previdenciário, o qual, guardando uma correlação com a
contribuição feita, visa a substituir a renda que a pessoa obteria com o
trabalho. Essa perda da capacidade de trabalho pode ser total, se a pessoa
tiver uma invalidez total, ou parcial. Há pessoas que sofrem acidente e
perdem parte da capacidade de trabalho, mas ainda continuam podendo
trabalhar. Assim, recebem um benefício que complementa sua renda. É o
chamado auxilio-acidente. Ele pode ser definitivo, se, a partir de
determinada idade, pressupõe-se que a pessoa deve parar de trabalhar e
descansar; ou temporário, no caso de uma doença.

O que observo é que, em toc:s os regimes de previdência que citei aqui,
nos esquecemos dos dois princípios básicos, ou seja, o objetivo da renda
beneficiária e a correlação entre a contribuição feita e o beneficio auferido.
Então, no caso do regime geral de previdência, misturei uma política
assistencial, voltada basicamente para amparar o trabalhador rural, com uma
política contributiva. E ninguém aqui imagine que eu tenha alguma coisa
contra o trabalhador rural, que ele não faça jus a receber uma renda através
de uma política pública que o ajude, até por fazer parte de uma das
categorias mais sofridas que existem, pela própria natureza do trabalho rural.
O problema é jogar toda a carga do financiamento de uma política como
essa sobre uma Previdência que é financiada com a folha de salários dos
trabalhadores do setor urbano. Então, eu acabo exigindo muito, em termos
de solidariedade, do trabalhador urbano, que faz seu esforço de contribuição
para a Previdência, quando, eventualmente, deveria buscar outras fontes de
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financiamento mais adequadas. No caso do trabalhador rural, criamos uma
sistemática específica para ele ter acesso ao benefício da aposentadoria, até
com uma idade menos elevada, porque o trabalhador rural não se aposenta
por tempo de serviço, mas por idade. Isso, conciliado com uma forma de
comprovação do exercício da atividade rural. Na intenção de beneficiar
aquele trabalhador humilde, pobre, que tem dificuldade de comprovar um
vinculo de emprego, uma contribuição realizada, deixamos, não acredito que
de forma ingênua, mas, em todo caso, deixamos uma porta aberta para que
pessoas que trabalhavam no meio urbano, que trabalhavam no setor público,
viessem a utilizar supostos tempos referentes ao trabalho rural, aproveitando
as facilidades da legislação para se aposentar precocemente, com benefícios
do setor público ou da área urbana. Ou seja, uma política que deveria estar
voltada para o mais pobre, para o mais humilde, para o mais necessitado,
acabou abrindo a brecha para todo tipo de estripulias e aposentadorias
precoces. Posso citar, depois, alguns exemplos que, tenho certeza, os
senhores considerarão absurdos.

Este é um problema: essa mistura de política assistencial com política
previdenciária, embora bem-intencionada e como o objetivo de proteger
segmentos desprotegidos da população, os segmentos mais humildes,
acabou abrindo brechas para irregularidades que, muitas vezes, são feitas
mais em razão da fragilidade ou da dubiedade da lei e acabam não sendo
consideradas como fraudes (aquilo que o Ministro Stephanes chama de
fraudes legais).

O outro aspecto diz respeito ao fato de se começar a conceder benefícios
quando as pessoas ainda estão plenamente capazes para o exercício da
atividade profissional. E essas distorções surgiram, basicamente, em razão
da aposentadoria por tempo de serviço, na forma como ela existe no Brasil,
hoje. Em virtude das regras existentes para fins de obtenção da
aposentadoria por tempo de serviço, no setor público, em que se tem uma
sistemática diferenciada de contagem de tempo - é o caso do Governo
Federal; não sei como é no caso do funcionalismo mineiro -, associada com
contribuições que não são adequadas, em termos de seu montante, aos
benefícios prometidos, conjugadas com um conjunto de distorções, às vezes,
o servidor pode se aposentar antes - porque, em várias situações, tinha
formas de contagem em dobro de tempo de serviço -, ganhando mais,
embora tenha contribuído historicamente menos. Quer dizer, tudo fora do
que tem de ser um regime de previdência. Ou seja, não havia correlação
entre a contribuição feita e o benefício auferido, e não se justificava a
obtenção do benefício da aposentadoria.

Esse tipo de distorção ainda era mais agravado no caso das
aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais, no caso do INSS, por
exemplo, concediam benefícios para pessoas pertencentes a determinadas



a

159
categorias. É claro que há uma lógica para as aposentadorias especiais.
Existem atividades que, em função de sua natureza, são mais agressivas,
mais danosas à saúde, ao bem-estar da pessoa. Imaginem, por exemplo, o
que é trabalhar numa mina de carvão, em Criciúma. Agora, o que estava
acontecendo é que, em função das regras vigentes, eu estava tratando
igualmente um engenheiro de minas que estava diretamente na frente de
trabalho e um outro que estava trabalhando num escritório refrigerado, no
centro de uma grande cidade. Porque, ao invés de usar como critério a
efetiva exposição ao agente nocivo, eu estava usando como critério a
categoria profissional. E aí misturavam-se alhos com bugalhos, o que acaba
sendo extremamente injusto, porque se acaba por tratar da mesma maneira
quem de fato estava sofrendo as conseqüências de trabalho agressivo à
saúde e à segurança e aquelas pessoas que trabalhavam em ambiente
normal, em trabalho de escritório.

Esse tipo de distorção também agravou a situação da Previdência.
Observamos, hoje, que, em função de legislação específica, leis que foram
se acumulando no tempo, temos situações absurdas. Hoje, no Regime Geral
de Previdência Social, há 200 beneficiários legalmente em ordem que
recebem acima de 100 salários mínimos. Inclusive, alguns deles na faixa dos
R$30.000,00, quando a imensa maioria, 88% dos beneficiários c: Regime
Geral de Previdência Social estão ganhando até três ss!ários mínimos. Se a
pessoas que estão ganhando R$36.000,0O tivessem :ontribuído para isso
durante sua vida ativa, tivessem pago essa conta, vá lá; pagou, levou. Mas
elas não pagaram! Na verdade, quem está pagando essa conta é a
sociedade, é aquele contingente de pessoas que paga a Previdência

gularmente e que depois tem dificuldade para se aposentar ou, muitas
vezes, não está satisfeito com o valor que recebe. Tive casos específicos de
funcionários públicos federais que se aposentaram com 38, 39 anos, no Rio
Grande do Sul. Por causa da utilização do tempo trabalhado na zona rural e
da contagem de tempo de aposentadoria especial, há pessoas que
computam tempo de serviço superior ao que têm de idade.

Como pode acontecer isso? Em vista do efeito de multiplicador. Então,
elas provam que têm 34 anos de serviço e se aposentam com 34 anos de
idade. Tenho um caso concreto listado, tenho o número do beneficio, não
vou citar nomes aqui, mas a pessoa cumpriu os requisitos que a lei exigiu. E
evidente que uma pessoa nesse caso vai viver muito mais tempo do que,
eventualmente, ela tenha contribuído para a Previdência. E numa conta
dessa ordem, que não fecha - ela contribuiu por x" tempo, com "x" e terá um
benefício por "y' tempo, com um valor determinado -, em que o valor do
benefício ultrapassa o valor da contribuição, alguém está pagando a
diferença. Se eu pagasse a diferença para, eventualmente, exercer algum
tipo de solidariedade com os setores mais pobres, acho que se justificaria do
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ponto de vista de uma política com mais justiça social, que dê tratamento
mais equânime a todos. Há até uma margem para isso, mas não quando se
acaba beneficiando exatamente setores com mais alta remuneração, vida
profissional mais estável, salários mais altos, enfim, com uma inserção
social muito melhor do que a massa da população.

É aquilo que já citei aqui: no caso da Previdência, 86% dos beneficiários
estão na faixa de até três salários mínimos e se apropriam de 59% das
despesas. Os 12% restantes estão se apropriando de 41% da despesa no
Regime Geral de Previdência Social. Então, temos 12% levando 41%. Se
esses 12% tivessem contribuído, não iria discutir, mas não contribuíram.
Então, temos, hoje, distorções do ponto de vista da contribuição e da
concessão do benefício que privilegiam segmentos minoritários da
sociedade, que vão levar mais do que contribuíram, ou não contribuíram o
suficiente. De certa forma, é uma conta que acaba sendo paga pelo conjunto
da sociedade, inclusive pelos mais humildes. Então, essa é a questão chave
da eqüidade social. Sempre digo que, para mim, fundamentalmente, mesmo
que não tivéssemos crise financeira hoje, mesmo com dinheiro sobrando, já
haveria necessidade de rever o sistema, porque, ainda que houvesse
dinheiro sendo aplicado num sistema com essas falhas, seria desperdício de
recursos públicos, que poderiam ser utilizados para outras políticas mais
importantes.

Outro aspecto que condiciona a necessidade a reforma da previdência é
o perfil da população brasileira, que está mudando. Isso não está
acontecendo somente no Brasil, mas no mundo todo existe um processo
chamado transição demográfica. Nos países jovens - e o Brasil era um Pais
bem jovem até recentemente - tenho uma pirâmide etária com uma base
larga de jovens e adolescentes, poucos idosos em cima e um grupo grande
de pessoas em idade ativa no mercado de trabalho. O caso brasileiro é um
exemplo de Pais onde está acontecendo a transição demográfica. Estamos
iniciando esse processo, e o topo da pirâmide começa a crescer, porque
aumenta o número de idosos, devido à melhoria nas condições de saúde e
da expectativa de vida. A expectativa de vida do brasileiro tem subido muito,
e tem havido uma redução da base da pirâmide, ou seja, vai-se reduzir em
termos absolutos e relativos o número de jovens e adolescentes na
sociedade brasileira. Tenho crescimento da população em idade ativa nesse
primeiro momento. Depois, acabo chegando a um momento em que sai a
forma de pirâmide e fica uma forma de pilar, ou seja, existe uma certa
equivalência entre jovens, pessoas em idade ativa e idosos.	 -

Como é financiado o regime de previdência social que conhecemos? E
financiado com a contribuição de quem está em atividade. Quem está em
atividade paga uma contribuição, que financia o beneficio daquele que se
aposentou antes. Quando começo a reduzir essa relação entre ativos e
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inativos, tenho um problema grave de financiamento progressivo, porque os
encargos são cada vez maiores para as pessoas que trabalham, e há um
número cada vez maior de dependentes. A situação brasileira, do ponto de
vista demográfico, ainda não é tão grave, mas temos que nos preparar para
esse futuro e, quanto antes percebermos essa realidade e nos adaptarmos,
menores serão os sacrifícios da adaptação.

Os custos serão mais bem distribuídos entre as gerações futuras e
passadas, e nós teremos um processo muito menos traumático de adaptação
a essa nova realidade.

Por exemplo, nos casos argentino e uruguaio, as populações são muito
mais envelhecidas do que a brasileira. As reformas da previdência nesses
países têm sido mais traumáticas. No caso argentino, houve um momento
em que o Governo não tinha como pagar e distribuiu bônus. Devo, sim, e
pago quando puder.

Graças a Deus, na Previdência brasileira não tivemos esse problema.
Temos pago pontualmente os valores de aposentadoria. Estou falando do
regime geral do INSS, não sei da situação de algum Estado ou município.
Em termos federais, do INSS, as aposentadorias têm sido pagas em dia.
Através de um sistema bastante ágil, nos Bancos, estamos pagando a maior
parte dos benefícios por meio de cartão magnético, conseguimos melhorar o
valor das aposentadorias em um passado recente, inclusive com algum
sacrifício da situação do equilíbrio financeiro. E evidente que esse tipo de
situação, para ser sustentada no tempo, exige que se façam os ajustes
necessários.

Há outro aspecto importante: muita gente tem dito que a idéia do Governo
é privatizar a previdência social. Só posso atribuir esse tipo de opinião a
algum grau de desinformação, porque, de fato, no início da década, quando
a Previdência estava um pouco bagunçada, no período da gestão do Ministro
(?) nós tivemos uma situação tão grave em termos administrativos, que se
chegou a cogitar de, eventualmente, implantarmos no Brasil o modelo de
privatização total, como foi feito no Chile. Naquela época, foi cogitado. De lá
para cá, passaram-se cinco anos, e percebemos o seguinte: o modelo
chileno não serve para o Brasil, não é possível transplantar o modelo do
Chile para o Brasil. São realidades distintas. Não é possível transplantar
literalmente a experiência de um país para outro.	 -

A discussão de privatização não existe mais. Acabou. Porém, existe a
tendência em todo o mundo de tentar criar sistemas mistos de previdência.
Você mantém uma previdência básica que cobre o conjunto da população,
até um determinado valor, que é financiado com contribuições sobre folha de
salário e cobre os principais riscos sociais: doença, morte, invalidez.

Esse regime, que tem um caráter solidário, inclusive, e é público, é
administrado pelo Governo, mantém a rede básica de proteção social. Eu
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sou a favor da criação de previdências complementares, ou seja, quem
quiser fazer poupança de longo prazo e, no futuro, ter mais do que aquilo
que o Estado pode assegurar, terá estímulos e mecanismos para a
previdência complementar, para fazer o seu pé-de-meia. Aliás, previdência
complementar todo mundo faz. Todo mundo tem um pé-de-meia para um
momento de emergência, não tem? É isso, previdência complementar nada
mais é do que aquele pé-de-meia que as pessoas fazem, por iniciativa
individual, para um momento de necessidade, quando precisam de algo mais
além do que o Estado pode garantir através de suas políticas sociais.

Por que é importante ter um sistema misto que conjugue previdência
complementar com previdência básica? Isso é importante do ponto de vista
social e do ponto de vista econômico.

Do ponto de vista social, é o seguinte: a previdência básica garante pelo
menos uma renda para todo o conjunto da população, mesmo no caso dos
mais humildes. O trabalhador rural também receberá alguma renda, terá
alguma dignidade e algum poder de compra, quando não tiver mais
condições de trabalho e se aposentar. Do ponto de vista social, é a grande
proteção básica que o Estado garante a todos os cidadãos.

Do ponto de vista econômico, isso é fundamental para sustentar o que os
economistas chamam de demanda agregada, a capacidade de consumo de
pessoas que, em outro caso, não teriam como sobreviver. Você garantirá
uma renda, e ela vai participar da economia e da sociedade.

A previdência complementar atuará da seguinte forma: por um lado, tem
uma finalidade social: significa criarem-se mecanismos pelos quais as
pessoas possam assegurar para o futuro, através de seu esforço próprio,
uma renda para ele daquilo que o Estado paga. Do ponto de vista
econômico, isso é fundamental, porque é um processo pelo qual eu posso
estimular a poupança de longo prazo da população como um todo e,
elevando a taxa de poupança global da sociedade, posso financiar um novo
ciclo de desenvolvimento econômico.

O ideal é encontrarmos um ponto ótimo entre a previdência básica e a
previdência complementar, de modo que essa previdência seja o mais
virtuosa possível, do ponto de vista econômico e social.

Questão-chave no Brasil e em todos os países que querem se
desenvolver, o que se discute primeiro é a formação de uma poupança
interna. Se eu tiver uma poupança elevada, posso manter, de forma
sustentada e com pouca dependência do exterior, taxas grandes de
crescimento econômico. E se tenho uma maior taxa de crescimento
econômico, tenho mais chances de gerar mais emprego e mais renda. Se
tenho mais emprego e mais renda, tenho melhores condições de financiar o
regime básico. Então, essas coisas fecham; elas têm uma lógica global.

Falei da questão macroeconômica, da questão demográfica, tenho que
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falar um pouco da questão de mercado de trabalho, um grande nó ainda não
resolvido. As tendências em todo o mundo, hoje, em termos de mercado de
trabalho, não favorecem a previdência social, porque está havendo um
decréscimo da participação do trabalhador assalariado formal no mercado de
trabalho e um crescimento dos setores autônomos ou informais. E esse
crescimento acaba solapando a base histórica de financiamento da
previdência social. Quando a Previdência surgiu, sua base sociológica era a
relação trabalho industrial. Era o empregador, o empregado, uma relação de
emprego, um ambiente de trabalho e a folha de salário como base de
financiamento. As mudanças no mercado de trabalho estão colocando em
questão a própria existência da folha de salários ou porque os trabalhadores
estão na informalidade e não estão contribuindo com o sistema, apesar de
terem um salário, ou porque hoje as relações são menos trabalhistas e talvez
mais de prestação de serviço, relações que vã 1 se tomando autônomas. São
os processos de terceirização, de mudança dos processos produtivos. E isso
traz um desafio de repensar a própria base de financiamento da previdência
social. Esse é um problema grave que ninguém, em nenhum lugar do
mundo, sabe direito como tratar. Mas é um desafio que está posto. Aqui
temos procurado tapar alguns buracos. Depois, podemos nos aprofundar um
pouco nessa discussão, mas eu também tenho que me ater ao meu tempo.
Não sei quanto tempo tenho, mas acho que já está bem próximo e não vou
poder entrar nisso. Tenho que começar a preparar a conclusão. Esse é um
problema grave do mercado de trabalho.

Falei de mercado de trabalho, falei de demografia, falei de aspectos
macroeconômicos, falei do problema de financiamento dos sistemas e falei
da questão da justiça social, da lógica conceitual e doutrinária. Faltou falar
da questão da gestão. Então, citei aqui um conjunto de problemas
estruturais. E existe um conjunto de questões gerenciais. Posso ter o sistema
mais bonitinho do mundo, mais perfeito no papel. Se eu não tiver instituições
capacitadas para executar aquilo, não vai funcionar. Do mesmo modo, posso
ter a instituição mais perfeita, mais bem administrada. Se as regras não
forem consistentes, também não funciona. Então, o importante é que fique
claro que muitas vezes caímos em uma falsa posição. O problema da
Previdência não é exclusivamente estrutural ou gerencial. São as duas
coisas. Há um problema estrutural e há um problema gerencial. Com  relação
ao gerencial, posso, com muita tranqüilidade, dizer - e aí vou ter que me
restringir ao INSS e à previdência do setor privado - que temos feito um
trabalho bastante concreto de melhoria da administração do sistema. Não
vou dizer que temos um sistema perfeito. Temos muita coisa para fazer,
ainda. Bagunçar a casa é fácil. Colocar a casa em ordem é muito mais
complicado. Mas não tenho dúvida de que se os senhores saírem
perguntando a qualquer aposentado se o atendimento na Previdência, se o
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valor do benefício, se as fitas nos Bancos, se o cartão magnético, se o tempo
de concessão do benefício, se essas coisas melhoraram, todo mundo vai
dizer que melhorou - disso eu tenho certeza. Vão dizer que querem que
melhore mais, porque ainda tem problema aqui e ali. E com razão. Ainda
tem muita coisa para ser feita. Mas, do ponto de vista gerencial, observamos
uma verdadeira revolução nesse período, na Previdência. E atribuo isso, em
parte, à própria questão dos 147%, que, a partir de 1992, fez com que a
Previdência virasse assunto popular; e a população está cobrando uma
melhor gestão. Nesse período, tivemos três Governos diferentes - o
finalzinho do Governo CoIlor, quando o Ministro era o mesmo de hoje,
Reinhold Stephanes; depois, o Governo Itamar, com os Ministros Antônio
Britto e Sérgio Cutolo, e, agora, o Governo Fernando Henrique, com o
Ministro Stephanes de volta. Pude participar de praticamente todo esse ciclo,
como técnico em um determinado setor e depois como Secretário.

Posso assegurar que, a despeito de não ser um caminho linear - às vezes
houve altos e baixos -, tivemos um processo de melhoria gerencial em todas
as linhas da Casa. A arrecadação melhorou, e o mesmo se diga com relação
ao combate à fraude. Alguém tinha ouvido falar antes de fraudador da
Previdência na cadeia ou sendo perseguido no exterior? Todos ouviam falar
de fraudes, mas ninguém via o dinheiro voltando nem a prisão dos
fraudadores. Agora, vemos. Houve, também, a redução do tempo de
concessão de benefício. Há três anos atrás, o tempo médio de concessão de
beneficio era de 100 dias, e hoje reduzimos isso para 29 dias. Há dois anos,
o percentual de pessoas que obtinham benefício com mais de 45 dias - prazo
legal previsto - era de quase 50%. Hoje é de 17%, e temos de reduzir para
0%. Mas houve avanços. O número de benefícios concedidos nesse período
- até por conta da nova Constituição - foi uma verdadeira avalanche sobre a
instituição. Hoje não temos benefícios represados na Casa, praticamente.

Posso apresentar um conjunto de indicadores objetivos que podem
fundamentar o que estou afirmando aqui. Agora, a percepção da sociedade é
a de que houve melhorias no ambiente previdenciário. O tema é complexo, e
poderia ficar a noite toda falando sobre o assunto, mas quero dizer que a
reforma da previdência está baseada em quatro pontos: temos de viabilizar
financeiramente o sistema, para que ele continue podendo pagar aos que
estão aposentados e aos que se vão aposentar; temos de acabar com todas
as distorções, privilégios e abusos que mencionei; essas duas coisas estão
vinculadas à necessidade de assegurar a previdência para as gerações que
estão hoje no mercado de trabalho e para as futuras gerações, porque
ninguém vai contribuir para um sistema de previdência se não tiver a
expectativa de ter seu direito assegurado no futuro; e, finalmente, tudo isso
está vinculado ao próprio resgate do Estado brasileiro. Se houver um serviço
público que consuma todos os recursos com pessoal, com a máquina
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administrativa e, eventualmente, com dividas, que interesse o povo terá em
manter esse Estado centrado em si mesmo e que se mostra incapaz de fazer
investimentos e prestar serviços á sociedade? Nenhum. Na verdade, há uma
grande preocupação em tentar compatibilizar as diversas variáveis,
buscando, nesse processo de ajuste e reforma, algum tipo de regra de
transição, para que, também, não tenhamos rupturas abruptas da noite para
o dia. Em nenhum país democrático temos reformas por meio de rupturas, a
não ser no Chile, onde um General impôs sua vontade, e quem estivesse
contra seria preso e arrebentado. Em todo regime democrático, essa
discussão se dá com a sociedade. O parlamento, expressão da sociedade,
vai debater o problema, e todos vamos procurar uma forma de ajuste. Pode
ser que as reformas nem sejam feitas de uma vez só. Podem ser feitas em
etapas, com algumas regras de transição. A previdência é um tema
extremamente sensível e afeta todo o mundo, pois todos têm seu projeto de
vida. Só não podemos fazer uma coisa: cometer o estelionato de prometer
coisas que, "a priori", sabemos que não podemos cumprir; também não
podemos dilapidar os recursos que podem assegurar o cumprimento das
promessas. Aliás, esses foram os dois grandes erros estratégicos da história
da previdência no Brasil. Todo regime novo de previdência é mudo bom: há
muito dinheiro em caixa e pouca obrigação. Depois é que a coisa vai ficando
apertada. Pois bem, dilapidamos o que tínhamos em caixa, em vez de
capitalizar os recursos, e também dilapidamos porque saímos concedendo
coisas sem o mínimo lastro do ponto de vista lógico e técnico. Ora, enquanto
o dinheiro estava sobrando, ninguém gritou, mas, agora que a coisa se
complicou, para sanear o sistema teremos de eliminar suas distorções.

Agradeço a atenção de todos. Não sei como será o prosseguimento dos
trabalhos, mas estou à inteira disposição dos senhores para prestar os
esclarecimentos necessários. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, após a próxima
exposição, haverá um espaço para aeoates, oportunidade em que cada
participante poderá fazer perguntas aos expositores. Também informa que
esta reunião está sendo transmitida, diretamente, pela TV do Legislativo,
canal 40, em todo o seu curso.

Temos o prazer de conceder a palavra, neste instante, ao Sr. José Prata
Araújo, membro do Conselho Estadual de Previdência Social. A Presidência
informa, também, ao ilustre conferencista, que ele disporá de 30 minutos
para o seu pronunciamento.

Palavras do Sr. José Prata Araújo
Sr. Presidente Romeu Queiroz, demais componentes da Mesa, senhoras e

senhores, em primeiro lugar, gostaria de falar sobre o contexto histórico em
que se dá essa questão da reforma da previdência social- Para entendê-lo,
farei um breve relato de como foi e como surgiu a previdência social, em
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nível histórico, e, no Brasil, em particular.

Sabidamente, o Brasil aboliu oficialmente a escravatura em 1888. Mas, de
1888 a 1930, 42 anos, prevaleceu o liberalismo econômico total. Pela
Constituição Federal, a União não podia intervir em previdência social, em
saúde, nem em direito do trabalho. Quarenta e dois anos depois de abolida a
escravatura, o Brasil ainda vivia num regime de semi-escravidão, porque,
antes de 1930, a realidade do trabalhador era igual à do sem-carteira de
hoje. Atualmente, temos metade dos trabalhadores sem carteira; antes, eram
todos. Quinze horas de jornada de trabalho, não tinham descanso
remunerado, nem quando o trabalhador queria pagar do bolso dele. E
quando ficava doente, ia para o asilo, dependia do favor de familiares ou
morria.

Esse foi o quadro que o Brasil viveu até 1930. Parece brincadeira. Há
pouco mais de meio século, o nosso País vivia num regime de semi-
escravidão. Liberalismo total: o Estado não podia intervir em qualquer
assunto das políticas sociais. O Brasil interveio na questão social em 1926,
por pressão internacional. A partir dos acordas da P Guerra Mundial, criou-
se a Organização Internacional do Trabalho, que pressionou muito as
autoridades brasileiras a abrir uma brecha na Constituição para que se
pudesse tratar do assunto previdenciário e da questão trabalhista.

Pois bem, em 1926, pela primeira vez na história brasileira, houve uma
reforma constitucional, em que se possibilitou que a União legislasse sobre
previdência, saúde e trabalho. Porque, até 1930, era a escravidão.

O contexto histórica da reforma da previdência é o da volta do
neoliberalismo renovado. A questão previdenciária não é somente técnica. O
que está em disputa, em nível mundial, são os valores humanos. A questão
técnica não é neutra. Cada um tem sua ideologia, sua concepção de
humanidade, e a sua diretriz técnica, num certa sentido. Os números não são
neutros, sabemos disso. Por trás de cada número escondem vidas humanas.
Cada um pega os números e os mostra da maneira que lhe convém. Essa é
a questão-chave. A volta do debate previdenciário, a previdência social e os
direitos sociais surgiram na luta contra o liberalismo econômico radical e
selvagem. E a crise, hoje, volta com o retomo triunfal do neoliberalismo.
Esse é o quadro histórico. Não desconsidero a questão técnica, mas, o pano
de fundo são os valores humanos. Quando a humanidade, no inicio do
século, decidiu formar sua previdência social, ela fez sua opção histórica:
nenhum de seus membros, na doença, na invalidez, na velhice, na
maternidade, ficaria a descoberto de um benefício mínimo. Porque, até lá,
era um desespero. Quando um cidadão mais precisava era jogado no asilo e
na miséria. Essa foi uma opção histórica que a humanidade fez, e hoje
vivemos opções extintas. A questão de fundo é essa.

Hoje temos no mundo duas grandes ideologias, o idealismo e a
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solidariedade social. Já não são mais nem ideologias socialistas, mas de
concepção humanista.

Outra questão importante dentro do tema previdência e seguridade social é
a seguinte: por que temos que debater previdência junto com seguridade
social e não separadamente? Por uma razão elementar qualquer sistema
previdenciário não tem nenhum mérito em pagar benefícios depois que o
cidadão está doente. A própria palavra previdência significa prevenção.
Qualquer sistema previdenciário tem que ser preventivo. O sistema
previdenciário avançado, cidadão e humanista tem de se preocupar com a
área da saúde e com a da assistência social.

Temos, no Brasil, 600 mil pessoas vivendo do auxilio-doença. Será que a
doença é sempre inevitável? Temos, no Brasil, 2 milhões de pessoas
aposentadas por invalidez. Será que toda invalidez é inevitável? Temos, no
País, 4 milhões de pessoas recebendo pensão. Será que todas essas mortes
foram inevitáveis? Temos, no País, 600 mil pessoas mutiladas por acidentes
de trabalho. Podemos dizer que toda uma geração está mutilada pelo
trabalho no Brasil. E inevitável o acidente do trabalho? Temos ainda entre
nós 5 milhões de pessoas recebendo seguro-desemprego. O desemprego é
inevitável?

Como vêem, o conceito humanista de previdência e de seguridade é muito
mais o de se evitar a doença do que o de se curar o doente. Investir em
prevenção é humanista e inteligente. E humanista porque se evita doença e
preserva-se a vida e é inteligente porque é mais barato investir em
prevenção do que em cura. Isso já está provado.

Sabemos também que cuidar da saúde não significa apenas construir
hospitais. Saúde é distribuição de rendas E recf' de esgotc é água, é
saneamento básico, é lazer. Só que saúde, muitas , Zzes, não ca voto. Rede
de esgoto, por exemplo, é considerada enterro de cnheiro. Por isso é que os
governantes deste País não investem nisso. Pergunto: como se vai preserva
a saúde se não se tem saneamento básico? Como isso não dá voto, não tem

:	prioridade.
Fui do Conselho Estadual da Previdência Social e posso lhes dizer que não

há a menor articulação no Brasil entre as áreas da previdência, da saúde e
:	da assistência social. E não há também com o Ministério do Trabalho, para

fiscalizar os locais de trabalho.
O conceito de seguridade é o conceito de transformação da previdência

.	social em assistência à saúde. Mais importante que pagar o beneficio à
pessoa depois que ela está doente é investir na prevenção da doença e na

4	distribuição de renda. Essa é a melhor política a ser adotada.
a O que se está discutindo no Brasil hoje não tem paralelo no mundo

desenvolvido. Na Europa, o neoliberalismo chegou ao poder, pilvatizou as
estatais, mas não conseguiu mexer tom o sistema público de saúde e de
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previdência. A Margareth Thatcher, a dama de ferro, não conseguiu
desmontar o sistema público de saúde inglês, porque a sociedade reagiu. Na
Europa não há um desmonte selvagem na seguridade social.

Nos Estados Unidos, o pais mais privatista de todo o mundo, está muito
melhor que no Brasil. A previdência social americana representa 60% dos
benefícios. Os fundos de pensão americanos entram com 20% ou 30%. Nos
Estados Unidos quem paga o fundo de pensão são as empresas,
diferentemente do que está sendo proposto no Chile, onde quem o paga são
os assalariados.

Digo para vocês que eu me sinto envergonhado com a América Latina, que
está cometendo uma coisa terrível, pois ela não está somente privatizando
as estatais, mas também desmontando os serviços públicos: começou no
Chile, está na Argentina, está chegando ao Peru e ao Brasil.

O Marcelo nos disse que, no Brasil, não existe uma proposta de
privatização. Hoje, a "Folha de S. Paulo" publicou um artigo do ex-Ministro
do Planejamento, João Sayad, no qual ele afirma que existe um consenso
entre os economistas amigos dele no sentido de que a Previdência deve ser
privatizada.

Está aqui um projeto elaborado pelo Ministério da Previdência Social e
pela Comissão Econômica para a América Latina - CEPAL -, privatizando 4
bilhões da Previdência, referentes ao seguro de acidentes de trabalho, que é
a parte mais lucrativa. Está aqui prontinho, em forma de projeto de lei. E um
projeto feito no exterior pela CEPAL. Então, como não há maré privatizante
no Brasil? 1-lá. E privatizando justamente aquilo que dá lucro, que é o
acidente de trabalho.	 -

O modelo chileno é muito esquisito, não é? E liberalista, mas foi baixado
por um general sanguinário. Que liberais são esses? E privado, mas é
compulsório. Vocês já viram uma coisa dessas? Quer dizer, a previdência é
privada, mas todo o mundo é obrigado a ser sócio dela. Já pensaram isso
sendo aplicado no Brasil, onde existem 30 milhões de contribuintes? Após a
privatização, as seguradoras teriam 30 milhões de clientes cativos. No Chile,
é assim: é privado, mas é compulsório. A previdência privada chilena tem
capacidade tributária, age como um Estado, ou seja, todo o mundo é
obrigado a ser filiado a ela. Isso é liberalismo? Previdência privada
compulsória? Setor privado assumindo uma prerrogativa jurídica do Estado,
que é a capacidade tributária? Dois grandes passivos foram estatizados no
Chile. Quais são esses passivos? Como todos os trabalhadores do setor
formal foram para as seguradoras, quem passou a pagar 1.500.000
aposentados no Chile? O Estado. O segundo grande passivo foi o seguinte:
cerca de 5 milhões de pessoas que pagavam a previdência pública
passaram para a iniciativa privada. Esses trabalhadores já haviam pago a
previdência pública por um longo período. Quem deu de volta a contribuição
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desses trabalhadores? O Estado, pois esse passivo também foi estatizado.
Foram estatizados não só o estoque de aposentadorias e pensões, mas
também o pagamento que os trabalhadores ativos já haviam feito para a
previdência pública. No Chile, 50% dos trabalhadores não conseguem ter o
benefício de R$120,00. Após 12 ou 15 anos da implantação da previdência
chilena, a maioria dos trabalhadores não tem mais do que US$3.000,00 no
fundo de aposentadoria. Quem paga o benefício mínimo de R$120,OOno
Chile? E o Estado também. Quem paga a previdência dos militares? E o
Estado. Quem paga os benefícios da assistência social? E o Estado. Quem
paga o seguro-desemprego? E o Estado. Quer dizer, privatizaram a receita
chilena e estatizaram um monumental passivo.

Conforme estudo feito pelo Ministério da Previdência Social, se o modelo
chileno for aplicado no Brasil, o passivo será de R$1.200.000.000.000,00
para os próximos 20 ou 30 anos. E o modelo que o Roberto Campos quer
aplicar no Brasil. E ele defende o equilíbrio fiscal. Ele é um dogmático no
sentido de que devemos acertar as contas públicas. E ainda quer abrir um
rombo de R$1.200.000.000.000,00 para os próximos 20 ou 30 anos. Qual é o
nome que se dá a isso, senão irresponsabilidade política e social?

O Marcelo tem razão. Chegaram à conclusão de que o modelo chileno não
é bom para o Brasil. O Antônio Kandir fez um estudo que foi publicado no
livro da Previdência Social. Sabem qual foi a sua proposta? Primeiro: vamos
baixar para três mínimos, ou seja, ficariam na Previdência pública aqueles
que ganhassem até três mínimos, e acima disso seria privatizado. Sabem
por quê? Em primeiro lugar, o Kandir fala que assim não será criado um
debate ideológico na sociedade, ou seja, público "versus" privado. Então,
privatizando-se somente pelas beiradas, esse impacto ideológico seria
diminuído.

Em segundo lugar, as seguradoras não estão interessadas nos pobres. Isso
está escrito no livro da Previdência Social. As seguradoras irão resistir,
porque a Previdência privada é uma conta individual e a Previdência pública
é um caixa único. Como a Previdência privada é um caixa individual, os
custos administrativos serão muito altos. A seguradora, como não quer o
pequeno poupador, também não quer o pequeno previdenciário. O Kandir
fala isso. As seguradoras não querem. Por que vamos brigar com elas?

E
	Vamos fazer o jogo delas. O Kandir fala mais ainda: pobre não tem cultura

para participar de Previdência privada. Ele fala em capacidade cognitiva
-D mínima. Ao verificar no dicionário, constatei que isso significa falta de cultura

mesmo. Ele usou uma expressão bonita, mas que significa falta de cultura.
Ele diz que a Previdência privada requer uma grande capacidade de
fiscalização e o pobre não sabe fiscalizar. Então, vamos deixar o pobre de
fora.

Esse, de fato, é o modelo do Governo, que está trabalhando com o modelo
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misto, baixando o teto para R$300,00 e privatizando o que está acima disso,
ou seja, a Previdência que dá lucro vai para as seguradoras. A Previdência
subsidiada fica com o Estado. Esse é o modelo que de fato deve ser
empregado no Brasil.

Uma outra questão importante: fala-se muito que está havendo uma
transmissão demográfica. , E verdade. De fato, a expectativa de vida no
Brasil não é de 66 anos. E de 66 anos ao nascer. Ela, de fato, incorpora a
mortalidade infantil, que é muito alta no Brasil. Então entram aí milhares de
crianças com média zero, puxando a média para baixo. E, além disso,
ocorrem no Brasil muitas mortes violentas. No trânsito, morrem 25 mil
pessoas por ano, conforme está hoje na "Folha de S. Paulo". A cada dois
anos temos uma guerra do Vietnã no Brasil. São 50 mil mortos a cada dois
anos. Além do mais, temos as mortes violentas por assalto. Então, a média
de vida do aposentado é de 74 anos. Sessenta e seis anos é a média de vida
ao nascer. A média de vida do idoso é bem maior, de fato. E importante
reconhecer isso. Por quê? Porque falar que a média de vida do aposentado é
de 66 anos é grave do ponto de vista humanista, pelo seguinte: seria utilizar
a mortalidade infantil como argumento para defender uma aposentadoria
mais precoce. Seria um grave equívoco. Então, reconheçamos: o Brasil está
vivendo mais. ótimo. Parabéns.

A pergunta :ue fazemos é a seguinte: está havendo, como o Marcelo já
colocou, a inversão da pirâmide. Se mudarmos o modelo, ela vai voltar a ser
como antes? Com o grande problema do envelhecimento da população, se a
Previdência for privatizada, teremos o número de idosos diminuído?

Temos, no Brasil, 8% da população com mais de 60 anos, ou seja, 12
milhões de pessoas. Se a Previdência for privatizada, esses 12 milhões vão
desaparecer? Então o problema de fundo não foi equacionado, não foi
solucionado. No passado, diziam que o problema era a alta taxa de
natalidade. Então as elites mais radicais incentivaram a esterilização em
massa das mulheres. E agora, com os idosos? O que vamos fazer? Vamos
matá-los? Não tem jeito. Não podemos matá-los nem torcer para que
morram mais cedo para aliviar a Previdência. Pelo contrário, temos que
torcer para que o povo viva mais. Então a privatização não resolve. Sabe o
que resolve? Se o Brasil tem 12 milhões de pessoas, hoje, com mais de 60
anos, e daqui a 15 anos vai ter o dobro, a única forma de conter a expansão
dos gastos é retirar boa parte da clientela previdenciária do direito ao
benefício previdenciário. E isso que os liberais tinham que afirmar. Se as
pessoas envelhecem, os gastos com saúde e Previdência aceleram, e os
gastos com a educação das crianças diminuem em termos reais. Mas isso
não se fala. Se hoje temos menos crianças e mais adultos, reduzem-se, em
termos reais, os gastos com a educação. Mas isso não se fala. Ou seja: no
passado, as crianças eram os bodes expiatórios; hoje, são os velhos. E
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incrível a má-vontade que o Governo tem com os aposentados. É incrível! E
um peso. Pagar os aposentados é uma chateação. Eles não produzem e
levam o nosso dinheiro. E uma chateação. Não há prazer em atender bem
os aposentados. E só desprazer. E gente levando o dinheiro sem retomo
algum.

Aí vem outra questão: tudo bem, privatizar é muito radical. Vamos
trabalhar um pouco mais para poder aposentar. Vamos trabalhar um pouco
mais porque as pessoas estão se aposentando muito cedo. A pergunta que
se faz no mundo todo é a seguinte: sem hipocrisia, onde estão os empregos?
Essa é a pergunta que no mundo todo as centrais sindicais e os partidos
progressistas estão fazendo. Se é para trabalhar mais, para reequilibrar a
Previdência, onde estão os empregos? E não mintam. Se tem emprego, tudo
bem!

A questão, hoje, não é trabalhar mais ou se aposentar. A questão hoje é se
aposentar ou ficar desempregado. Essa é a questão mundial hoje. Então, é
nessa questão básica que se localiza uma combinação de fato explosiva.
Qual é? A elevação da expectativa de vida das populações num quadro
onde o emprego está caindo. Isso é de fato muito explosivo.

Vivemos numa época em que os ganhos de produtividade, as novas
tecnologias e o computador, ao invés de melhorarem a vida do ser humano,
estão gerando infelicidade. Vivemos numa época histórica em que
empresário realizador e administrador público realizador são aqueles que
colocam mais pessoas nas ruas. Isso é visto todos os dias na televisão e nos
jornais. Um sujeito, quando pega para administrar uma Prefeitura ou um
Estado, tem que demonstrar competência colocando gente nas ruas.
Quantos ele pôs para fora? Quanto maior o número, maior a competência.
Desempregar virou virtude, motivo de realização. Que sistema é esse em
que os ganhos de produtividade e as novas tecnologias estão levando à
infelicidade?

Para a Previdência Social, o desemprego é trágico. Cada desempregado
pesa duas vezes: é um contribuinte a menos e um beneficiário a mais. A
Previdência, historicamente, não foi planejada para conviver com c
desemprego em massa. Se o desemprego em massa prevalecer, acaba-se a
Previdência. Não há jeito.

A única saída para os trabalhadores, em nível mundial, é nos opormos a
essas mudanças e obrigarmos os empresários e os Governos a repassarem
os ganhos de produtividade, os ganhos de novas tecnologias, o orogresso.
Essa é a única condição. Não há outra. Aceitar a reforma da Previdência é
aceitar, como inevitável, o desemprego. E, neste Pais, há gente que fala que
Previdência não tem nada a ver com desemprego.

O seguro-desemprego foi implantado no Brasil em 1966, como parte do
Plano Cruzado. Foi uma medida implantada na Europa no meio do século,
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na década de 50. Vejamos a nossa preocupação com o Brasil, em particular.
O Brasil não tem emprego em quantidade - temos na Grande 5H 200 mil
desempregados -, não tem emprego em qualidade - os salários são muito
ruins -, e não temos segurança no emprego. Vocês, que estão ameaçados de
perder a estabilidade, sabem qual a rotatividade do setor privado no Brasil?
O Brasil tem 21 milhões de trabalhadores no setor privado. Em 1995, foram
demitidos 9 milhões. Destes, 7.500.000 foram demitidos sem justa causa. Ou
seja, o nosso País, em 2 anos e meio, roda uma massa de trabalhadores
equivalente a todo o contingente de carteira assinada. Na Europa, a taxa de
rotatividade é menor do que 10%.

A Constituição diz que não pode haver discriminação por idade. Qual a
empresa, neste País, que admite alguém que tenha mais de 35 anos? Fala-
se que temos de trabalhar mais para nos aposentar. Quem arruma emprego
para pessoas que têm 50, 55 ou 60 anos? Essa é a questão-chave. Não
podemos rejeitar nem fazer apologia da cultura da aposentadoria. Digo mais.
No Brasil, a pessoa não se aposenta; ela é empurrada para fora do emprego,
porque, depois de um tempo, é marginalizada e encostada no local de
trabalho. Temos de ter um mínimo de seriedade. Se é para trabalharmos
mais, que tenhamos emprego de boa qualidade. Essa é uma exigência
minima.

Os economistas da Fundação Getúlio Vargas, que fizeram um estudo para
a PREVIMINAS, disseram que o sistema de Previdência não tem superávit:
o que se arrecada com os ativos é logo repassado para os inativos. Está
escrito isso no texto dos economistas da Fundação Getúlio Vargas, homens
profundamente inteligentes, que passam por ignorantes por conveniência.

Se hoje temos de dois a três contribuintes para um inativo, no passado
tínhamos dez na ativa para um inativo. E o que foi feito? A Previdência está
ligada, em primeiro lugar, â questão do desemprego e, em segundo lugar, à
imprevidência das elites brasileiras, que aplicaram historicamente os
recursos da Previdência a fundo perdido: na Transamazõnica, em Brasília,
na Ponte Rio-Niterói, em tudo mais, menos em previdência. Ai a desculpa é
a mesma: isso não é do atual Governo, isso vem desde 1923. Não vamos
assumir essa divida porque ela vem de longe. De longe também vêm as
dívidas interna e externa. Por que não dão o calote nelas também? Por quê?
Por que há esse desprezo pela divida social e esse apreço pela divida com
os grandes agiotas nacionais e internacionais? Por quê? Essa é a verdade.
Os desvios de recursos da seguridade não começaram nesses Governos e
nem terminaram neles. Boa parte dos recursos do IPSEMG, da divida, é do
atual Governo. A Associação Nacional dos Fiscais da Previdência está
dizendo que, no ano passado, R$12.000.000.000,00 dos recursos da
seguridade foram aplicados em outras finalidades, que não a saúde e a
previdência, em nível nacional. Está no boletim dos Fiscais da Previdência.
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Então, é aquela questão: Nós vamos aceitar pagar pelo desemprego
estrutural? Vamos aceitar pagar pela imprevidência de quem não recolheu e
não capitalizou aqueles recursos para fazer um caixa da Previdência? O que
transforma a crise da Previdência, hoje, em uma coisa explosiva é a questão
do desemprego e a questão da falta de fundos, porque os fundos,
historicamente, foram aplicados em outras finalidades. Agora, nós é que
vamos pagar a dívida social? Por quê? Tudo bem, se quiser pagar, tudo
bem. Costuma até um Governador chegar muito empenhado, muito austero,
querendo pagar a dívida social. Desviaram aí, talvez, da divida da União
com a Previdência, mais de R$100.000.000.000,00, segundo estimativas.
Vamos pagar a divida social?

Então, para terminar, no caso das propostas que fazemos: achamos que
têm que ser feitas modificações na Previdência. Em primeiro lugar,
eqüidade, sim. Na semana passada, o Presidente Fernando Henrique esteve
no ABC paulista e disse o seguinte: "A reforma da previdência, para acabar
com alguns privilégios de servidores públicos que se aposentam entre 44 e
48 anos". Será que ele se esqueceu de que um Ministro dele tem 46 anos de
idade e está aposentado? Ele falou que é para acabar com isso, e um
Ministro dele está assim. Já vi pessoas dobrarem a licença-prêmio e
conseguirem três anos de redução para aposentadoria. O Ministro
Stehanes, que tem 22 anos de trabalho, provou 34 anos e meio. Não sei
como, é muito tempo. Privilégios existem, e sabemos onde eles estão.
Queremos acabar com isso, queremos um sistema único. Trinta e cinco anos
para o homem e trinta para a mulher, e aposentadoria proporcional aos trinta
e aos vinte e cinco anos. Isso para todas as pessoas - civis, militares,
parlamentares, Juizes, todos com esse mesmo critério. E isso que
queremos. O Governo sabe onde estão as questões.

Outra questão fundamental: acabar com os privilégios - estamos de
acordo, mas privilegiado não é quem aposenta por tempo de serviço pela
Previdência. Temos 2 milhões de pessoas aposentadas por tempo de serviço
pela Previdência que ganham a fortuna de R$400,00 por mês. E desses
privilegiados que o Governo fala. Os 2 milhões de aposentados por tempo de
serviço pela Previdência Social ganham, em média, R$400,00 por mês. Isso
é privilégio? Não é esse pessoal que temos que atacar.

O fim do desvio de recursos da Previdência Social. Eu acho que o Brasil
se perde muito porque a adução da Previdência tem um caráter mais
racional. Mas como fazer uma adução racional se, no Brasil, a apropriação
indébita é tratada de forma normal? Que moral o Estado e a União têm para
cobrar dos devedores, se eles mesmos praticam apropriação indébita? Que
moral têm para cobrar dos sonegadores? Não podemos aceitar isso de forma
passiva. Também estou de acordo com o Marcelo, ou seja, não é possível
continuarmos nos baseando só na folha de salário. Temos que transitar a
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Previdência Social com custeio baseado nas folhas de salários e no capital.
Urna Previdência menos proporcional ao salário e mais proporcional ao
capital. Se querem investir e modernizar, que modernizem, mas vão pagar
um preço por essa modernização, que é o de pagar mais Previdência sobre
o faturamento, ou sobre o valor agregado, ou sobre qualquer coisa, mas
proporcional ao capital. A previdência não pode continuar sendo proporcional
só ao salário; ela tem de ser proporcional ao capital também. Essa é uma
outra grande saída para a Previdência.

Por fim, quero abordar a questão da gestão democrática. A Previdência
brasileira tem 70 anos e só teve uma gestão democrática no período de 1960
a 1962 (apenas dois anos). Ela foi historicamente utilizada como instrumento
político e não como instrumento para atender às demandas sociais. Então,
nós, que somos donos da Previdência Social, não queremos o Estado fora
disso; o que queremos é participar da Previdência Social, numa gestão
paritária com o Estado. E queremos, em nível nacional, uma gestão
tripartite, com empresários, Governo e trabalhadores.

Então, vou parando por aqui, deixando essas considerações. No mais,
quero dizer a vocês que, quando se fala em Previdência, no Brasil, as
pessoas costumam achar que esse é um assunto de aposentado e de
pensionista, mas isso é um erro. E por que é um erro? Porque o aposentado
e o pensionista só têm dois interesses na Previdência Social: a política de
correção dos benefícios e a pensão por morte. Todos os demais direitos se
aplicam a quem está em atividade: o auxílio-doença, o salário-maternidade,
a aposentadoria por invalidez e tudo o mais. Além disso, nós, jovens,
ficaremos idosos um dia e teremos de nos aposentar. Assim, Previdência é
um assunto mais nosso do que de quem está aposentado.

Então, que este seminário reflita sobre isso e que, a partir de agora, toda a
população discuta sobre a previdência social (não só o aposentado e o
pensionista, mas também o pessoal da ativa que, se quiser uma previdência
melhor no futuro, tem de lutar por ela desde agora). Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os participantes

poderão formular perguntas aos conferencistas. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. A Presidência solicita aos
interessados que identifiquem o conferencista a quem se destina a pergunta.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos, também, aos Srs.
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 sua intervenção.

Debates
0 Sr. Presidente - Perguntas feitas por escrito. As quatro primeiras, mais
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ou menos do mesmo teor, são dirigidas ao Dr. Marcelo. A primeira é do Sr.
João Diniz, do SISIPSEMG. "A previdência pública pressupõe, dentre outros
aspectos, pactos de solidariedade contributiva, constituição de reservas para
garantia dos pagamentos futuros. Se o trabalhador contribui
compulsoriamente, fica claro que o Governo, como empregador, não
cumpriu com sua obrigação." Agora vêm as perguntas: "E justo que a
reforma vise somente ao segurado? O passivo a descoberto não teria de ser
cobrado do empregador?" Essas são as primeiras perguntas. A pergunta
seguinte, também dirigida ao Dr. Marcelo, é feita pelo Dr. João Rodarte, da
AFIEMG: "Com relação à reforma previdenciária, os trabalhos que vêm
sendo desenvolvidos no Senado Federal contemplam os princípios básicos e
universais, por você mencionados. Em termos práticos, o regime propost
seria o de universalizar para coletivos, servidores públicos civis e militares?
Outra pergunta, feita pelo Sr. Natalino Francisco de Carvalho: "Este debate
vai atingir as pensões das viúvas da previdência social?".

Pergunta de Salvador Franklin de Miranda, da FIEMG: "Considerando a
média de aposentadorias de 1992 a 1996, o número de ativos e inativos será
igual. Considerando que o número de beneficiários conta, em média, 6% ao
ano, e que a entrada de novos contribuintes está em tomo de 2,7%, em que
ano haverá o equilíbrio entre receita e despesa?".

São essas as perguntas dirigidas ao Dr. Marcelo, e solicitaria que ele as
respondesse.

O Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Obrigado pela leitura, Sr.
Presidente.

Uma questão-chave posta na primeira pergunta diz respeito à
solidariedade e a reservas. Nosso colega de conferência, José Prata, tratou
de vários assuntos absolutamente coretos, como se eu pudesse usar essa
argumentação para defender as distorções que existem. Acho que podemos
avançar essa discussão.

Uma das questões-chave na primeira pergunta é a questão da
solidariedade. Ninguém pretende acabar com a seguridade social no Brasil e
com os mecanismos de solidariedade que vocês devem ter no regime básico
de previdência social. Temos que ter algum grau de solidariedade e
conteúdo distributiva no regime básico. A questão é que essa conta, ao final,
tm que fechar, e tenho que dar transparência a essa eventual transferência
c• renda que porventura existe no sistema básico. Quando se propõe a
reforma da previdência social em todos os níveis, o que queremos acabar é
com o oposto da solidariedade, que é a chamada solidariedade invertida.
São os privilégios para meia dúzia, enquanto a maioria tem que se contentar
com valores mais baixos. O discurso da solidariedade, lamentavelmente,
tem sido utilizado para a manutenção de um regime que não é solidário.
Basta verificar os números, eles são a anti-solidariedade em pessoa. No
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Brasil, temos o estigma da regressividade: muitos abocanhando pouco e
poucos abocanhando muito. Na Previdência, acontece a mesma coisa. No
regime geral de previdência social, temos 88% dos beneficiários com 59%
da despesa, e 12% levando 41%. Quando comparo o que gasto em
previdência social de servidor público estadual, municipal e federal
aposentado - e não tenho nada contra servidor, sou um servidor de carreira -,
temos que reconhecer que existem distorções. Tenho algo em tomo de
2.900.000 beneficiários de aposentadorias do setor público. Estou gastando
com eles, hoje, em tomo de R$45.000.000.000,00. Estou gastando com
esses aposentados mais do que gasto com os 16.500.000 beneficiários do
regime de Previdência Social. Gastei R$42.500.000.000,00 no ano passado.
Se somarmos tudo, será equivalente à receita fiscal. Tudo que a Receita
Federal arrecadou em impostos, em Brasília, no ano passado, é equivalente
ao que estou gastando com a Previdência Social comum somado à
Previdência Social do servidor em todos os níveis de Governo. Então, tenho
que 2.900.000 se apropriam de mais recursos do que 16.500.000. Temos
que olhar essa questão com tranqüilidade, não para perseguir ninguém ou
para arrumar um bode expiatório, mas sim para consertar o que está errado.
Solidariedade é fundamental? Sim, mas não a solidariedade invertida.

Outra coisa que quero dizer é com relação às reservas. E evidente que
temos um problema grave na Previdência Social, porque essas reservas não
foram guardadas e capitalizadas. Todo regime de previdência social, seja do
Chile, do Brasil ou da Europa, é maravilhoso quando começa, porque tem
muita gente contribuindo e, como o regime é recente, tem poucas
obrigações. Então, tem dinheiro a rodo.

Tem dinheiro a rodo que permite conceder coisas sem lógica, sem
fundamento. Isso aconteceu no Brasil. Parte da dilapidação da reserva é
porque eu concedi um montão de coisas que não tinham lógica nem
fundamento. Vejam os privilégios e as situações absolutamente ilógicas
descritas na minha apresentação.

A outra parte é porque eu não guardei esse dinheiro para financiar a longo
prazo. Isso é verdade. Usou-se dinheiro da previdência para a construção de
obras públicas, de empresas e até de imóveis em Brasília.

Só há um meio de se recuperar parte desse dinheiro, o que, inclusive, nós
da Previdência temos defendido, e espero ser possível avançar, fazendo
com que parte desse dinheiro retome, ou seja, havendo privatização, que
uma parte desses recursos volte para constituir lastros para a Previdência
Social, já que parte dos ativos do Estado foram constituídos com esses
recursos.

Essa é uma proposta difícil, que encontra resistência de outras áreas, mas
tem sido defendida. Podemos pensar no assunto. Esse é um aspecto.

Em segundo lugar, muito do que foi dito como desvio da previdência não é
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desvio. Por exemplo, -todo o sistema de saúde - SUS - brasileiro foi
construido pela Previdência Social. Ninguém nunca contestou que se fizesse
isso. Noventa por cento da rede hospitalar, o SUS, hospitais no Brasil inteiro
foram construidos com o dinheiro da Previdência, o antigo INAMPS.
Ninguém contestou isso. Saúde era um dos itens de prestações da
Previdência, antes de virar política universal, e nem a extrema esquerda
nem a extrema direita contestaram.

Trata-se de uso que não tem retomo. Não é um dinheiro que se capitaliza
para pagar aposentadorias depois. Pode ter retomo no sentido de melhorar
as condições de vida do povo brasileiro, mas não é para pagar
aposentadorias.

Devemos olhar tudo isso com muita tranqüilidade para não corrermos o
risco de fazer acusações que não terão maiores conseqüências. Ou penso
sobre o problema concreto e procuro soluções a partir de agora - soluções as
mais justas possíveis para a sociedade e para as diversas gerações -, ou
manterei os mesmos erros, e, às gerações futuras, só restará nos
responsabilizar pela nossa imprevidência, como hoje estamos reclamando
das gerações que não tomaram medidas em relação a isso. Não adianta
lamuriarmos.

Gostaria de ter uma máquina do tempo, voltar a Pedro Alvares Cabral e
consertar tudo desde o início. Se não dá para consertar tudo desde o inicio,
vamos consertar a partir de agora para garantir o futuro deste Pais e da
Previdência Social.

A pergunta que foi feita por um dos participantes sobre solidariedade e
reserva são as duas questões-chaves. Estou de pleno acordo.

Na questão do financiamento tenho que ver como distribuo a carga, quem
vai pagar a conta e o que vou pagar. Se, por um lado, estou concedendo
benefícios a pessoas que estão em plena capacidade laborativa, na verdade,
isso é um benefício anti-social. Estou tirando dinheiro de alguma outra área
política para dar a uma pessoa que não precisa dele. Do ponto de vista da
lógica, é uso indevido de recurso público.

Não acho que isso seja sacrifício do segurado. Acho que é fazer o que é
correto. E claro que devemos exigir também dos poderes públicos que
cumpram com as suas obrigações. Não adianta pensar que existe uma forma
ideal, na qual todos saiam satisfeitos, sem fazer sacrifícios.

O Prata comentou, com dados verdadeiros, que R$12.000.000.000,00 do
orçamento social foram desviados da seguridade e usados para cobrir um
rombo de R$14.500.000,00, que existe na previdência social do servidor
público, e não há lastro contributivo, não há de onde tirar. Estou tirando
dinheiro da seguridade, c saúde, da assistência, que deveríamos canalizar
de forma solidária, para cobrir benefícios de pessoas que estão se
aposentando, em média, aos quarenta anos de idade. Citei casos de pessoas
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se aposentando ao final dos 30 anos de idade.

Isso não tem cabimento. Não há país que se sustente com esse tipo de
coisa. Será que cortar esse tipo de coisa é neoliberalismo, é sacrificar os
direitos sociais? Não, é acabar com o que está errado.

É racionalizar, é gastar adequadamente o dinheiro que eu tenho. Aí, eu
lamento, porque vem com esse discurso neoliberalista. Neoliberalismo é ser
contra aposentadoria de R$30.000,00? Aposentadoria por tempo de serviço,
no ano passado, representava apenas 13% dos benefícios da previdência
social concedidos em 1996. Quando falo em reforma da aposentadoria por
tempo de serviço, estou pensando em 13% dos beneficiários da previdência
social. Desses 13%, pelo menos 3% estão na faixa etária superior a 60 anos,
ou seja, se for estabelecido o limite de idade de 60 ou 55, como vem sendo
cogitado como regra permanente, 3% desses 13% não estão nem aí, porque
já se aposentaram com idade na concessão superior. A idéia é que haja uma
regra de transição na mudança de um regime para outro, porque não se quer
acabar com a aposentadoria por tempo de serviço, o que se quer é reformá-
la e vinculá-la a algum critério de idade. Como vai ser uma regra de
transição, cai a metade. Isso, no INSS, regime que será menos afetado.
Desses 13% que mencionei, tiramos uns 3, temos 10%. Suponhamos que de
6% a 7% dos beneficiários da Previdência tenham que esperar um pouco
mais para se aposentarem, porque será estabelecido um critério para se
evitar a aposentadoria precoce, tanto na Previdência como no setor público.
Será que isso é absurdo? Vou citar mais uma coisa. Participo de eventos
internacionais, conheço previdências no resto do mundo. O Prata fez um
alerta aqui que está correto. Existem tendências diferentes no mundo inteiro.
O Chile optou por um regime totalmente privado de capitalização individual,
sem nenhuma solidariedade. E alguns países latino-americanos seguiram
esse modelo, que agrada muitos economistas. Ele até citou que os
economistas são a favor. E verdade. Economista adora esse modelo.
Agrada, por exemplo, a entidades multilaterais da área econômica, como o
Banco Mundial e o FMI, que simpatizam com esse tipo de modelo. Mas
tenho uma outra experiência de reformas que ocorrem em outros países,
como, por exemplo, em países europeus. São elas reformas do regime de
repartição, que estimam o mecanismo de previdência complementar. E têm
o apoio da OIP, da Associação Internacional de Seguridade Social. Acho que
nossa reforma está muito mais próxima dessa do que da reforma chilena.
Agora, em todo o mundo, sabe-se que não adianta prometer coisas que não
tenham lastro. Voltamos à questão da reserva. Se eu não tiver um sistema
de financiamento adequado, vou prometer, mas não vou cumprir, porque
não vou ter como fazê-lo. Aí, falamos que é o neoliberalismo. Mas como
pode ser neoliberalismo se Govemadores do PT dizem a mesma coisa, se
Prefeitos do PT dizem a mesma coisa? Será que também os Govemadores
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e Prefeitos do PT viraram neoliberais? Será que Christovam Buarque, que
não consegue pagar a folha do funcionalismo do Distrito Federal, virou
neoliberal? E o Vítor Buaiz? Esses problemas de gestão previdenciária e
administrativa são gerais. Qualquer pessoa, de qualquer filiação política, terá
que enfrentá-los. E temos que perceber que essa dimensão diz respeito a
que projeto vamos constituir para o Brasil. Acho que os projetos do Governo
estão no caminho correto.

Uma coisa importante na proposta original do Governo, que é a segunda
pergunta, foi a questão da instalação de um regime único de previdência,
idéia cogitada no princípio, que é uma previdência igual para todo brasileiro.
Não vai dar. Politicamente, não há espaço para isso. Então, vai haver uma
previdência com regras básicas, similares, para o âmbito do regime do
servidor público, e vai ter o regime geral de previdência social. Esses dois
regimes, embora separados, deverão obedecer a algumas regras básicas
similares, por exemplo, alguns limites de idade e alguns critérios de
financiamento, que são os parâmetros básicos. E, a partir daí, os entes de
Governo têm liberdade para fazer os ajustes às suas realidades particulares.
Mas a idéia é estabelecer algumas regras básicas, mantendo os regimes
distintos. Os Estados, os municípios, a União vão ter seus regimes dos
servidores, e eu vou ter o INSS, mas ajustando essas regras. E esses
princípios, pelo menos os básicos, estarão consagrados no texto
constitucional. Vai haver diferenciação ainda? Vai. Mas é assim mesmo. Não
dá para fazer tudo de uma vez só. E um processo natural de ajuste de
reforma que tenta compatibilizar o desejável com o possível. E acho que a
redução dessas diferenças já vai representar um grande avanço. Um outro
aspecto que foi colocado foi o impacto sobre pensões. Em princípio, a
reforma da previdência não deve trazer nenhum impacto em relação aos
direitos adquiridos. Quem já está em gozo de benefícios não vai ter esse
beneficio cassado. Pelo contrário, dependendo da margem de manobra que
conseguirmos com a reforma, poderemos até dar continuidade à política de
melhoria do valor real dos benefícios, que de fato foram muito reduzidos a
partir da década passada. Observamos, a partir de 1968, um processo de
recomposição e, principalmente de 1993 para cá, um acelerado crescimento
do valor real médio dos benefícios, em parte em conseqüência da
Constituição de 1985, em parte como fruto de uma política de melhoria
efetiva de concessão de ganho real dos benefícios que haviam sido
achatados. Agora, para sustentarmos essa política no tempo, temos de ter
um sistema que seja consistente, senão pode voltar a inflação, que permitia
à Previdência acertar suas contas. Ela dava o reajuste, e no dia seguinte a
inflação comia tudo. Com a estabilização econômica, as distorções
ganharam transparência. Temos de tentar, racionalmente, ajustar isso e
corrigir as distorções para garantir a sobrevivência do sistema a longo prazo.
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Antes era muito fácil. Era só haver determinado índice de inflação que a
previdência era reajustada. Dava-se um reajuste com uma mão e, com a
outra, retirava-se no dia seguinte, com a inflação acelerada. Era um
estelionato contra o aposentado e contra o pensionista. A estabilização
acabou com isso. Imaginem aquela inflação de 40% e o pessoal que recebia
o benefício no 120 dia útil do mês. Vejam a perda que essa pessoa tinha.
Depois demos até reajustes reais nos valores dos benefícios - todos aqui são
testemunhas -, o que permitiu melhorar um pouco a situação de
achatamento desses benefícios. Agora, ou se entra no circulo vicioso da
contribuição por pouco tempo, da aposentadoria em pouco tempo e do
recebimento de um beneficio baixo, o que, durante muito tempo, obriga a
pessoa a continuar trabalhando, ou a - pessoa trabalha mais, contribui
direitinho, aposenta-se mais tarde, mas vai ganhar um beneficio que lhe
garanta uma vida digna.

As regras que vamos colocar aqui no Brasil, de limite de idade, etc., são
consideradas, em todo o mundo, regras até generosas pelos padrões
internacionais. Aqui causam esse rebuliço. Nos foros internacionais, em vez
de sermos acusados de neoliberais, somos acusados de esquerdistas
perigosos. O rótulo depende do ambiente em que a pessoa se encontra.

A última questão diz respeito às contribuições. Confesso que não entendi
muito bem a pergunta. Fala em crescimento de 2,7% de contribuintes e em
crescimento de receita. O que temos de fazer, nessa área, é ajustar o fluxo
de receita ao crescimento de despesa. Como foi dito aqui, tenho de
compatibilizar regime de previdência-base com regime de previdência
complementar. Porquê? O regime de previdência complementar vai resolver
o problema de envelhecimento da população? Não. Acontece que a taxa de
dependência global na sociedade brasileira tende a mudar. A sociedade está
envelhecendo porque está caindo o número de filhos que as pessoas têm.
Essa queda abre maior espaço para que se possa, efetivamente, poupar um
pouco mais do que no passado. Com a poupança que pode ser feita agora,
será complementado o que o Estado vai pagar com o regime de repartição.
E muito simples. Vou usar uma metáfora muito elementar. O João, que teve
12 filhos, diz a eles que, a partir de hoje, vai parar de trabalhar e que eles
vão sustentá-lo. Ou, então, o João não teve filho nenhum, poupou durante a
vida e vai viver do que poupou. A discussão que estamos tendo aqui é para
saber quando é que esses filhos devem, razoavelmente, começar a
contribuir para sustentar o Sr. João, ou para saber quanto o João pode
poupar durante a vida ativa para que a carga dele sobre os filhos não seja
muito alta. E essa a conta que tem de ser fechada. Assim, como vai diminuir
o número de oessoas que vão contribuir no regime de repartição para o
financiamentc das aposentadorias, algum grau de poupança as pessoas
terão de fazer agora, na medida em que vão ter mais espaço para isso,
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devido à queda da taxa de fecundidade, com a conseqüente tendência à
diminuição do número de dependentes infanto-juvenis. Agora, essas coisas
têm de ser reajustadas. O ideal é que o Sr. João ajude um pouco - é o
regime de repartição - e que taça, também, um pezinho de meia - é o regime
de capitalização. Por isso queremos caminhar para o sistema de previdência
mista.

O Sr. Presidente - Temos três perguntas dirigidas ao Dr. Marcelo, que
acredito já tenha respondido em parte. Se desejar fazer alguma
complementação, passamos a ele.

A primeira vem do Sr. Jorge Henrique Barbosa, sobre a questão da
transição: "O senhor poderia relatar quais seriam as regras de transição da
reforma da previdência que o Senado pretende apresentar?".

A segunda é identificada pelo cidadão observador José Eustáquio Marfins
Marinho: "O tempo de serviço completado será ignorado? Como ficariam as
aposentadorias especiais? Quando ocorrerá a votação do texto da reforma?".

A terceira pergunta é do Sr. Severino Francisco: "O servidor público com
28 anos de trabalho e contribuição e com 44 anos de idade, que esperava
aposentar-se nos próximos sete anos, vai ter que esperar 21 anos? Não
haverá regra de transição? Como ficariam os projetos de vida dessas
pessoas?". São essas as três perguntas para o Dr. Marcelo.

O Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Em termos de regra
permanente, a tendência, hoje, é que eu tenho uma regra nova em que vou
ter o tempo de contribuição associado ao limite de idade. A regra
permanente, provavelmente, vai ser 60 anos de idade, 35 anos de
contribuição para o homem e 55 anos de idade, 30 anos de contribuição para

- a mulher. Essa regra não entra em vigor de imediato. A idéia é que eu tenha
limite de idade, limite de contribuição e formas de cálculo-benefício
diferenciadas para as pessoas que já se encontram no mercado de trabalho.
Não está definido ainda, claramente, como vai ser a regra de transição. Está
sendo discutido isso. Mas está claro que ela vai implicar o estabelecimento
de um limite de idade mais baixo do que este que eu mencionei aqui. Aliás,
substancialmente mais baixo. Ela vai implicar um "plus" em relação ao
tempo que falta para se aposentar. Então, se falta, por exemplo, um ano
para alguém se aposentar, talvez tenha que trabalhar uns 30% ou 25% a
mais, enfim, um percentual a mais. Eventualmente, pode ter algum ajuste no
valor do beneficio a ser auferido, conforme o tempo de contribuição.

Qualquer que seja a regra, ela não vai afetar dois casos muito claros. O
primeiro, de quem já cumpriu o tempo para se aposentar na integral, ou seja,
35 anos de serviço para o homem e 30 anos para a mulher. Esse pode ir
para casa e dormir descansado. Ele tem um direito adquirido a uma
aposentadoria na forma integral e vai recebê-la em qualquer tempo,
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independentemente das mudanças na regra do jogo. Então, aquele
trabalhador que já cumpriu os requisitos com base na legislação em vigor
não vai sofrer nada. O segundo caso seria de quem está no período da
proporcional, já cumpriu mais de 30 anos, se homem, ou 25 anos, se mulher,
e que também vai poder se aposentar na regra da proporcional já cumprida
na data da promulgação do texto constitucional. Por exemplo, estou com 33
anos de serviço, sou homem, então, vou ter o cálculo do benefício feito com
base na lei em vigor até a véspera da promulgação.

Quem estiver próximo da aposentadoria proporcional, ou seja, com menos
de 30 anos, se homem, e menos de 25, se mulher, vai ter uma regra de
transição. Não vai ficar, exatamente, com a regra vigente na época anterior
à Constituição, nem vai entrar direto na nova regra. Vai cumprir um limite de
idade mais baixo, vai trabalhar um pouco mais, porque vai ser proporcional
ao tempo já contribuído, vai ter uma lógica. Quanto mais próximo à
aposentadoria, menor o tempo de contribuição adicional a ser feito. Vai
haver uma proporção. Através desse mecanismo, pretende-se ter uma regra
de transição gradativa. Não há motivo para ninguém se desesperar em
função de já ter direito a aposentadoria, quer integral ou proporcional, ou
estar na expectativa de se aposentar logo, porque vamos ter um processo
gradativo de implantação das regras novas.

E assim em todo lugar do mundo. Em nenhum lugar se tem previdência
mudando as regras com ruptura. Sempre se considera exatamente aquilo
que foi questionado aqui.

"Eu já tenho 28 anos de trabalho, aposentar com mais sete na integral, vou
me aposentar com 21." Não tem nada disso. Não sei de onde tiraram essa
informação. Provavelmente, a pessoa que tem 28 anos de trabalho, se
quiser se aposentar na integral, vai ter que cumprir mais um determinado
período, sim, mas não terá que dobrar o tempo. Vai haver uma regra de
passagem, com um ônus, mas nada draconiano. A idéia não é essa.

Vejamos, por fim, a aposentadoria especial. O que está mudando e já
mudou na legislação a esse respeito é a tentativa de acabar com aquela
tara de aposentadorias com base no critério de categoria profissional.

A aposentadoria agora é concedida com base em exposição efetiva a
agente nocivo. Se a pessoa trabalhou em condições adversas à saúde, não
importa a categoria, tem direito ao benefício. Uma das informações que
vamos exigir vai ser o histórico da vida laborai, em que conste, inclusive, a
informação de trabalho em condições adversas com agentes químicos,
físicos e biológicos que justifiquem a aposentadoria especial. Agora, quem
não trabalhou exposto a isso, pode tirar o cavalinho da chuva. Isso já
acabou.

Estamos reconhecendo o período pretérito das pessoas que tinham direito,
pela legislação anterior, para fins de conversão, mas a aposentadoria
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especial, daqui para a frente, é só para quem estiver exposto a agente
nocivo.

No que diz respeito á aposentadoria de alguns setores, como o magistrado
e servidores públicos, as regras seguirão a mesma lógica: 35 anos de
contribuição, 60 anos de idade. Essa é a intenção. E o próprio Congresso
Nacional tem sinalizado, não no sentido de extinguir o IPC, hipótese que se
questionou com o Instituto Parlamentar do Congresso, mas de aplicar regras
similares ao Instituto, buscando estabelecer uma correlação atuarial dentro
do plano dos congressistas, o que é uma iniciativa positiva no sentido de
organização.

Em suma, as coisas estão caminhando para termos sistemas mais
corretos, que funcionem dentro da lógica adequada.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Fernando Alberto, dirigida ao Dr. José
Prata Araújo: "Aposentei-me em 1993 e estou pagando os 3,5% para o fundo
sem previsão. No meu caso, será que irei aposentar-me novamente?"

Pergunta da Sra. Marta Mendonça de Souza Dias: "Quais as atitudes
urgentes que serão tomadas na área da saúde? E o aumento do salário, que
não atingiu a todos? E a inflação, que não pára de subir? E para o
aposentado, que está muito sacrificado, será feita alguma coisa?"

Pergunta do Sr. João Diniz : "Você considera a reforma da Previdência a
grande ruptura social da atualidade?"

O Sr. José Prata Araújo - Não sei exatamente qual é o discurso do
Governo, pois ele sempre faz dois. Quando se dirige ao pobre, ele ataca a
classe média. Diz que a classe média é cheia de privilégios e outras coisas
mais. No folheto do Bradesco-Previdência, fala da Previdência. Diz que ela
acaba com a classe média, porque paga só até R$950,00.

No jornal de domingo, vimos um cidadão que foi Gerente de empresa e
contribuía para a Previdência choramingando a respeito da vida.

Faz o discurso de que a classe média tem privilégios da Previdência
quando o discurso é - ara o pobre, mas, quando o discurso é para a classe
média, a Previdência não vale nada, porque ela só paga R$950,00. Ora,
acho que o Governo precisa ajeitar o seu discurso. Afinal, qual é o
problema? A classe média paga muito ou paga pouco? Se ela é bem
aquinhoada pela Previdência, então por que querem privatizar a Previdência
da classe média, se ela só tem privilégios? Não tenho cálculo atuarial. No
entanto, com certeza, quem mais contribui em número de anos é a classe
média. Todo o setor rural aposentou-se sem contribuição. Sabidamente,
quem criou a aposentadoria rural foi o Governo militar, com o seguinte
objetivo: não quiseram fazer a reforma agrária, que é o mais importante, e
tentaram passar o mel na boca dos trabalhadores apenas com a Previdência.
Se houvesse sido feita uma reforma agrária decente, há mais tempo, a
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Previdência, com certeza, não teria tanta despesa com os trabalhadores do
campo. Isso e obvio. O que o camponês iria preferir, historicamente? Ter
uma aposentadoria de R$112,00 ou ter um pedaço de terra para cuidar, há
50 anos? Essa é a questão-chave. No caso do campo brasileiro, evitou-se
uma tragédia maior, pois se não fosse a aposentadoria rural, as cidades
ficariam mais caóticas ainda, porque todo mundo se dirigiria para elas. O que
segura as pessoas no campo é o sistema de aposentadoria. O que
movimenta boa parte dos pequenos municípios é o dinheiro dos aposentados
rurais.

Creio que o Governo tem dois discursos para a classe média: ora a ataca,
considerando-a um bando de privilegiados, ora diz que ela é sacrificada,
convidando-a para ingressar na Previdência privada.

No caso do funcionalismo público, onde está a contrariedade do Governo?
Será porque o funcionalismo recebe aposentadoria integral? Será corque a
aposentadoria dos servidores não é privada? Qual é a questão, afinal de
contas? Essa é uma pergunta que devemos fazer. Creio que as seguradoras
estão muito interessadas na Previdência de vocês, pois até estão
encomendando um estudo à Fundação Getúlio Vargas.

Tenho números que gostaria de passar para vocês. A Previdência Social
tem menos contribuintes do que a Previdência dos servidores. Nas Capitais,
a Previdência Social apresenta a relação de um aposentado para dois
contribuintes. Nas Capitais, quanto aos servidores públicos municipais,
temos 1 aposentado para 4,2 contribuintes da Previdência. Nos Estados,
temos 1 aposentado para cada 3,8 contribuintes. Na União, que o Governo
diz estar um grande caos, temos um para um, porque a Constituição de 1988
transferiu boa parte dos serviços federais para os municípios e para os
Estados. E óbvio. Mas as pessoas são tão inteligentes que se esquecem
desse detalhezinho. A Constituição de 1988 teve o objetivo de fortalecer
Estados e municípios. Os serviços de saúde, que eram prestados em nível
federal, são cada vez mais municipalizados. A assistência social foi
municipalizada. No entanto, o Governo pega a Previdência dos servidores
públicos federais e faz uma arruaça. E o sinônimo do caos, ou seja, um para
um. São 500 mil servidores da ativa para 500 mil aposentados. E o caos
total. No entanto, se pegarmos o total de servidores públicos no Brasil, entre
ativos e inativos, iremos encontrar quase quatro para um. Tenho uma revista
da Previdência que diz que quatro para um é a relação ideal. Iremos
encontrar essa relação se pegarmos o conjunto da Previdência dos
servidores públicos federais, estaduais e municipais, porque houve uma
transferência de responsabilidades. Pegar isoladamente não é correto do
ponto de vista técnico.

Segunda questão: o companheiro fala que a conta tem de fechar. Claro
que tem de fechar. No entanto, por que pegam somente o caixa da
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Previdência? O orçamento, pelo que sei, é um conjunto de rubricas. Por que,
então, não pegam outras contas? Por exemplo, o Brasil vai pagar este ano,
conforme o orçamento público federal, R$25.000.000.000,00 de juros,
referentes às dívidas interna e externa. Porque, então, não olharam isso no
orçamento, para ver se dava para ganhar uns R$5.000.000.000,00 ou
R$7.000.000.000,00 pelo menos, e pegaram o caixa da Previdência? Porque
o Governo é muito corajoso para enfrentar o pobre, mas fica de joelhos para
os milionários.

Qual é a culpa que temos se a divida interna passou de
R$60.000.000.000,00 para R$160.000.000.000,00 em 2 anos? Qual é a
culpa que temos se as contas externas brasileiras, que tinham um déficit de
R$1.000.000.000,00 em 1993, vão fechar em 1997 com
R$35.000.000.000,00 de déficit?

Que culpa temos nisso? Tem que fechar sim, mas por que sempre pegar o
caixa da Previdência? Por que sempre dar calote na dívida social e não
encarar de frente um processo de distribuição de renda neste Pais? Essa é a
questão-chave. Os técnicos são muito corajosos para enfrentar o povão, mas
ficam de joelhos quando se trata de discutir com os poderosos. Isso me
deixa indignado. Um país, para ter a distribuição de renda correta, tem que
enfrentar a crise das elites. Um país só é justo se a grande maioria que está
embaixo subir um pouco e a turma que está em cima recuar um pouco. E
assim na Europa. Não é nenhuma utopia, não. A democracia européia
funciona assim. E claro que tem que fechar. Mas por que fechar em cima de
nós?

A terceira questão é quando se fala da aposentadoria de R$30.000,00. É
uma injustiça! Tomem a resolução de todos os sindicatos e verão qual é a
posição sobre a aposentadoria do Juiz, dos parlamentares, etc. E uma
posição muito clara.

O companheiro pergunta se vai ter outra aposentadoria, pois se aposentou
e voltou a trabalhar. A resposta é negativa. A posição do Governo é de que
não mais vão existir acúmulos de aposentadoria. Só para o servidor menos
graduado.

Como vocês podem ver, a reforma administrativa está empacada porque
não se chega a um acordo sobre o teto de R$10.800,00. O Brasil hoje está
discutindo um aumento de R$6,00 no salário mínimo e não chega a um
acordo sobre o teto de R$10.800,00, ou 100 salários mínimos. Isso é uma
indecência. Vejam só um exemplo: nos Estados Unidos, que não são
nenhuma maravilha em termos de distribuição de renda, o Presidente recebe
R$17.000,00, que equivalem a 20 salários mínimos americanos. O salário
mínimo americano é de R$850,00. O nosso Presidente ganha 170 salários
mínimos. Não há acordo para um teto de 100 salários mínimos.

Quanto à segunda questão, que se refere à saúde, penso o seguinte: a
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classe média brasileira não pode deixar o pobre como está hoje. Temos no
Brasil, aproximadamente, 35 milhões de pessoas que têm plano de saúde
privado e 130 milhões que dependem do SUS. O País não pode ver seus
velhinhos morrendo como morreram os de Santa Genoveva. Não pode ver
crianças morrendo nas maternidades. Não pode ver o médico tendo que
escolher qual paciente irá salvar, porque não há leito suficiente. Em Maringá,
não sei se vocês viram, o médico teve que escolher uma grávida, deixando
dois velhinhos morrerem. O País não pode assistir a uma coisa dessas
passivamente. Mesmo quem tem plano de saúde tem que ajudar a fortalecer
o SUS. Tem que ajudar a levantar a saúde pública brasileira. Se tenho meu
filho com plano de saúde garantido, não devo ficar indiferente â maioria que
sofre profundamente. A saúde é, na minha opinião, o principal fator de
desintegração social do Brasil. A maioria da população está em situação
dramática. E nós, da classe média, temos que ser solidários e ajudar a
levantar o SUS. Batalhar pela saúde é uma questão fundamental.

Por fim, a seguinte pergunta: A pnvatização da previdência é a grande
ruptura? Considero o modelo de privatização chileno, e mesmo o argentino,
a maior ruptura social da história da humanidade, no seguinte sentido: o
Chefe da Previdência chilena esteve no Brasil há dois anos. Sabem o que
ele falou? No Chile, as contribuições dos trabalhadores em atividade vão
para as seguradoras, e o Estado fica com o passivo. Sabem o que ele disse
no auditório da Previdência Social e que foi transcrito no livro da Previdência
Social, sem o menor protesto? Que a previdência social chilena - e vocês me
perdoem por estar falando assim tão friamente - só será possível daqui a 15
anos.

Será viável daqui a 15 anos, quando 80% dos aposentados terão morrido.
Essa proposta do Ministério é uma proposta de genocídio. Isso é genocídio.
Quando o Ministério da Previdência dá guarida a um discurso genocida
desses, a coisa está muito mal. Então, a previdência chilena será viável
daqui a 15 anos, quando 800 mil de 1 milhão de aposentados terão morrido.
Ai, o peso do Estado, que é o passivo, vai desaparecer. Sem dúvida alguma,
a previdência deixa de ser um pacto solidário entre gerações e passa a ter,
na morte de toda uma geração, o seu sucesso. Assim não dá.

Volto ao início: a grande disputa, hoje, em nível mundial, é o
individualismo selvagem "versus t' a solidariedade social renovada. E essa a
grande contradição que temos no mundo no final de século.	-

O Sr. Presidente - Temos um grande número de participantes. A
Presidência, portanto, solicita aos conferencistas e aos senhores
participantes que se atenham ao seu tempo. O tempo de quem fará a
pergunta e de quem a responderá é de 3 minutos.

Passo a palavra ao Sr. José Augusto Braga, do SIND-UTE. Solicito ac
senhor que identifique a pessoa a quem vai dirigir a pergunta.
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O Sr. José Augusto Braga - Pelo que temos acompanhado aqui nas

exposições, sobre o IPSEMG e no geral, constatamos que a questão da
previdência, em nível nacional e estadual, não passa pela questão de
recursos. Recursos existem e em abundância. Um pais que financia Bancos
privados e não os deixa fechar, neles injetando dinheiro, não se preocupa
com recursos. Um Estado como Minas Gerais, que pega dinheiro do
IPSEMG, como um empréstimo compulsório, e o desvia para usará vontade
em outras áreas, não se preocupa com recursos.

Queria que os dois expositores, o Marcelo e o Prata, se detivessem um
pouquinho na questão da gerência da Previdência, fizessem algumas
considerações sobre isso. Para nós, aqui em Minas, o problema é de
gerência. O dinheiro está sobrando a ponto de estar emprestado aos
Governos, não só ao atual, mas aos outros, que se têm apoderado do
dinheiro do IPSEMG e feito não sei o quê com ele. Só não o têm usado para
nós. Queria saber se a proposta do Senador Beni Veras contempla a questão
da gerência. Para nós, a previdência é mesmo uma questão de
gerenciamento, tanto em nível nacional quanto estadual. O que a proposta
contempla para evitar um pouco essas distorções, esses desvios, essas
sonegações, etc.?

Queria que o Marcelo, com relação a Brasília, e o Prata, com ênfase na
nossa proposta, a proposta dos servidores públicos, que é o gerenciamento
da Previdência, no mínimo, tripartido ou meio a meio, entre Govemo e
funcionalismo, tratassem, objetivamente, da questão do gerenciamento. Para
nós, daqui de Minas Gerais, a questão é de gerenciamento mesmo, é
gerenciar bem para termos uma Previdência muito boa para o servidor
público. Recursos há, e com abundância.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcelo, que disporá de 2
minutos para a sua resposta. A segi'. o Sr. José disporá também de 2
minutos.

O Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Se temos recursos, quero
que me mostrem para que possa usá-los adequadamente. As contas da
Previdência estão transparentes, à disposição da sociedade.

Temos conselhos na Previdência Social, os Conselheiros recebem nosso
fluxo de caixa, os fluxos de caixa estão na Internet, são publicados, o que eu
arrecado e o que eu gasto têm minha rubrica, cada rubrica está aberta à
fiscalização externa, do Congresso Nacional, à fiscalização interna, ao
controle social. Me mostrem onde está. Eu, realmente, quero achar. Digo
mais: lamentavelmente, a reforma da Previdência só entrou na agenda
nacional porque estão faltando recursos. Se fosse somente por causa das
distorções, sempre se dá um jeito de empurrar com a barriga. Essas
distorções doutrinárias que falei aqui e esses abusos existem desde sempre.
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Ajudaram a dilapidar as reservas da Previdência também. Agora, só são
visíveis quando, na verdade, o calo aperta do lado mais sensível do corpo do
ser humano - vou usar um clichê aqui -, o bolso. Faltou dinheiro, as pessoas
começaram a se mexer para ver como resolver. Eu não queria caminhar no
lugar do Zé Prata. O Zé levantou aqui - me permite a intimidade - vários
problemas nacionais. Se for para bater palmas por ele pelos problemas que
temos, dos encargos de juros, as dificuldades do que é arrolar, o que
significa processamento, tal e tal, eu bato, agora; como isso resolve os
problemas da Previdência, também não vejo. Vocês sabem quanto
gastamos para recuperar as estradas federais no ano passado?
R$180.000.000,00. Sabem quanto eu gasto por mês para pagar benefícios
na Previdência Social? R$3.300.000.000,00. Quero que vocês tenham uma
noção da magnitude do que estamos falando. Tudo que o Governo Federal
arrecada em um ano é equivalente ao que eu gastei com aposentadorias e
benefícios da Previdência e do INSS, somado com as aposentadorias e os
benefícios do setor público. Eu já citei aqui, é só fazer a conta. Achar que
ainda há espaço no resto dos orçamentos fiscais de todas as esferas de
governo para colocar recursos na Previdência? E as outras políticas de
governo? Não tem que ter educação, não tem que ter saúde, não tem que ter
assistência social, nãd tem que ter cultura, não tem que ter transporte, não
tem que ter energia, não tem que ter comunicação? A verdade é que estou
jogando meu dinheiro todo para financiar políticas que estão equivocadas e
está faltando dinheiro para cumprir o básico. A população está cobrando.
Para que serve o Estado se não pode fazer investimentos em serviços em
benefício da população? Então vamos com calma. Eu gosto de falar coisas
bonitas, gosto de falar que quero combater a fome, quero combater a
miséria, etc. Isso é bom de ouvir. Agora, como isso resolve o problema que
denunciei aqui? Aliás, está faltando dinheiro para isso exatamente porque
está sobrando em outras áreas, ou estamos gastando mal em outras áreas.
Por favor, vamos nos ater aqui a uma discussão séria e aberta. Os números
estão ai. Temos dirigentes de poderes públicos em nível municipal e
estadual de todos os partidos • e tendências ideológicas. Todos estão
enfrentando problemas da mesma natureza. Podem ver, podem verificar no
Brasil inteiro. Então, por favor, não vamos mistificar.

Quanto à questão da privatização da Previdência, negócio de teto. O teto
da Previdência vai ser mantido no atual patamar - 10 salários mínimos. Isso
já está mais do que assumido. Não sei como alguém ainda suscita
discussões sobre esse assunto. A Previdência fez questão de estimular um
debate aberto sobre a reforma. Chamou todo mundo. Chamou o homem do
Chile que o José Prata falou aqui, chamou a Sulamis Dahin, chamou Rafael
de Almeida Magalhães, chamou Antônio Kandir, chamou gente de todas as
correntes ideológicas, de todos os partidos políticos, de todas as linhas, e
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tudo que se falou foi transcrito e publicado sem nenhum tipo de censura
Como é que alguém vai pinçar um depoimento de uma pessoa
individualmente, quem quer que seja? Ele pode pensar o que quiser, não sou
obrigado a concordar. A Previdência estimulou o debate e o publicou "ipsis
litteris". A gente discorda ou concorda. Agora, uma coisa não se pode negar
sobre a Previdência: ela teve autoridade para chamar ao debate, convidar
todo mundo e publicar tudo que tinha disponível sem censurar ninguém. Sou
Secretário há pelo menos três anos e nesses três anos percorri o Brasil
discutindo reformas em auditórios como esse. Se existe reforma mais
discutida neste País, tenho absoluta convicção de que é a reforma da
Previdência Social. Mas vamos fazer um debate sério.

Gestão democrática - somos todos a favor. Já existem conselhos
consultivos na Previdência Social. O José Prata nos honra com sua
participação no Conselho Estadual de Minas. Esses conselhos têm um papel
mais consultivo e de fiscalização. Eu imagino que, no futuro, um papel
deliberativo deve começar a se desenvolver. Há que se fazer um processo
de aprendizado da sociedade em relação à burocracia e da burocracia em
relação à sociedade

Isso é um processo demagógico, dado pela democracia. Agora, achar que
gestão participativa resolve o problema de falta de dinheiro é uma ilusão. O
BDS italiano foi dirigido pelo Presidente da Central Sindical Italiana e faliu do
mesmo jeito. Porque há problemas atuariais, há problemas financeiros que
fazem com que, se quem quer que seja posto para gerir não tomar as
medidas técnicas, o sistema vai para o brejo. No Uruguai aconteceu a
mesma coisa. O BPS uruguaio, que é o Banco de Previsão Social, é gerido
de forma quadripartite ou tripartite, com participação de todo mundo, e teve
de fazer reforma. E a reforma, na Itália, cujo instituto de previdência era
presidido pelo Presidente da Central Sindical, foi mais dura do que a reforma
que estamos propondo para o Brasil, e foi aprovada em plebiscito popular.
Mas isso deve ter sido alguma coisa do neoliberalismo, que levou o povo a,
sei lá... Ora, pelo amor de Deus! Esse é um problema concreto.

A questão do emprego é seriíssima. Mas essa questão se resolve ou com o
seguro desemprego ou gerando empregos, não com a aposentadoria. Não
estou dando aposentadoria para quem está desempregado. Quem está se
aposentando precocemente é quem tem emprego estável, bom, e que
muitas vezes permanece nele, quando não troca para melhor. Mas a questão
do beneficio da aposentadoria não vai resolver o problema de desemprego
porque, com isso, vou beneficiar exatamente quem não está precisando de
emprego. Quem está precisando de emprego tem muita dificuldade de se
aposentar. Quem se aposenta precocemente é exatamente quem tem os
melhores empregos, os melhores salários e mais estabilidade. Então, se
tenho um problema de desemprego, terei de resolvê-lo de duas formas. A
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primeira é buscar políticas consistentes de geração de emprego (e a reforma
da Previdência, ao estimular poupança de longo prazo e financiamento para
o crescimento econômico, cria bases para diminuir o desemprego sim,
porque tenho de combater o desemprego é com crescimento econômico e
com geração de renda e de emprego através desse crescimento econômico).
Ou faço isso ou melhoro o seguro desemprego, para beneficiar quem está
desempregado. Agora, dar aposentadoria precoce para quem está
empregado e vai continuar empregado, ganhando de duas fontes, sem
perder a capacidade laborativa, não vai resolver o problema do desemprego
nem aqui nem em nenhum lugar do mundo. Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Prata Araújo.
• Sr. José Prata Araújo - Pessoalmente, acho que há uma coisa

interessante nessa questão da Previdência. Quando estamos discutindo um
tema, o Governo pode ter a visão mais ampla da realidade. De nossa parte,
se ficamos fixados só num tema, chamam-nos de corporativos ou, quando
pegamos um leque mais amplo, dizem que estamos desvirtuando. Não é
uma coisa interessante? Quer dizer, quando a ampliação do assunto nos
interessa, fogem do debate; quando interessa a eles, dizem que somos
corporativos, que ficamos fixados só num tema. Não é assim? Assim não é
possível. As coisas têm relação, sim. O orçamento federal tem relação com
isso. As contas fecham, mas fecham da maneira como quiserem. As
pressões estão lá, os "lobbies" estão lá.

Quero dizer a vocês uma coisa interessante. Sustento a tese e acho, sim,
que a Previdência Social terá de sofrer modificações. E qual é o sentido
dessa reforma? De minha parte, sou muito favorável à idéia. Para começo
de conversa, os principais privilegiados deveriam abrir mão dos privilégios.
Acho que esse é o sentido. Por exemplo, nas palestras que faço neste
Estado, quando vou debater com o povão e ele pede o fechamento do
Congresso, alegando que Deputado ganha muito, polemizo com o povão;
sou contra isso. Mas digo que também sou contrário a que o Deputado se
aposente depois de oito anos. A Assembléia Legislativa funciona bem, o
Congresso funciona bem, mas com paridade, com eqüidade. Então, por que
não fazer isso? Por que não colocar um teto? Por que essa discussão
tremenda por um teto de RS10.800,00, que, para o Brasil, é uma
barbaridade, equivale a mais de duas rendas per capita? Nos Estados
Unidos e na Europa, quem ganha meia renda "per capita' tem um "salariào".
Aqui a pessoa ganha duas "per capita" e meia e ainda está chorando.

Vi, em estudo recente da "Folha de S. Paulo", um dado interessante. Na
Europa, depois de cortarem gastos com a previdência, depois de congelarem
os salários de servidores, os gastos públicos passaram de 38% para 42%.
Que estranho Estado mínimo é esse? Ao invés de caírem as despesas
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públicas, elas estão se elevando! O que está havendo, em nível mundial, é
uma transferência de recursos do setor social para os encargos financeiros.
Essa é a tendência mundial! O Reagan, que era o patrono do liberalismo nos
Estados Unidos, fez um discurso contra o déficit público, mas pegou os
Estados Unidos com US$1.000.000.000.000,00 de déficit público e o
entregou com US$5.000.000.000.000,00 de déficit público. Ele é o grande
liberal e estourou o déficit público. Agora, não foi com políticas sociais, mas
com encargos financeiros sobre tudo. Então, que Estado mínimo é esse que,
ao invés de cortar os gastos públicos, está é ampliando-os, mas ampliando-
os com encargos financeiros? Essa é que é a questão-chave, que tem de ser
equacionada.

Essa é a questão-chave, não tem que ser equacionada, não adianta. Você
sabe muito bem que o Brasil tem um déficit externo de
US$35.000.000.000,00. Estamos nas mãos do capital externo, e, para atrair
recursos, temos que pagar uma taxa de juros maluca. O Gustavo Franco
falou que a Vale do Rio Doce é deficitária, porque o que o Brasil paga de
juros da dívida é maior do que tem de retomo com a Vale, o lucro. Então, é
deficitária. Já viram um raciocínio desses? Qual é a atividade produtiva que,
pública ou privada, rende mais que os títulos da divida pública brasileira?
Não existe. Então, colocam a taxa de juros lá em cima e falam que uma
estatal dá prejuízos porque tem um rendimento menor que os juros da dívida
pública. E um raciocínio maluco, de outro mundo.

Por fim, sobre a pergunta, sustento que a questão dos encargos financeiros
é o nó. Os gastos públicos mundiais estão crescendo, cortando políticas
sociais e transferindo para encargos financeiros. Essa é a época da
especulação financeira oficializada no mundo todo.

A gerência é fundamental. Em 70 anos de Previdência no Brasil, só houve
uma gestão democrática, por dois anos, de 1960 a 1962. Garanto que, se a
gestão fosse tripartite, não haveria espaço para a utilização política dos
institutos de previdência, e não haveria espaço para o desvio de recursos
para outras finalidades, senão a seguridade social. Tenho certeza de que os
aposentados não permitiriam esse caminho. A gestão democrática tem um
outro caminho interessante: compromete os trabalhadores com a gestão do
sistema também. Assim como controlam o sistema, por outro lado são mais
parceiros no futuro do próprio sistema. Então, há essa vantagem
democrática para o Governo, que faz questão de não enxergá-la.
Atualmente, o que temos não é conselho deliberativo ou consultivo, não é
culpa do Afonso, mas a política de previdência é nacionalnão é estadual. As
decisões, as medidas provisórias, as orientações são todas baixadas sem
consulta aos conselheiros. Queremos conselhos tripartites, no caso do INSS,
paritários, para servidores públicos, e deliberativos. Esse é o melhor
caminho para preservar o sistema no futuro e compromete os trabalhadores
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no futuro do sistema. Existe essa vantagem dupla, que é importante.

O Sr. Presidente - A Presidência, mais uma vez, solicita aos participantes
e conferencistas que se limitem ao tempo de três minutos. Com  a palavra, o
Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Gostaria de dizer ao Secretário Marcelo
que vamos estar aqui, durante três dias, fazendo esse debate, e gostaria de
mais informações. Tenho algumas divergências em relação àquilo que você
colocou, mas meu tempo não me permite fazer uma exposição daquilo que
penso. Gostaria de ter algumas informações, já que precisamos de dados
mais precisos para que possamos objetivar nosso trabalho.

Você começou a falar sobre algumas regras de transição que estão sendo
estudadas, mas o projeto já foi aprovado na Câmara e já está no Senado.
Que regras são essas? Você falou sobre quem já tem os 35 anos de
trabalho, é evidente que, se a pessoa já tem o tempo, não vai se preocupar
com mais nada, porque tem o direito de se aposentar. Ninguém está
pensando nessa pessoa. Mas, para quem não tem tempo, quais são as
regras? Você está representando o Senador Beni Veras. Quais são as
propostas que ele está incluindo no seu relatório, que vão modificar aquilo
que foi votado na Câmara, e o que vai ser alterado? Qual é esse limite?
Você diz que está sendo estudado, mas a votação já é agora. Qual é esse
limite? Queremos saber porque temos, aqui, vários representantes do
interior, que terão de levar informações. Gostaríamos que você pudesse
detalhar melhor quais são essas regras e os seus limites, para que possamos
subsidiar nosso debate. Essa abertura é para subsidiar os debates que
estaremos fazendo aqui. Gostaria que você fosse mais explícito. Você falou
que no relatório do Senador Beni Veras não se admite a possibilidade da
participação dos trabalhadores na gestão, e também das empresas, já que,
em nível federal, a gestão é tripartite, na medida em que o empresário é
também empregador.

No caso do Estado, não tem. Só temos o patrão, que é o Estado, e o
contribuinte, o servidor. Ai é gestão paritária, não tem a gestão tripartite,
como ocorre no caso federal. E bom que se detalhe isso.

Como parlamentar, uma das coisas que discutimos e queremos deixar
claro nesse seminário é que precisamos combater as injustiças. Acho uma
injustiça eu, com salário de R$6.000,00, pagar menos que uma servente que
ganha R$112,00. Ela, percentualmente, contribui mais do que eu. Isso tem
que mudar e quero ver se no relatório do Senador Beni Veras essa questão
será enfrentada. Quem ganha mais deve pagar mais, e quem ganha menos
deve pagar proporcionalmente. Como está, como parlamentar, sou
extremamente privilegiado em relação aos demais. Isso, realmente, não é
justo, mas quem faz essa regra é o próprio Governo. Espero que no relatório
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isso mude, inclusive a questão do teto é absurda. Algumas aposentadorias
devem acabar, como a do Presidente da Repúbl:3. que quer reformas, mas
já tem duas aposentadorias e vai para a terceira- 330 também deve acabar.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcelo Vianna Estevão de
Moraes.

O Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Infelizmente, Deputado
Gilmar Machado, peço desculpas, mas não tenho todas as informações
requeridas pelo senhor.

Em um primeiro momento, trabalhamos na definição das linhas básicas
das regras permanentes. Já citei que a tendência é na direção dos 60, 35, e
55, 30, com limite de idade e tempo de contribuição. Em alguns outros
pontos do texto permanente, o estudo avançou bastante.

Exatamente o ponto em que estamos nos centrando agora, na assessoria.
Na verdade é o seguinte: há a assessoria pessoal do Senador, nós, do
Governo, que o estamos assessorando, por determinação do Ministro
Stephanes, e a assessoria do próprio Senado. Ele tem diversas assessorias.
Estamos discutindo qual o desenho mais adequado para as regras de
transição à luz dessas regras permanentes que estão sendo postas.

Já existe uma idéia para as diretrizes, ou seja, vai haver uma idade
mínima na transição, mais baixa, vai haver um "plus" de tempo de
contribuição, que será tanto maior quanto menor for o tempo que falta para a
pessoa se aposentar, ou seja, quanto mais perto da aposentadoria, menos a
pessoa paga. Está certo?

Essas idéias já estão razoavelmente amadurecidas, mas o desenho final,
de fato, não há. Imagino que o Senador pretende apresentar o seu relatório
daqui a duas ou três semanas. Nesse período, centrar-nos-emos nessa
questão pendente.

Vale dizer que deverá ser revisto o que está na Câmara. A Câmara prevê
uma regra de transição para lugar nenhum, porque ela não mudou nada. Não
existe regra deiransição. Dai porque estamos nos dedicando a isso.

A segunda questão se refere à gestão. A gestão tripartite, aliás,
quadriparlite, já está contemplada no texto constitucional. Isso não é
problema de Constituição. Isso é um problema de começar a implantar
pouco a pouco. Já temos avançado bastante. O problema é que, ás vezes, a
sociedade quer que seja numa velocidade maior, nem sempre dá para
acompanhar. Mas os avanços em termos de participação da sociedade no
dia-a-dia da Casa e de maior abertura da Casa à participação da sociedade
tem ocorrido. Não na velocidade que eu, pessoalmente, desejaria, mas
conforme o que é um processo democrático e de criação de uma cultura
democrática na burocracia.

Isso é menos um problema constitucional e mais um problema do dia-a-dia
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administrativo. Estamos caminhando nessa direção. O José Prata reclamou
que não é consultado para nada. Mas ele hoje tem acesso a algo que a
sociedade não tinha antes, que é a informação de como estão as contas
previdenciárias, qual é o fluxo de caixa. Enfim, estamos nos abrindo, não
com a velocidade desejada, mas esse processo está se afirmando.

Não podemos ter a ilusão de que a participação é panacéia. Participação
não vai fazer chover dinheiro, não vai resolver todos os problemas que
mencionei. E um instrumento de fiscalização, mas não resolve. Tanto que
em outros países sempre houve a participação, tiveram crises profundas e
tiveram que fazer reformas mais profundas do que a brasileira que está
sendo proposta.	-	 -

E importante? É. E condição necessária? Sim. E condição suficiente? Não.
Está acontecendo? Está. Na velocidade sonhada? Não. Na velocidade
possível? Talvez.

O Sr. Presidente - A Presidência dará a palavra ao Sr. Moisés Meio, da
ASCON do IPSEMG.

O Sr. Moisés Meio - Minha pergunta é endereçada ao Dr. Marcelo. O
senhor diz que o Governo usou R$14.000.000.000,00 para cobrir o Fundo de
Aposentadoria do Funcionalismo Público. É bom lembrar que, em 1987,
quando se formou o parlamento constituinte, os Deputados, principalmente
os que estão no poder hoje, como o atual Presidente da República, que era
Senador pelo Estado de São Paulo, rompeu com seu partido de origem,
porque havia divergência na questão dos avanços sociais. Avanços seriam
algumas conquistas para a aposentadoria do funcionalismo público. Tanto
ele como seus companheiros, como Mário Covas e outros, não concordavam
com a posição de alguns parlamentares de seu partido de origem.
Romperam e criaram o PSDB. Naquela mesma época, o Presidente da
República fez um pronunciamento dizendo que estavam aprovando uma
Constituição que tomaria o País ingovemávei, porque havia algumas
conquistas sociais. Entre elas, temos uma que definiu claramente a
aposentadoria do funcionalismo público. O funcionalismo público não está
englobado no fundo de previdência. Ele é de responsabilidade do Tesouro,
tanto na área federal como na estadual e na municipal.

O maior calote dado na Previdência foi quando eles determinaram a
criação de previdências municipais para resolver problemas políticos locais.
As Prefeituras tinham uma dívida impagável com o INSS. O que fizeram foi
simplesmente autorizar a criação da previdência própria, e a dívida com o
INSS morreu, ninguém cobrou. Criou-se a figura do funcionário celetista,
passando para o regime único, nos Estados e na Federação, para não pagar
também ao INSS, que, na época, devia aos Estados. Transferiu-se para as
previdências estaduais a responsabilidade previdenciária desses
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funcionários. O que aconteceu? Aqui em Minas, 100 mil funcionários vieram
para a Previdência e não houve a contrapartida. Então, Sr. Marcelo, os
R$14.000.000.000,00 que o Governo está pagando à aposentadoria são
simplesmente para preencher. O dinheiro da Previdência foi usado
indevidamente. Na realidade, quem deve a aposentadoria é o Tesouro. Não
existe fundo de aposentadoria para o funcionalismo público, porque ele tem
estabilidade e é regido pelo estatuto. Agora. seria muito mais fácil para o
Governo tirar o PROER para a Previdência, porque é uma ruptura social.
Como está havendo ruptura na questão financeira bancária, que criou o
PROER para não deixar quebrarem os bancos, poderia criar também um
fundo para garantir os direitos adquiridos do cidadão. Há uma seriedade
muito grande na discussão. Pode acontecer de haver algumas perguntas
mais entusiasmadas, mas as posições são de homens sérios, de funcionários
públicos estaduais. Estamos discutindo a questão da refr-ma previdenciária
do Estado e queremos air daqui com muita seriedade. Esperamos que do
outro lado também tenham essa mesma seriedade. Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcelo.
• Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Obrigado, Sr. Presidente.

Queria esclarecer algumas coisas. Do ponto de vista da utilização de
recursos da seguridade social para financiar a folha do pessoal inativo da
União, poderia até, doutrinariamente, concordar com a exposição do amigo.
Agora, na verdade, é o que tem total amparo legal. Já foi objeto de inspeção
do Tribunal de Contas da União, que considerou todos os procedimentos
corretos. Existe uma legislação de amparo a isso. Podemos discordar do
ponto de vista doutrinário, mas o Governo não está fazendo nenhuma
ilegalidade. Acho que essa discussão é pertinente. Mas volto a dizer duas
coisas que temos de analisar nessa questão. Se pararmos de pagar com
esse recurso, quem é que vai para o sacrifício, de onde virão os recursos
para o pagamento dessa conta? De algum lugar, os recursos têm de sair. Em
segundo lugar, até que ponto poderemos fazer isso? Finalmente, devo dizer
que sou servidor público. Não tenho nada contra o servidor público federal,
não tenho nenhum tipo de preconceito e sou servidor de carreira, formado
numa escola do Governo, pois, em Brasília, existe algo parecido com a
Fundação João Pinheiro. Mas, como cidadão e como servidor, não posso
admitir que tenhamos regras de aposentadoria que levem pessoas em plena
caoacidade laborativa, às vezes com salários altos, a se aposentarem no
i;cio da faixa etária dos quarenta, exigindo-se, para o financiamento dessa
aposentadoria, recursos públicos. Isso é tão perverso quanto outras
utilizações indevidas de recursos públicos citadas pela platéia. Estaremos
dando dinheiro para uma pessoa ficar em casa, quando ela podia estar,
normalmente, trabalhando, e estamos tirando dinheiro de uma política
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meritória, importante. E isso que se discute, Aqui foram levantadas várias
injustiças no Brasil. Não sei se poderemos revolver todas, mas essa está na
ordem do dia, e temos de resolvê-ta. Se Deus quiser, vamos corrigir as
demais também, pois este País tem futuro.

O Sr. Presidente - Vamos passar a palavra à Sra. Eliana Resende de
Oliveira.

A Sra. Eliana Resende de Oliveira - A pergunta é para o Sr. Marcelo. Em
Minas, o pessoal é muito calado mas não é bobo. Antes da pergunta,
gostaria de fazer uma questão de ordem. Gostaria que o senhor fosse
objetivo para com o IPSEMG, que fosse mais coerente com as perguntas e
que não saísse pela tangente ou pela paralela. O senhor alegou que está
cobrindo buracos, que está tirando daqui e colocando em outros espaços.
Acontece que a política, no Brasil, sempre foi essa: tapar buracos, tirar da
área previdenciária, jogar na área da saúde e misturar tudo, fazendo do País
uma bagunça. E um absurdo o senhor não saber quanto o Governo do
Estado deve ao Instituto de Previdência. Vim aqui para fazer um trabalho
sério e responsável, e gostaria que o senhor fizesse o mesmo, colocando-se
com o maior carinho e respeito em relação ao Estado de Minas Gerais.
Entendo que o senhor sabe da área nacional. E interessante e importante
para nós. Mas gostaria que o senhor fosse mais objetivo nas respostas.

Minha pergunta é a seguinte: se o senhor continua tapando esses espaços,
pulando de um para outro, como vai continuar a administração? Do mesmo
jeito que está?

O Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Vou até pedir desculpas por
não ter abordado a questão do IPSEMG, mas a verdade é que não é a minha
área de competência. Sou do Ministério da Previdência. Ali cuidamos do
INSS e desse regime geral de previdência soci: Tenho conhecimento
detalhado da problemática vigente no caso do func-nalismo público federal,
já que as reformas são conexas, mas, se me perguntarem sobre a realidade
específica de cada Estado, realmente não sei informar. Não é minha área de
competência de gestão. Estou estabelecendo as diretrizes gerais da reforma
da Previdência no Brasil. Como a idéia é a de que os Governos estaduais
continuem tendo autonomia de gestão, respeitados os princípios fixados
como regras gerais na Constituição, esse é um problema que Minas Gerais
vai ter de resolver. São vocês, neste seminário, que terão de ver a realidade
do Instituto.	 -

Eventualmente, ver se no Instituto de Minas tem problemas similares ao
que discutimos, e buscar alternativas para suas soluções.

Não quis, em nenhum momento, fugir da discussão. Realmente, é uma
discussão que vai ser levada por quem, suponho, analisou o caso específico,
entende do assunto e, portanto, vai tratar do problema concreto. Restringi-
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me a discutir as diretrizes gerais, uma reforma geral da Previdência, que vai
dar diretrizes para os Governos estaduais, mas não posso ir além disso,
simplesmente, porque não sei qual a realidade concreta do IPSEMG. Posso
garantir que os problemas similares aos que estão ocorrendo aqui estão
acontecendo no Brasil todo, em nível estadual e municipal, exatamente
porque algumas distorções que eu mencionei na minha conferência sobre o
problema nacional seguramente se reproduzem no Estado de Minas, já que
Minas, também, é parte do Brasil. Não conheço de forma pormenorizada a
situação de Minas. Não tive a intenção de enganar, nem de fugir do assunto,
apenas não vou discutir um assunto que não entendo.

O Sr. Presidente - Vamos passar a palavra ao Sr. Gilberto Neves, que é
Chefe de Gabinete do Deputado Gilmar Machado.

O Sr. Gilberto Neves - Antes de fazer as perguntas, gostaria de fazer uma
consideração. Sim, o problema da Previdência, hoje, é a falta de recursos.
No debate, apareceram três vertentes que determinam a falta de recursos.
Primeiro, o desvio enorme que os governos vêm fazendo; segundo, o
desemprego estrutural que, cada vez mais, tira contribuintes, e, terceiro, o
problema da distorção e do privilégio.

O problema é que a questão desemprego o senhor joga para o futuro e,
talvez, a poupança vá gerar emprego. Esquece que o Governo Femando
Henrique Cardoso provoca desemprego. O que o Governo desviou não volta
mais. Talvez, a privatização da Vale do Rio Doce vá ajudar a fazer
poupança. E carrega na questão dos privilégios. E, ai, o senhor fala a toda a
hora que não dá, uma pessoa com 38 anos, se aposentando e recebendo
dinheiro. E um absurdo. Quero que o senhor apresente um percentual de
pessoas na Previdência pública e privada que se aposentam com essa
idade. Se for mais da metade, há incompetência do Governo. O senhor tem
que demonstrar, por dados, o tamanho desse rombo de pessoas que se
aposentam com 38 anos. O senhor fala disso a toda a hora. Fica parecendo
que todo funcionário público vai querer se aposentar com 38 anos. E daí, o
senhor diz que não é uma questão de neoliberalismo, e sim de números. O
senhor não respondeu sobre a parte boa da privatização da Previdência, e
nós sabemos que esse Governo que está propondo esticar a data de
aposentadoria dos trabalhadores é o mesmo que criou o contrato temporário
de trabalho, tirando vários direitos sociais; é o mesmo Governo que não
reajusta os salários dos trabalhadores há mais de dois anos, é o mesmo
Governo que quer acabar com a estabilidade do emprego e é o mesmo
Governo que vem gerando desemprego. E isso é política neoliberal. O
senhor não pode ignorar essa questão.

O que queremos colocar é que existe uma discussão da reforma da
Previdência. Agora, a visão que o Governo imprime a essa reforma é a de
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privatizar a parte boa, dar para seguradoras multinacionais, porque ele quer
atrair investimentos estrangeiros. Há três filões para investir no Brasil: na
área da PETROBRAS, de Telecomunicações e de Previdência. O senhor
não responde a isso. Gostaríamos que o senhor debatesse. O que o Governo
quer com a privatização da parte boa da Previdência?

São duas as perguntas: qual é a proposta, da parte do Governo, para a
Previdência dos setores excluídos da sociedade, dos desempregados,
daqueles que não contribuem? Como eles vão entrar? O senhor fala que a
solidariedade, hoje, esconde privilégios, mas não apresentou proposta para
os excluídos. Qual é a proposta do Governo para os Juizes parlamentares e
militares? E qual é a proposta que o José Prata tem para essa questão?
Quando ele colocou a proposta de contribuição universal, o senhor disse que
não serve. A previdência única também não dá, é questão de processo
natural. Não é isso. A questão é que o Governo não quer enfrentar a sua
base parlamentar, local onde reside a maior parte dos privilegiados, hoje,
neste Pais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcelo, por dois minutos, e, a
seguir, o Sr. José Prata, por mais dois minutos.

O Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Foram levantados três pontos
de elementos que levam a um solapamento das condições financeiras da
Previdência.

Primeiro, o desvio. Posso assegurar que não sai um centavo da
Previdência que tenha sido recolhido sobre folha de salário e arrecadado
pelo INSS para financiar qualquer outra política pública. Só sai para pagar
benefícios. Documentos, números, séries e históricos estão aí disponíveis
para quem quiser, inclusive na Internet.

No que diz respeito a distorções, é fundamental corrigi-Ias. Estamos
fazendo o saneamento financeiro. Os desvios acabaram-se. As distorções,
queremos corrigir. Só que precisamos mudar o texto legal, a Constituição, e,
para isso, precisamos do apoio da sociedade e do Congresso.

Outro ponto: o desemprego. Vamos analisar essa questão atentando para
onde estão os problemas e para onde não estão. O fato é que houve geração
liquida de emprego bastante expressiva no Brasil, inclusive de 1994 para cá,
com a estabilização econômica.

Qual é o problema? Nas regiões metropolitanas, foram criados algo em
torno de 850 mil empregos. Essas regiões representam, em geral, 114 do
emprego global do Pais. Fazendo as contas, vemos que há mais de 3
milhões de empregos no Brasil como um todo.

Temos aqui duas questões graves a considerar: apesar desses empregos
gerados, a população em idade ativa tem crescido em ritmo maior. Estão
entrando agora no mercado de trabalho as pessoas que nasceram no inicie
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dos anos 70. Assim, o crescimento da população em idade ativa, que
procura emprego, corresponde ao crescimento populacional que havia há
duas décadas. Como o número de empregos gerados não é suficiente para
dar conta dessa demanda nova, que é alta, o que acontece? Há um
crescimento do número de pessoas desempregadas, menos por.falta de
geração de empregos e mais porque a geração de empregos é insuficiente.

O segundo aspecto importante a que me referi é que está havendo uma
mudança do perfil do emprego no Brasil. Há uma redução de pólos de
trabalho no setor industrial, principalmente na região de São Paulo, e há um
crescimento de pólos industriais em outras regiões do Brasil e um
crescimento geral do pólo-serviço. Então, há empregos desaparecendo em
alguns setores e surgindo em outros. Não necessariamente uma pessoa que
sai de um setor consegue emprego no outro, mas há essa mudança do perfil
do emprego.

Por fim, há um problema de qualidade de emprego, isso é verdade, e já
mencionei aqui. Há uma redução do emprego assalariado formal no conjunto
da economia e um crescimento do trabalho por conta própria e do trabalho
informal. Isso não é exclusividade brasileira. Está acontecendo no mundo
todo. Na Europa, que tinha um padrão de mercado de trabalho
extremamente homogêneo, observo isso, como também nos Estados Unidos
e agora no Brasil. Só que aqui temos um agravante: já havia, de inicio, um
mercado de trabalho desigual.

Como vamos enfrentar isso é o grande desafio. Ninguém no mundo sabe
direito ainda o que fazer, porque muda a base sociológica sobre a qual se
institui o financiamento da previdência na história da humanidade. Antes, ela
se financiava com folha de salário do setor assalariado formal.

As coisas estão mudando, e temos que nos adaptar. Algumas coisas já
foram feitas em termos de adaptação, de modo que hoje a legislação da
Previdência não incide apenas sobre o salário "stricto sensu', mas sobre a
remuneração do trabalho de forma mais geral, para tentar contornar essa
dificuldade.

Teremos que fazer muita coisa pela frente. AgorE solução para
desemprego é crescimento econômico.

Quanto à privatização, já falei. Se o teto vai ser mantido na atual faixa,
vamos privatizar o quê? Já havia esclarecido isso aqui; não entendi por que
a pergunta retornou.

Excluídos? Estamos aplicando a lei orgânica da assistência social, que é a
lei própria para os excluídos. A política na área da assistência tem avançado
e estamos concedendo os benefícios. Temos uni conjunto de quase 400 mil
pessoas recebendo o benefício assistencial previsto na Constituição. Essa é
uma parte do que temos para os excluídos. E, mesmo na Previdência Social,
os desenhos dos benefícios muitas vezes contemplam os excluídos.
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Citei o caso dos trabalhadores rurais. Em relação a eles, temos que mudar

o aspecto do financiamento mais que cassar seus direitos, o que não se
justifica. E um setor que tem que ser protegido. E, às vezes, as pessoas se
esquecem que a maioria das pessoas se aposenta por idade, na faixa dos 60
anos, e que a Constituição, se vier a ser alterada no decorrer da reforma,
não irá atingir a maioria que está se aposentando com essa idade, que são
os pobres. Vocês já viram qual é o limite de idade para a aposentadoria por
idade do homem urbano, ou seja, do pobre, evidentemente? O limite é 65
anos de idade. E incrível como a Constituição é tão rígida nesse aspecto,
atuarialmente tão correta, enquanto tem essa chiadeira-toda em relação ao
tempo de serviço. Conforme já mencionei, o tempo de serviço representou
13% dos benefícios concedidos no ano passado. Mesmo que eu aplique os
limites de idade das regras permanentes que estão sendo previstas para a
transição, algo em tomo de metade desses 13% irá se aposentar do mesmo
jeito, sem nenhum problema. Significa que estou mexendo com 7%, que, a
despeito de ser, quantitativamente, um número pequeno, abocanha uma
parcela extremamente expressiva da minha despesa com benefícios. Ai eu
tenho de mexer, ou seja, acabar com as aposentadorias mais altas dos
setores mais precoces, para pagar melhor a quem, de fato, precisa. Não há
outro jeito de fazer isso.

Esses eram os esclarecimentos que eu tinha a prestar.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Prata.
• Sr. José Prata Araújo - Esse dado colocado pelo Marcelo foi dito ontem

pelo Ministro Stephanes à "Folha de S. Paulo". O Brasil tem 13% de pessoas
aposentadas por tempo de serviço, que levam 32% das despesas da
Previdência. No entanto, podemos verificar mais um "esquecimentozinho"
deles. Olhem que esquecimento interessante: existe a aposentadoria por
tempo de serviço e a aposentadoria por idade. No Brasil, a idade média para
a aposentadoria é de 56 anos. No entanto, esses casos são extremamente
isolados. Em geral, a aposentadoria por tempo de serviço ocorre aos 54 ou
56 anos. Digamos que houvesse somente a aposentadoria por idade. Por
exemplo, uma mulher aposentou-se aos 55 anos. Se ela chegou aos 60
anos, o que o Governo deveria fazer? Deveria remanejar essa despesa da
aposentadoria por tempo de serviço para a aposentadoria por idade. Se um
homem aposentou-se aos 56 anos e chegou aos 65, o Governo deveria
remanejar a despesa da aposentadoria por tempo de serviço para a
aposentadoria por idade.	 -

Dos 2 milhões de aposentados por tempo de serviço, 1 milhão estaria
aposentado por idade. Portanto, a despesa real da aposentadoria por tempo
de serviço não é toda ela, é apenas o diferencial antes da aposentadoria por
idade. Esse é um "esquecimentozinho" de R$3.000.000.000,00 a
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R$4.000.000.000,00. Então, a despesa real não é essa. Desses 32% de
gastos, a metade já estaria convertida na aposentadoria por idade se o
Governo aplicasse esse critério. Isso é óbvio. O Governo propõe acabar com
as aposentadorias, mas não com a aposentadoria por idade, não é isso?
Essa ele mantém. Então, por que não remanejar as pessoas que preenchem
o critério de aposentadoria por idade? Não fazem isso porque desejam
desgastar a aposentadoria por tempo de serviço. Não há base técnica. O
discurso é mais ideológico. Existe um pressuposto, que é o de mudar a
Previdência. O companheiro nos indagou a respeito do PROER da
Previdência. O perigo consiste na privatização da parte boa, deixando a
parte ruim para o Estado. O perigo é justamente esse. Aqui está o
"projetinho" de lei prontinho, escrito pela CEPAL. Esse é o PROER da
Previdência, é a parte boa, pois R$1.000.000.000,00 de superávit da
Previdência está aqui. Que coisa estranha. Se o problema é dinheiro, por
que vai ser privatizada logo a parte que tem R$1.000.000.000,00 de
superávit, que é o seguro de acidente de trabalho? Está aqui o projeto
prontinho.

Quanto à questão dos privilégios, deve existir um critério equânime para
todos, ou seja, 30, 35 anos e proporcional. Isso para todos, isto é, para
Juizes, parlamentares e militares. Esse é um critério que defendemos com
tranqüilidade.

Finalmente, eu gostaria de referir-me à questão da criação dos empregos.
O Governo lançou a seguinte tese: para criar empregos, é preciso facilitar as
demissões. Vocês já viram uma tese dessas? O contrato temporário de
trabalho que o Governo mandou para o Congresso Nacional acaba com
todas as verbas rescisórias. Ele passa o Fundo de Garantia de 8% para 2%,
acaba com a indenização de 40% do Fundo de Garantia e acaba com o
aviso prévio. Cancelaram a Convenção 158 da OIT, que acabava com a
demissão imotivada. No Brasil, demite-se por qualquer mediocridade: ou
porque o chefe chegou mal-humorado, ou porque a funcionária não cai na
cantada do chefe. Este Pais demite por qualquer motivo, gente! Como é que
o Governo aceita uma coisa dessa? Não queremos seguridade total, não. A
Convenção 158 da OIT deixa duas questões pelas quais se pode demitir:
justa causa contra roubo ou se a empresa estiver mal das pernas.

Vi, um dia desses, uma greve na Renault francesa, Os operários tinham
uma idade média de 55 anos. Se fosse no Brasil, já estaria todo o mundo na
rua, há muito tempo. A Renault francesa queria fazer um acordo com o
Governo para que ele facilitasse a aposentadoria de seus operários, e ela
pudesse contar com uma força de trabalho mais jovem. Se fosse no Brasil,
estava todo o mundo demitido. O Brasil tem 21 milhões de pessoas com
carteira assinada. Demitem-se 7.500.000 pessoas por ano, e ainda acham
pouco. Ainda querem mandar para o Congresso um projeto que acaba com
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todas as verbas rescisórias, porque é preciso facilitar a demissão para poder
admitir mais. Essa é uma tese tremenda para criar empregos.

O Sr. Presidente - Temos mais perguntas feitas por pessoas que se
encontram no Plenário, mas, em função do adiantado da hora, a Presidência
vai passá-las ao Dr. Marcelo Estevão e, também, ao Sr. José Prata, para
que as respondam num momento oportuno. Vou passar a palavra ao Dr.
Marcelo Estevão, para suas considerações finais, e a seguir ao Dr. José
Prata, por 3 minutos, mas peço a eles que se mantenham dentro do prazo.

O Sr. Marcelo Vianna Estevão de Moraes - Quero agradecer, mais uma
vez, à Assembléia Legislativa o convite feito ao Senador Beni Veras e
espero que tenha passado algumas informações.

Só não posso admitir uma coisa: que nos acusem de falta de
fundamentação técnica. Modéstia à parte, a equipe técnica da Presidência é
da melhor qualidade e, se interessar aos senhores saber, sou Vice-
Presidente da Conferência Inter-Americana da Seguridade Social, sou
membro do órgão diretivo máximo das Organizações Inter-Americanas de
Seguridade Social, e, se fui eleito participe dessas entidades, é porque tenho
conhecimento e condições de discutir o tema em qualquer lugar do mundo.
Sei exatamente o que estou falando, em termos técnicos. Podem até
discordar de mim, mas dizer que não temos fundamento técnico e não
sabemos o que estamos defendendo é falso. Documerr Ds, dados e estudos
estão aí para quem quiser analisar e estudar o tema.

Para não pensarem que fugi do debate, vou dizer o seguinte: a média de
aposentadoria por idade no Brasil, hoje, por tempo de serviço, é de 49,4
anos, sendo que 78,3% dos homens e 83,9% das mulheres se aposentam
com menos de 55 anos de idade. Isso seria um escândalo. Se eu contar isso
em qualquer fórum intern :ional, eles vão pensar que somos loucos. E uma
coisa estapafúrdia imaginar pessoas de qualquer pais do mundo se
aposentando com menos de 55 anos de idade. Essa informação é
fundamental que os senhores guardem. Quando pedem que eu coloque
essas pessoas no bloco dos que se aposentaram por idade, na verdade,
querem que eu mascare a realidade. Essas pessoas param de contribuir
antes e recebem os benefícios por mais tempo. Se eu as misturo com os que
se aposentam por idade, elas ficam lá, escondidinhas no meio dos que
estão-se aposentando com 62 anos de idade, ganhando valores mais baixos,
contribuindo por mais tempo e recebendo benefícios por menos lida tempo.
Então, para mascarar a verdade, não contem conosco. Podem discutir
conosco; mascarar a verdade, não.

Quanto ao projeto citado do seguro por acidente de trabalho, fico muito
tranqüilo. Existe uma pessoa que é um dos maiores críticos da reforma da
previdência, é contra mesmo. E o Dr. Aníbal Femandes, que é um advogado
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de São Paulo. O José Prata deve conhecê-lo. Se há urna coisa que ele fez
questão de elogiar foi exatamente a proposta de modiação no seguro de
acidente de trabalho, que é inspirada na experiência da-- mútuas espanholas.
Não tem nada a ver com privatização. Quem fala isso não conhece essa
realidade. E ele considera um dos projetos mais avançados de proteção
social. Se alguém tiver dúvida sobre esse projeto, ligue para o Dr. Aníbal
Femandes. Suspeitem de qualquer simpatia dele pela reforma da
previdência social. E uma pessoa de larga trajetória de esquerda, é crítico do
neoliberalismo, tudo isso que ouvimos aqui, hoje. Ele bate palmas de pé
para esse projeto. Então, vamos com calma, vamos analisar objetivamente,
vamos respeitar tecnicamente. Se temos divergências, tudo bem.

Há um poema do Mário Quintana que acho muito simpático, porque
estimula o diálogo democrático: "Se te contradisseste e acusam, sorri, pois
nada aconteceu em realidade. Teu pensamento é que chegou por si ao outro
pólo da verdade". E perfeito. Admito que possamos ter contradições, mas
devemos ter a sinceridade de reconhecê-las no debate democrático, para dar
um salto qualitativo. Não podemos é funcionar como avestruz ou fazer igual
àquele macaquinho: fecha o ouvido, o olho e a boca, porque ai é omissão
total, e nesse tipo de questão, a última coisa que podemos pensar é em nos
omitir. Temos que agir. Obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Prata, por 3 minutos.
O Sr. José Prata Araújo - Esse debate é, de fato, apaixonante. O que está

em jogo é a conquista histórica da civilização, é se a humanidade vai
continuar dando cobertura solidária a esses cidadãos nesse momento critico
da sua vida. Realmente, tentamos dar um enfoque mais humanista, sim.

O problema técnico, de fato, não é neutro. Nem o Delfim é neutro, nem
José Serra, ninguém é neutro. Todos têm a sua técnica a partir de certas
diretrizes político-ideológicas. Isso é óbvio. No caso da Previdência, se
querem privatizá-la, vão traçar um quadro muito mais catastrófico do que é
na verdade. Eu reafirmo que a situação é grave. Mas é grave por quê? Os
economistas da Fundação Getúlio Vargas estiveram aqui, e não há uma
linha sobre a dívida do Governo do Estado com o IPSEMG. Fizeram-se de
bobos. Os dois passam por bobos.

O Marcelo falou sobre a sua posição de dez salários mínimos. Nesse
ponto, estou de acordo com ele. Mas essa posição não representa a do
Governo. Majoritariamente, o Governo é favorável a três mínimos. 56 não
privatiza acima de três mínimos porque não há "grana". O Brito falava isso.
Ele disse que o problema de baixar para três mínimos não era ideológico,
mas atuarial. Não há "grana" porque abre um rombo aí. Futuramente, vamos
chegar lá. Não há dúvida quanto a isso.

Temos coisas sobre o Brasil que, se dissermos lá fora, seremos
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achincalhados. Uma delas é o seguinte: queremos retomar a Previdência do
Brasil, e o condutor da reforma, que é o Ministro, aposentou-se aos 46 anos
de idade, trabalhou 22, comprovou 34 e dá lição de moral ao povo brasileiro.
Somos chamados de bobos, mesmo. Como deixar que isso aconteça num
pais civilizado? Em qualquer país do mundo civilizado, um ministro desses já
teria sido demitido há muito tempo. Para uma pessoa acomodar uma
reforma da Previdência, precisa ter, no mínimo, autoridade política. Os
planos de saúde privada do Paraná é que financiaram a campanha do
Ministro. Para começar a reforma da Previdência, é preciso que os seus
condutores tenham autoridade política. E não têm. E não é o Marcelo, não. É
o Ministro da Previdência. Essa é uma questão que considero chave.

Por fim, quero agradecer ao convite da Assembléia, ao das entidades de
servidores e me colocar à disposição. Acho que foi um debate franco e duro.
Para nós, que estamos vivendo uma ditadura da mídia neste Pais, onde não
conseguimos falar nada, é um prazer estar aqui, em um debate duro como
esse, mas democrático, envolvendo todo o mundo. No mais, quero
agradecer à Assembléia, ao Gilmar, que puxou o debate, ao Presidente, às
entidades dos servidores e me colocar à disposição para que esse debate
continue. Tenho uma posição clara: no mundo todo, os trabalhadores devem
jogar pelo empate, o Governo e os empresários que resolvam. A grande
questão é a distribuição de renda. Que os ganhos de produtividade e as
novas tecnologias façam bem ao ser humano. Essa é a questão. Se precisar
de um empate para chegarmos até lá, que cheguemos. Façamos igual a
França. Façamos greve geral. Façamos o que for possível. Jogamos para o
empate e vamos ver qual é a saída. Queremos uma saída, sim, mas não é
essa, temos certeza disso. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência agradece a presença dos ilustres
conferencistas, das demais autoridades e dos participantes, bem como do
público em geral. -
ATA DA 443 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 10

DE ABRIL DE 1997, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO FÔRUM
TÉCNICO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE MINAS

GERAIS, COM OS TEMAS "SEGURIDADE SOCIAL: ANÁLISE
COMPARATIVA COM OUTROS PAISES" E "SEGURIDADE SOCIAL DO

SERVIDOR PÚBLICO EM MINAS GERAIS"
Presidência dos Deputados Gilmar Machado e

Sebastião Navarro Vieira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da

Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da
Sra. Sônia Maria Fleury Teixeira - Esclarecimentos sobre os debates do
primeiro tema - Debates - Palavras dos Srs. Marcus Vinícius Caetano
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Pestana da Silva, João Diniz Pinto .Júnior, Moisés de Oliveira Meio e Alvaro
Marcilio Júnior - Esclarecimentos sobre os debates do segundo tema -
Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Dilzon

Meio - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Amaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - José Henrique - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Mauri Torres - Péricles Ferreira -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Às 8h15min, 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 Gilmar Machado, 20-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 a
Exma. Sra. Sônia Maria Fleury Teixeira, professora da Escola Brasileira de
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, e os Exmos. Srs.
Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário Adjunto da SEPLAN;
José Maria Borges, Presidente do IPSEMG; João Diniz Pinto Júnior, Diretor
do Sindicato dos Servidores do IPSEMG, Moisés de Oliveira Meio,
Presidente da Associação dos Contribuintes do IPSEMG, e Alvaro Marcílio
Júnior, Diretor de Previdência do IPSEMG.

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

Técnico Seguridade Social do Servidor Público de Minas Gerais. Hoje serão
debatidos os temas "Seguridade Social: Análise Comparativa com Outros
Países" e "Seguridade Social do Servidor Público em Minas Gerais".

Palavras do Sr. ç sidente
Esta reunião deveria ser coordenada pelo Deputado Cleuber Carneiro, mas

ele não conseguiu chegar a tempo em Belo Horizonte, razão pela qual, com
muita honra, eu o substituo.
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A Presidência informa ao Plenário que a Sra. Eliane Schimidt, Presidente

da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social, nossa
segunda conferencista, que deveria discorrer sobre o primeiro tema,
lamentavelmente não pôde comparecer a este fórum técnico, em virtude do
cancelamento do vôo que a transportaria do Estado de Santa Catarina para
Belo Horizonte.

Esta Presidência tem oprazer de conceder a palavra, neste instante, à
Sra. Sófia Maria Fleury Teixeira, professora da Escola Brasileira de
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, que discorrerá sobre o
tema "Seguridade Social: Análise Comparativa com Outros Países". A
Presidência informa que S. Exa. disporá de até 30 minutos para seu
pronunciamento, podendo usar o microfone da mesa ou a tribuna, se
desejar.

Palavras da Sra. Sônia Maria Fleury Teixeira
Bom-dia, muito obrigada pelo convite. E um prazer estar novamente na

minha terra.
Para falar de análise comparativa de modelos de Previdência Social em

tão pouco tempo, não poderia me aprofundar em nenhum caso especifico.
Então, a minha opção é falar de grandes tendências para que depois
tenhamos condições de estabelecer um diálogo, a fim de sabermos em que
medidas essas tendências estão se manifestando no Brasil ou como elas
estão ocorrendo entre nós.

Antes mesmo de tratarmos das tendências atuais, talvez devêssemos
passar pelos grandes modelos de proteção social que se configuraram na
história ocidental. Tenho trabalhado com três modelos, tentando organizar
um pouco a discussão nessa área tão complexa de Previdência Social, que
envolve desde princípios de justiça até problemas atuariais, formas
administrativas, etc. É uma área multidisciplinar, por principio. Portanto, às
vezes, toma-se difícil trabalhar com um mesmo tipo de conceituação, um
mesmo tipo de abordagem. Identifiquei três grandes modelos de proteção
social que se configuraram e que hoje poderíamos dizer que estariam em
crise, que estariam sendo reformados. Um deles é chamado pelos autores de
modelo residual ou fundado nos princípios de mercado, no princípio liberal,
cuja modalidade de proteção social é, fundamentalmente, uma modalidade
assistencial. O espírito desse modelo é uma ideologia que privilegia o
principio de mercado. Supõe-se que as pessoas devam encontrar a sua
forma de reprodução social no mercado e que apenas aquele resíduo da
sociedade que não consegue reproduzir ficaria como objeto da política
pública e da proteção combinada entre a política pública e o trabalho
voluntário. Esse modelo é um modelo original de proteção social, tem como
referência histórica as 'poor laws" dos países anglo-saxões e está
extremamente vinculado a essa noção liberal de que a proteção se
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desenvolve no próprio mercado. Até chamei esse caso de cidadania
invertida. Isso porque, na verdade, a pessoa só odeia a proteção social
quando acaba tendo que ir á polícia para apanhar um atestado de pobreza.
Quando ela falha como cidadão, no sentido econômico da cidadania, ela cai
nas malhas da assistência, da proteção social.

Esse modelo é o modelo original - podemos dizer que não na sua forma
pura - e como modelo ideológico e com princípios fundamentais da
Previdência permanece até hoje em países desenvolvidos, ou seja, não há
uma idéia de que esse modelo foi superado pela história. Não. Podemos
verificar que nos Estados Unidos esse modelo vigora como forma
organizativa, pelo menos como norma da organização da seguridade social,
muito embora o 'New Dear' tenha sido uma política que desenvolva
proteção. Mas fundamentalmente naquela sociedade, valoriza-se o mercado
e a proteção social a partir da própria estrutura de mercado.

Um segundo modelo, que todos temos como referência muito clara, como
referência histórica, o de Bismarck na Alemanha, é o modelo de seguro
social. Nesse modelo o principio não é o mercado, como no outro, mas o
mérito. E um modelo em que as organizações cooperativas passam a ter um
direito do tipo contratual. É um contrato que se estabelece entre uma
corporação, seus empregadores e o próprio Estado.

Desenvolvem-se formas de proteção para um grupo especifico. E uma
cidadania regulada pela condição de trabalho, por sua inserção no mercado
de trabalho. Tem diferença em relação à marca fundamental. E que os
benefícios são supostamente vinculados a uma contribuição pretérita, à idéia
de que o trabalhador pagou para ter o beneficio e que, portanto, ele vai
acumulando, durante alguns anos, até chegar a ter direito àquele benefício
num momento de infortúnio. Há uma solidariedade, não a todas as pessoas
da sociedade, mas àquele grupo que se está cotizando para isso. Um tipo de
financiamento, não só de financiamento, mas de cálculo atuarial está
baseado nesse grupo específico, na suposição de que essas reservas devam
ser capitalizadas. Há todo um pressuposto da capitalização desses fundos
para que eles possam reverter em beneficio no futuro.

Um terceiro modelo de proteção social, que organiza também as
discussões das políticas públicas, é um modelo de caráter institucional,
fundado nos princípios de justiça social e que tem como critério a
necessidade. E um princípio de justiça social baseado em que as pessoas
que têm necessidade devem ter uma proteção social. A solidariedade não
está entre um grupo, mas em toda a sociedade. Ou seja: a sociedade
deveria pagar para garantir a seus cidadãos o mínimo vital. Esse mínimo é
passado socialmente. A sociedade faz um pacto social e se responsabiliza
por aquele mínimo. Neste caso, a cidadania é universalizada, há um forte
peso da proteção estatal. É o Estado que se encarrega de angariar essa
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contribuição-financiamento de toda a sociedade, seja através de contribuição
sobre folha de salários, seja através de tributos específicos, ou seja, através
do orçamento fiscal, garantindo esse mínimo de proteção a toda a
sociedade. Neste caso, a opção atuarial é por um regime de repartição
simples, muito embora, quando amadurecem todos os sistemas, a distinção
entre repartição e acumulação tende a não ocorrer mais.

Esses, então, foram os três grandes modelos. Modelo de assistência,
modelo de seguro social e modelo de seguridade social. O modelo de
seguridade social também se refere, historicamente, ao caso inglês, através
da proposta de Lord Devery, de 1942, que se oficializa como sistema
universalizado e que é extremamente vinculada a um projeto de poder, a um
projeto social-democrata.

Muito bem, esses modelos, apesar de serem extremamente diferentes em
seus princípios de justiça, em suas formas de organização e em sua
ideologia, têm algo em comum que precisa ser considerado. O que eles têm
em comum é que todos supunham uma economia em ascensão, uma
sociedade afluente, uma classe wabalhadora homogênea e uma crescente
incorporação da população ao mercado de trabalho. Nenhum desses
modelos é viável numa situação que não se configure dessa forma. E por
quê?

Ora, se imaginamos o modelo assistencial, em que o Estado vai pegar o
resíduo da sociedade e cuidar daqueles que falharam no mercado, enquanto
os demais irão se proteger por meio das formas de mercado, estamos
supondo uma sociedade onde as pessoas estejam empregadas, tenham um
salário e possam comprar, no mercado, a sua proteção social, sendo que
apenas alguns poucos irão falhar. Mas, se isso não é mais resíduo, se a
maior parte da população está fora do mercado formal de trabalho, isso já
inviabiliza o modelo assistencial. Não é por acaso que os Estados Unidos
estão vivendo uma grande crise na questão da proteção social, porque há os
"homeless" e há, hoje, toda uma problemática na estrutura de produção e de
trabalho que faz com que não seja possível preservar o modelo meramente
assistencial.

O modelo de seguro também supunha, para ser um modelo justo, para não
ser um modelo iníquo, que toda a população, progressivamente, pudesse se
organizar por meio de corporações e ter a sua própria caixa, o seu próprio
sistema previdenciário ou o que fosse. Na medida em que, como na América
Latina, só uma parcela da população pode fazer parte do mercado formal de
trabalho, o sistema de seguro se toma extremamente iníquo, porque, ao
invés de ser um benefício, vira um privilégio de algumas frações da força de
trabalho. As demais, inclusive as mais necessitadas, ficam fora do benefício
social. Então; também esse modelo supõe urna sociedade afluente, uma
classe trabalhadora relativamente homogênea, com relações formais
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incorporadas no trabalho.

Mais que todos, o modelo de seguridade social supõe esse tipo de
economia, porque as pessoas precisam se cotizar para garantir o mínimo
para toda a sociedade. Para que isso seja possível, é preciso que a maior
parte esteja produzindo e seja cidadão não apenas na hora de votar, mas
também enquanto contribuinte. Enquanto tivermos uma sociedade onde a
diferença entre a cidadania daqueles que votam e que recebem direitos e a
do cidadão contribuinte seja tão grande como a nossa, o modelo de
seguridade social ficará praticamente inviabilizado.

Então, na verdade, o que está em crise no mundo é a possibilidade de que
qualquer um desses três modelos exista como um modelo ideal, porque a
economia mudou, a sociedade mudou e de tal forma que já não garante
mais as bases para nenhum deles. E qual é o novo contexto? Todos já
sabem, mas vale a pena lembrar que o novo contexto envolve tendências de
transição demográfica, pela qual a população vive muito mais tempo, de
forma que custa mais aos sistemas de proteção social. Ou seja, a assistência
à saúde, que antes era predominantemente materna e infantil, em termos de
número de cuidados, tem hoje um enorme peso com relação à terceira
idade. E essa é uma assistência muito mais cara que a assistência materna
e infantil. Então, as pessoas vivem mais, vão depender muito mais tempo, e
há muito menos gente nascendo, crescendo e entrando no mercado de
trabalho para sustentar aquela população que está envelhecendo e que
ficará dependendo da proteção social.

Outra característica do sistema atual são os déficits fiscais dos Estados,
que estão levando a projetos greralizados, em todo o mundo, de reforma
do Estado. Reforma, no senticc de enxugar o Estado, de diminuir sua
intervenção na sociedade, de tomá-lo mais eficiente e, portanto, de diminuir,
através desses mecanismos, o déficit fiscal.

A questão que está por trás de tudo isso é a das alterações nas formas de
produção. Ou seja, estamos vivendo um novo momento na forma de
produção que tem implicações graves para a área de política social. Há, uma
necessidade, no formato de produção atual, de uma flexibilização das
relações de trabalho. Já não temos mais um modelo fordista de trabalho,
onde há uma classe trabalhadora relativamente mal qualificada, fazendo
tarefas simples, dentro de uma estrutura complexa (ou seja, estrutura
complexa e tarefas simples). hoje, temos necessidade de um trabalhador
com condições de tomar decisões diante do processo de trabalho e, do ponto
de vista do empresário, há uma necessidade de se adaptar a um mercado
cada vez mais ágil e flutuante, onde ele precisa poder dispensar trabalho e
assumir trabalho a cada momento, de acordo com a conjuntura. Ou seja, os
grandes modelos de proteção social se transformaram em estruturas
extremamente rígidas para a adaptação do mercado à economia e às formas



210
de produção atuais.

Toda proteção, em termos de salário mínimo, contratos de trabalho, horas,
tudo isso está em questão. há, também urna exigência de flexibilização das
relações de trabalho, o que interfere, objetivamente, na questão da
Previdência Social. Por outro lado, a competição em nível internacional,
numa economia globalizada, tem levado a uma postulação da necessidade
de redução dos custos do trabalho.

Nessa discussão do custo Brasil, uma coisa que tem aparecido
constantemente é a necessidade da redução do custo trabalho. Quanto custa
um trabalhador para a empresa? A empresa pode ser produtiva, competir no
mercado internacional com essa oneração sobre a folha de trabalho que
representa o sistema de proteção social? Essa é outra questão que deve ser
repensada.

Por outro lado, temos hoje uma fragmentação da própria estrutura
ocupacional de tal forma que mesmo sociedades altamente desenvolvidas
vivem um fenômeno de heterogeneidade da força de trabalho, que era típico
das economias subdesenvolvidas. Lá encontrávamos classe trabalhadora
homogênea, organizada, com princípios comuns, formas de relação de
trabalho comuns, todos no mercado formal e todos dentro da mesma
legislação.

Hoje, tem-se urna fragmentação dessa estrutura ocupacional, com
trabalhadores no mercado alternativo de trabalho convivendo com o sistema
formal de trabalho, mesmo em países desenvolvidos. Isso acontece em
decorrência da própria forma de desenvolvimento da economia.

Antes havia um pressuposto de que toda vez que a economia desenvolvia
queria dizer que estava incorporando trabalho. Hoje não é assim. Hoje ternos
uma economia que está saindo, em vários países do mundo, da crise dos
anos 70, já com um ciclo ascendente da economia. Mas esse é um ciclo que
se caracteriza por ser absolutamente diferente dos ciclos anteriores, porque
ele não incorpora trabalho. A economia pode, de novo, voltar a crescer nos
países e ter desemprego como está tendo na Alemanha, em altos níveis, fato
não conhecido anteriormente por aquela sociedade.

A importância da Previdência Social é que ela envolve vários fenômenos,
ligados à economia ou à questão da administração, da justiça, à questão
legislativa, quer dizer, é um complexo que não pode dissociar uma coisa da
outra e formular um modelo sem estar vinculado às próprias condições que
estão ocorrendo em outras áreas.	-

Do ponto de vista do próprio sistema de proteção social, o que aconteceu
no mundo? Os sistemas amadureceram. O amadurecimento do sistema tem
conseqüências para o próprio sistema, que tem que fazer frente a
contradições que ele cria com o seu próprio amadurecimento, ou seja,
quando se tem um sistema previdenciário jovem, com uma grande



211
população contribuindo pode ser um sistema de capitalização, pois tem
poucos beneficiários. Num sistema maduro de seguridade social, de
previdência social, quando se tem menos gente contribuindo e mais gente se
beneficiando,o próprio amadurecimento traz conseqüências para o sistema,
que tem que ser repensado.

As vezes, essas conseqüências não foram bem programadas e, no
momento em que houve possibilidade de acumular reservas, elas não foram
acumuladas, foram gastas de forma talvez descomprometida com o futuro.
Hoje temos sistemas que necessitam de uma solidez financeira mas não
estão em condições de ter essa solidez.

Do ponto de vista cultural, a sociedade também mudou muito. E,
obviamente, a previdência social é um fenômeno cultura!, ou seja, ela
implica valores que essa sociedade absorve, valores que essa sociedade
postula, pactos que essa sociedade cria.

No momento estamos vendo um tipo de sociedade que caminha cada vez
mais para a valorização do individualismo e do consumo, um consumo
individual, em detrimento de um conjunto de valores que organizaram a
sociedade no pôs-guerra, que eram valores solidários. Isso vai interferir. A
previdência social é um pacto de solidariedade. No momento em que se
valoriza o individualismo e o consumismo, estamos minando as bases
culturais e sociais de qualquer possibilidade de viabilização da previdência
social.

Ao lado disso que podemos ver como extremamente negativo, nesse
movimento de valorização do individualismo temos também coisas que são
positivas. A liberdade de escolha é um valor que está muito ligado ao atual
liberalismo e ao individualismo. Essa liberdade de escolha interfere na
política de proteção social. Os sistemas solidários burocráticos de
previdência social, ou seja, os grandes sistemas valorizaram muito pouco a
capacidade de escolha do cidadão. A pessoa entrava na engrenagem e era
igual a qualquer um. Hoje essa capacidade de escolha é valorizada. Posso
escolher o que quero fazer com o dinheiro de minha aposentadoria, posso
receber de uma só vez ou até receber parcelado. Essa é uma opção que o
cidadão pode ter. Antes só tinha uma lei colocada para todo mundo. A idéia
da cidadania inclui essa capacidade de fazer opções e escolhas, e isso está
interferindo na forma de organização do sistema, no sentido de reduzir o
poder de normalização das normas legais e fundamentalmente reduzir o
poder da burocracia.

No caso da América Latina, as tendências ainda vão se encontrar com o
fato de que há uma enorme demanda social que ocorre neste momento em
que estamos vivendo um contexto democrático, depois de muitos anos de
períodos ditatoriais ou autoritarismo em quase toda a região. Então, há um
conjunto de demandas e expectativas da sociedade em relação à
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democracia que ocorre num momento em que tudo isso está sendo
configurado.

Do ponto de vista da sociedade, a tendência seria dizer que há uma
mudança da esfera pública, que estava colada no Estado, para se deslocar
em direção à sociedade, e colada no nível central para se deslocar em
relação ao nível local. Tínhamos uma configuração, durante todo esse
período, de amadurecimento das políticas sociais, quando entendíamos por
público o estatal. Hoje encontramos um público não estatal. Ou seja, o
surgimento das organizações não governamentais que atuam na área de
proteção social tem mostrado que a sociedade passou não só a cumprir,
como a requerer e a exigir o cumprimento de certas funções públicas. Então,
hoje podemos dizer que a esfera pública coincide parcialmente com a esfera
do Estado, mas coincide também com a própria sociedade. Isso também
muda a configuração da proteção social. E uma proteção necessariamente
pública, mas será que ela tem que ser necessariamente estatal em todas as
suas dimensões? Essa é uma mudança mundial que também na América
Latina tem se apresentado.

Agora vamos para as tendências na área da proteção social e da
previdência social. Vou me referir mais aos países da América Latina,
porque estamos mais próximos desses países que dos Estados de bem-estar
social. Acho que uma das tendências claras é a de não tratar mais a
Previdência Social através de grandes modelos, cujos eixos sejam públicos
'versus" privados, ou estatal "versus" mercado. Até os anos 70, tivemos uma
discussão. Não caso da América Latina, dois modelos se configuraram como
modelos polares, que orientaram toda a discussão dos anos 60. De um lado,
tínhamos o modelo privatista do Chile, que foi o único modelo que
reorganizou parte da crise da Previdência Social, sendo o único modelo que
saiu de um sistema de seguridade de repartição simples estatal
universalizado para um sistema privado de acumulação. Então, é um
experimento neoliberal o que ocorreu no Chile. Depois da ditadura, ele segue
sendo mantido, com seus problemas atenuados. Ele era um modelo que
assumia a assistência social claramente. Deve-se buscar a proteção no
mercado, e aquilo que não for possível deve ficar com o Estado. E
importante considerar o seguinte: apesar do caráter e da ideologia liberal que
orientou o modelo chileno, ele assumiu um pesado ônus para o Estado. E ele
assumiu mesmo, não foi de brincadeira. Então. ciuer não conseguia
comprar a sua proteção no mercado ficava como 1 ;arç: co Estado, que
criou uma rede de solidariedade e um enorme programa de política social,
no qual assumia a assistência e os encargos. Tanto é assim que a crise fiscal
no Estado não resolveu nada, porque os encargos que sobraram para ele
foram muito maiores do que aqueles que ele liberou ao criar esse sistema de
mercado. Esse, então, foi um dos modelos.
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Quem seguiu o modelo chileno, por exemplo, e não por acaso, e levou a

essa liberalização foi o Peru, também num regime autoritário e sem
garantias constitucionais. Quer dizer, o Fujimori estabelece recentemente
uma legislação de Previdência Social, adotando um modelo liberal, sem
ônus para o Estado que foram adotados no Chile. Ou seja, é um modelo de
mercado mesmo, e azar de quem não conseguir entrar nele. O do Chile não
foi assim. Lá, houve um modelo de mercado com um enorme suporte para
garanti-lo, do ponto de vista da participação e do ânus para o Estado. Então,
tínhamos esse modelo liberal, o chileno, e havia consultores vendendo-o
pela América Latina inteira.

Surgiu, no caso brasileiro, um outro modelo de seguridade social,
universalizado, publicista e basicamente feito sob a orientação estatal, o qual
envolvia as dimensões de saúde, Previdência e assistência. Tanto no caso
do Chile, onde sobrou um enorme ônus para o Estado, quanto no caso
brasileiro, houve formas de segmentação da sociedade que conseguiram se
infiltrar dentro de um modelo dito universalizado, de tal forma que todas as
camadas médias conseguiram seu seguro-saúde por fora, seja patrocinado
pelo Estado ou por seu empregador. Houve, então, uma assistência por fora,
e deixamos um sistema dito universE-zado para a população mais pobre - o
SUS -, um sistema com relativa precariedade para uma população também
com condições precárias. Então, o que vimos é que esses dois modelos,
pensados como modelos paradigmáticos, começam a sofrer as alterações da
própria realidade dessa mesma sociedade, quer queiramos ou não.

A proposta que vem em seguida já não trabalha mais com modelos
baseados na propriedade estatal ou na propriedade privada - de mercado ou
de Estado. A primeira tendência dessa época é rever os modelos em termos
de distribuição de funções. O Banco Mundial estabelece com muita clareza
qual é essa linha. Ao invés de pensar num sistema, ele faz critica ao modelo
brasileiro, faz critica ao modelo chileno e propõe que você identifique quais
são as funções que existem na área de Previdência. Ou seja, nessa área,
eles identificam três funções: uma redistributiva, uma de seguro coletivo e
uma de poupança. Então, eles vão tentar combinar isso em sistemas mistos,
público, privado, estatal e de mercado, dependendo de quem tenha o melhor
perfil para cumprir cada uma das funções. Essa, então, é a tendência e a
proposta atual. Ou seja, o sistema redistributivo é visto como sendo
atribuição do Estado. A função redistributiva é uma função estatal, e,
portanto, o Estado deve garantir que alguma redistribuição da riqueza da
sociedade chegue à população mais carente. Então, ele acaba assumindo
um sistema que é financiado publicamente e em que há uma prestação de
benefícios pública, estatal e compulsória. A sociedade deve se cotizar para
isso. Mas isso se combina com outro sistema, que é o da função de seguro.
A função de seguro é identificada como uma função que também tem de ser
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garantida compulsoriamente - não é voluntária - e destina-se a uma
população que pode se quotizar para isso.

A melhor gestão do seguro não é a estatal - assim está postulado pelo
Banco Mundial -, na medida em que a interferência política nas finanças dos
seguros sempre foi vista como mim para a população segurada, pois na
época em que há reserva o Estado mete a mão; na época em que não há,
ele não quer pôr o dedo. Então, propõe-se que essa função de seguro seja
garantida pelo Estado, no sentido de ser obrigatória, compulsória, porque,
senão, o trabalhador não se quotiza, mas seja liberada para uma gestão de
mercado.

A partir daí, teríamos a questão da poupança. Além disso, poder-se-ia ter
sistemas complementares de Previdência Social, que seriam, esses sim,
estritamente voluntários - a pessoa contribui, se quiser, para ter uma
aposentadoria melhor ou não - e de gestão privada.

Então, haveria pilares diferentes com combinações mistas entre o que é
compulsório e o que é voluntário; entre o que é estatal e o que é privado;
entre o que é contributivo e o que é solidário; entre o que é repartição e o
que é acumulação. Não se propõe mais que o sistema seja de acumulação
"versuC repartição; de estatal "versus" privado; de contributivo "versus"
solidário. Há um misto proposto.

E lógico que essa orientação geral será traduzida em cada país de acordo
com a correlação de forças políticas, desde um sistema menos solidário,
mais privado, mais voluntário, a um sistema mais solidário, mais misto, mais
contributivo, com uma presença mais forte do Estado. Estamos encontrando
na própria América Latina traduções dessa grande orientação - posso falar,
depois, um pouquinho sobre elas, mostrando que são variações diferentes.

Apontarei, rapidamente, outras tendências e voltarei, depois, a essa
questão do sistema sócio-organizado. Há uma tendência de desoneração da
folha de trabalho. Essa tendência tem ocorrido, como no caso do Chile, com
o empregador não contribuindo mais, e em outros países que adotaram esse
sistema misto. Quando o sistema é compulsório, obrigatório, quando a parte
básica é a estatal, o empregador contribui, mas quando chega na parte de
seguro, o empregador já não contribui; na parte complementar ele não
contribui.

No caso, então, o empregador tem de aumentar esse valor na folha de
salário, na medida em que o trabalhador tem de contribuir compulsoriamente
para essa parte de seguro coletivo. Então, o trabalhador ganha para
descontar isso, mas a folha de salário não é contributiva para a Previdência.

Além disso, há, como tendência, também, um aumento da competição
gerenciada, que é um termo do Entoven, no sentido de que o Estado não se
ausenta, não entrega isso como um mecanismo estrito de mercado; ao
mesmo tempo, não há um controle, uma política pública voltada
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exclusivamente para a oferta de serviços.
Na verdade, hoje há uma ênfase na demanda como sendo a forma melhor

de orientar as políticas, e é a partir dessa demanda que o possuidor de um
plano de saúde ou de Previdência, o que seja, escolhe em que instituição
quer ficar. Inclusive, em países em que havia instituições por categoria de
trabalhadores, como na Argentina, as obras sociais, hoje já se libera isso. O
trabalhador de uma obra social, como a de metalúrgicos, pode ir para outra
obra social, como a de bancários, o que seja. Então, orienta-se pela própria
demanda e não mais pela oferta. Isso aumenta a competição entre os
provedores para ver quem provê o melhor sistema, qual é o mais escolhido,
e tudo o mais, com problemas que não temos tempo de discutir. Poderemos
falar sobre eles no debate.

Há uma necessidade, em tudo isso, do aumento do papel regulador, que
não é, necessariamente, estatal.

Não se podem entregar todas essas reservas ao mercado financeiro, que é
um mercado de risco, pensando que, se a empresa falir, o trabalhador que
se agüente. Não, é preciso que tudo seja feito com garantias de qual é o
mínimo ideal de lucratividade ou qual é o máximo de risco permitido para
que o trabalhador tenha seu benefício garantido.

Essa regulação implica, sim, maior participação do papel do Estado, mas
também da sociedade e das corporações. Há restrição na concessão de
benefícios. Um exemplo é a exigência de idade mais avançada para a
aposentadoria, chegando aos 60 ou 65 anos.

Há também mais opções individuais: pode-se escolher para que instituição
ir e como receber o benefício. Isso está ocorrendo no Uruguai, na Argentina,
na Colômbia e em outros países.

Há diversificação das fontes de financiamento, incluindo o IVA sobre o
valor agregado, impostos sobre petróleo, como é o caso da Colômbia, e
impostos específicos estatais para sustentar esses sistemas, especialmente
quando se supõe que o sistema seja solidário. Num sistema de mercado, não
há essa contribuição do Estado para garantir, mas num sistema solidário, em
que se supõe que há subsídio para incorporar o resto da população, é
preciso haver diversificação das fontes, já que se deseja desonerar a folha
de salário. Afinal, não é possível ampliar a cobertura, desonerar a folha de
salário e não colocar dinheiro nenhum. De algum lugar isso tem que surgir.
Se se quer desonerar a folha de salário, é preciso que se criem fontes
alternativas para isso.

Finalmente, há maior participação do Estado ao assumir o oapel
assistencial.

Gostaria de lembrar que, em vários dos países que citei anteriormente,
estão se criando sistemas subsidiados para a população que não tem acesso
à previdência social. Em alguns deles, estamos tendo mera segmentação de
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mercado, um modelo estritamente liberal: quem pode compra no mercado,
quem não pode fica com a assistência que a sociedade pode dar. Em outros
países, entretanto, está havendo maior diversificação para aqueles que
podem e estão no mercado, mas, ao mesmo tempo, está se criando
mecanismo que subsidie a incorporação da população que não estava tendo
acesso á previdência.

Estamos vivendo um momento de crise, um momento de revisão do
modelo. Essa revisão pode ser no sentido de manter a defesa do modelo que
tivemos a vida inteira e que todos sabemos quão perverso é, pois a
população mais pobre tem a pior assistência. Esse modelo é extremamente
perverso: não só reproduz como aumenta as desigualdades provocadas pelo
mercado.	 -

Acho, por isso, insensatez permanecermos, nesse momento de revisão, a
defender aqueles direitos que uma parcela da população conseguiu, sem
pensar como estendê-los aos demais. É o momento de defender os direitos,
sim, mas de defendê-los para que cheguem ao resto da população. Caso
contrário, estaremos sendo elitistas, não democráticos e excludentes dos
demais. E não há cidadania de uns quando outros não a têm. A idéia da
cidadania é de igualdade básica: não existe cidadão quando metade da
população está excluída. Por isso, não podemos ficar nessa posição de
defesa corporativa de certos benefícios, como também não podemos
entregar ao mercado, sem nenhuma garantia, aquilo que foi conquista dos
trabalhadores e da sociedade. Isso implicaria transformar a política social
numa forma de segmentação institucionalizada da população. Fica cada um
na sua caixinha, uns têm direito a isso, outros àquilo. A política, nesse caso,
seria reprodução ampliada da perversidade do mercado.

Como sair disso? Acho que temos que ir para a frente, ou seja, pensar
como rever esse modelo, talvez até abrindo mão de alguns dos nossos
dogmas instituídos, que não podem ser mantidos, e, ao mesmo tempo,
ampliando a correlação de forças a fim de que a proteção social chegue às
pessoas que dela mais necessitam

Se me perguntassem, como funcionária de uma empresa privada, a
Fundação Getúlio Vargas, se eu queria ter um sistema complementar em
que 1% dessa contribuição complementar fosse destinada a um sistema
subsidiado para a população que não tem condições de estar na previdência
social, preferiria isso a aposentar-me com dez salários mínimos.

E possível criar mecanismos que liberem e flexibilizem a previdência
social, para que a população tenha maior capacidade de escolha, sem que
isso dependa exclusivamente do mercado - eu pago e, portanto, eu tenho -,
mas seja baseado em princípios de solidariedade. Esse é o desafio que
temos pela frente. Muito obrigada.

Esclarecimentos sobre os Debates
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do Primeiro Tema
O Sr. Presidente - Passaremos, então, aos debates sobre esse primeiro

tema. A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas à conferencista, por escrito ou oralmente. Para que
possamos agilizar os debates, 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 apresentar a sua intervenção. Como a Dra. Sônia tem
necessidade de se retirar brevemente, o tempo destinado aos debates sobre
esse primeiro tema será tão-somente de 30 minutos. Por isso reitero aos
participantes e á conferencista a objetividade nos questionamentos para que
possamos ouvir o maior número de debatedores.

Debates
O Sr. José Augusto Braga - Faço parte da Diretoria do Sindicato Único

dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Gostaria de solicitar à
Profa. Sônia que fizesse relação entre a seguridade social e o desemprego,
entre a distribuição de renda e a distribuição de riquezas, entre a seguridade
social e o gerenciamento, e comentasse também o neoliberalismo, que tem
avançado em outros países, e o Brasil não está escapando disso.

Você tem conhecimento de alguma experiência sobre a questão da gestão
democrática da seguridade social? Em Minas temos um estudo aprofundado
a respeito da seguridade social, tanto é que o conjunto do funcionalismo tem
proposta para a gerência participativa e democrática.

Gostaria que você fizesse a vinculação entre essas questões, tentando
também sugerir soluções para a seguridade social no Pais. A questão que
você coloca sobre o emprego e o desemprego é fundamental. Todos os três
modelos de proteção social, além de pressuporem uma economia
ascendente, são baseados na idéia de emprego, numa sociedade que tende
a absorver a população trabalhadora por meio de emprego no mercado
formal. Isso não vai ocorrer mais, não é essa a perspectiva. O desafio é
como desvincular a proteção social da noção de emprego, ou seja, como
fazer com que as pessoas tenham proteção social, independentemente da
inserção no mercado laboral, porque a tendência é que ora se esteja
empregado, ora se esteja desempregado, ora se trabalhe como autônomo.
São formas cada vez mais complexas, que já conhecíamos - o mundo inteiro
agora está conhecendo -, de relações de trabalho. Não se pode fazer um
sistema de proteção social em que a cidadania esteja vinculada á noção de
emprego, pois essa noção é que está em crise na sociedade. A questão é
como fazer a desvinculação, senão seremos concentradores da renda. Só se
vai poder assumir uma função redistributiva, chegando às pessoas que mais
necessitam, se forem rompidas as amarras da proteção social baseada na
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estrutura de emprego. Acho que essa é a questão central. Assim, é
necessário criar sistemas que possam ter, ao lado do sistema contributivo,
um sistema subsidiado. No caso da Colômbia, recentemente, o Governo fez
um projeto bem orientado, na linha neoliberal, mas foi vencido no
Legislativo. Houve, então, um pacto na sociedade para um novo projeto.
Esse projeto da Colômbia, que é um experimento - não sabemos aonde vai
chegar -, tenta fazer um sistema que seja contributivo e, paralelamente,
subsidiado. Ou seja, todos os que ganham mais do que quatro salários
mínimos contribuem com uma percentagem do que recebem. Isso,
juntamente com outras receitas de impostos específicas - por exemplo, sobre
o petróleo -, vai diretamente para o sistema subsidiado. Não existe mais a
seguinte situação: a previdência é para aqueles que estão no mercado
formal e que podem contribuir, enquanto o resto da população fica com o
assistencialismo. Todo mundo entra na previdência, só que os sistemas são
financiados diferentemente. Isso dá a todos uma noção de direito. O
assistencialismo não garante direitos. Mas, se os pobres também são
beneficiários da previdência, eles terão uma relação de direito. E outra
história. Agora, não é o trabalho que vai financiar. E necessário criar outros
mecanismos de financiamento. Pode-se, então, romper com a noção de que
quem contribui com parte do salário está dentro do sistema, e quem não
contribui está fora. Essa questão é fundamental.

Quanto à gestão democrática, acho que, no Brasil, estamos vivendo as
experiências mais profundas de democratização do Estado, na América
Latina. A saúde, por exemplo, apresenta uma experiência que avançou mais
que em outros países No caso da Previdência Social, o avanço foi menor,
embora tenhamos iniciativas nesse sentido. O que se vê, no caso de países
vizinhos, é que, quando há possibilidade de participação dos trabalhadores,
já não é mais um modelo tripartite de gestão, mas é alguma forma de
gestão. No caso do Chile, foi, estritamente, um modelo de mercado liberal,
mas, no caso da Colômbia, nessas instituições privadas, têm atuado, na
definição da política delas, os trabalhadores organizados. Outra forma que
podemos encontrar - acho que é o caso do Uruguai - é a seguinte: em vez de
o trabalhador escolher, individualmente, a empresa para a qual vai, e se ele
não tem as informações necessárias para escolher, o próprio sindicato pode
fazer as opções, ou seja, são feitas opções coletivas. Entendo que essas
formas são menos avançadas que as que são propostas no Brasil-

0 Sr. Presidente - Pergunta de Lúcia Alvim, funcionária desta Assembléia
Legislativa: "Diante do quadro formulado, como a conferencista vê as
reformas que estão sendo propostas no Brasil? De qual modelo elas estão
mais próximas?"

A Sra. Sônia Maria Fleury Teixeira - São temas enormes sobre os quais
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vocês me pedem um pronunciamento rápido. Tenho impressão de que
alguns problemas básicos da nossa proteção social não estão sendo tratados
na reforma da Previdência brasileira.

Não está sendo tratada a forma de incorporação a um sistema
institucionalizado de direita, de cidadania, de proteção social da população
que está fora. Acho que esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é
como incorporar os excluídos. O nosso sistema de proteção social está
sendo revisto ao largo disso, criando um programa de comunidade solidária,
na suposição de que isso dá conta dos excluídos. Não dá conta. Sabemos
que não dá conta. Não garante direitos e não corporifica nem institucionaliza
um padrão de cidadania e de bem-estar social. Acho que nossa reforma da
Previdência é uma reforma que não dá conta do principal desafio da
sociedade brasileira. Temos que ter em conta que, pior que todos os países
da América Latina, somos uma sociedade de excluídos. Não podemos
pensar em bem-estar social, se não tivermos essa questão como central.
Para mim, não é reforma, é um arranjo. São questões menores que estão
sendo tratadas. São mantidos enormes privilégios tentando, provavelmente,
reduzir o problema fiscal, reduzir o ónus do Estado. Acho que o Estado está
preocupado, especialmente, em reduzir os seus compromissos anteriores
com os funcionários públicos. Acho que a reforma caminha para esse lado. A
estratégia, agora, será separar um pouco a reforma dos trabalhadores que
estão no INSS daqueles que estão na previdência pública, de tal forma que
se possam cortar benefícios. Essa questão que coloca os trabalhadores do
mercado formal, e mais do que do mercado formal, do próprio Estado, como
os grandes vilões da história, faz parte de um projeto de desmontagem do
Estado. Nós todos estamos assistindo a isso. Tenho tempo suficiente de
Estado para ver como ele está sendo desmontado. Estamos vendo isso nos
próprios prédios, na falta de recursos, na falta de estimulo ao trabalhador, e
acho que a Previdência também faz parte dessa iesmontagem do aparelho
de Estado. Sem Estado, não vamos dar conta oe incorporar os excluídos,
não haverá mercado para isso. Então, efetivamente, acho que a situação
tende a piorar com essa reforma.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. João Rodarte, da Associação dos
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais: "A solidariedade
contributiva é um dos pilares da previdência básica estatal e compulsória.
Cabe, nesse ambiente, a liberdade de escolha do cidadão?"

A Sra. Sófia Maria Fleury Teixeira - Acho que cabe. Acho que esse,
talvez, tenha sido um erro das esquerdas. Talvez fosse ur erro do
pensamento mais socializante achar que a igualdade representa
homogeneidade. Esta é uma discussão teórica sobre a qual estou
escrevendo. Acabei de apresentar um trabalho sobre isso. Estou trabalhando
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muito com um autor de "Esferas da .Justiça', o qual propõe que, ao invés de
igualdade simples, trabalhemos com o conceito de igualdade complexa.
Estou me orientando um pouco por essa idéia, ou seja, a igualdade simples
pressupõe que todo mundo tem de ser idêntico e homogêneo. Essa versão
não é a forma de que a população gosta. Por que é que defendemos o
Sistema único de Saúde - SUS -, e, competentemente, como técnicos,
sabemos que em muitas áreas ele é melhor que o sistema privado, mas,
quando chegamos na população, ela prefere o sistema privado? Se você der
direito ao sindicato, ele prefere fazer o acordo coletivo para ter um seguro
privado de saúde.

- Intervenção de um participante fora do microfone.
Pode consultar, porque, se você for olhar quais são os acordos dos

sindicatos, em geral, nas suas reivindicações, há o seguro privado da área
de saúde. Essa é uma forma de consulta. Podemos fazer outra, se você
quiser. Sabemos que muitas vezes a pessoa está tendo uma atenção pior,
em termos de qualidade médica. Isso por quê? Porque o direito de escolha
da pessoa está preservado. A pessoa não gosta de enfrentar fila, gosta de ter
um médico de sua confiança. Quando você homogeniza e burocratiza, você
acha que a pessoa, como indivíduo, não é importante, e talvez isso seja uma
das coisas mais importantes. Então, o direito de escolha não deve
necessariamente ser pensado como um princípio exclusivo de mercado.
Como se comporá o direito de escolha dentro de princípios solidários? E
óbvio que haverá um certo nível - se quisermos o sistema solidário - de
compulsoriedade, uma garantia de que todos tenham alguma coisa básica. E
preciso também garantir às pessoas o atendimento aquilo que para elas é
uma necessidade e que não se configura como uma coisa homogênea. As
pessoas são diferentes, têm desejos diferentes, têm vontades diferentes e
capacidades distintas. Portanto, a esquerda terá que dar um salto, saindo da
idéia de que a igualdade deve ser a absoluta homogeneidade. Não é. Pode
haver princípios igualitários e princípios de solidariedade que considerem as
diferenças e as diferenciações. Daí a questão de género das mulheres,
colocando-se a questão central, quando se propõe cotas, etc. São princípios
democráticos de igualdade mas não são homogeneízadores, ao contrário,
são discnminadores positivos. Talvez tenhamos que pensar mais em
discriminações positivas, porque mecanismos de focalização sempre foram
colocados como estritamente neoliberais ou liberais. Mas talvez, se não
tivermos medidas de focalização, não contrapostas à idéia de solidariedade,
mas dentro de programas solidários, os mais necessitados nunca atinjam
aqueles benefícios. Não é por acaso que as Prefeituras mais avançadas - em
geral até por parte do PT - adotaram medidas de grande sucesso de
focalização, como o Programa de Renda Mínima. São medidas de
focalização propostas pelos neoliberais, como o Friedman.
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O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. José Augusto Faria de Souza, da
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto do Rio das Velhas -
AMAV: Para defender a cidadania plena não se deve destruir o que já existe
em termos de conquistas sociais. Não seria mais honesto levar tais
conquistas àqueles que estão à margem do processo?

A Sra. Sônia Maria Fleury Teixeira - Acho que sim. Enquanto pudermos
fazer isso e existir mecanismo para tal, temos que fazer. Por exemplo, o
Ministro da Previdência tem dito que só chegam à aposentadoria por tempo
de serviço aquelas pessoas de renda mais alta. E verdade, se olharmos os
dados, veremos que as pessoas mais pobres sequer conseguem comprovar
o tempo de serviço. Mas existe uma forma de tentar levar esse benefício à
população mais pobre, como aquela forma proposta, quando trabalhávamos
com o ex-Ministro Waldir Pires, e na época da Constituinte, que seria ter um
cadastro geral do contribuinte, em que o ônus da prova não ficasse com o
contribuinte, mas sim com a instituição que cobrou- Se o trabalhador
perdesse a carteira de trabalho, não precisaria provar que pagou, se pagou a
prova está lá, ela que registre isso. Seria uma forma de fazer com que esse
benefício chegue mais próximo dessa população, ao invés de dizer que tem
de cortar dos outros. Não acho necessariamente que se deva cortar
benefícios, mas acho que defender esse sistema, esquecendo todo o entorno
de exclusão, é um absurdo.

O Sr. Presidente - Tendo a Dra. Sônia de se retirar para viagem, esta
Presidência agradece a sua importante participação neste fórum técnico.

A Sra. Sônia Maria Fleury Teixeira - Muito obrigada. Desculpem-me, mas
daqui a pouco darei uma aula no Rio de Janeiro.

O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de conceder a palavra
neste instante ao Dr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário
Adjunto da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN -, que discorrerá sobre o tema "Seguridade Social do Servidor
Público do Estado de Minas Gerais". A Presidência informa que S. Exa.
disporá de até 30 minutos para o seu pronunciamento.

Palavras do Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva
Caro Presidente dessa sessão, Deputado Sebastião Navarro Vieira,

membros da Mesa e participantes deste fórum técnico, em primeiro lugar,
gostaria de registrar, de forma muito enfática, o elogio à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gers, por ter propiciado este importante
momento, ao organizar o fórum técr 3 em -tomo da questão da seguridade
social em Minas Gerais, que certamente será um momento marcante de
reflexão coletiva sobre um dos temas mais importantes dos nossos dias.
Tenho certeza de que, nessa troca de idéias, nessa discussão, nesse debate
vamos conseguir amadurecer diretrizes, linhas para uma intervenção efetiva,
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estrutural que crie soluções de fôlego, de longo prazo, que garantam a
construção, em Minas Gerais e no Brasil como um todo, de um sistema
justo, sólido e sustentável ao longo do tempo.

Por que este fórum se reveste de uma importância singular? Como já foi
objeto de reflexão e debate aqui, ontem e hoje, na intervenção da Profa.
Sônia, a seguridade social é uma das maiores conquistas das sociedades
contemporâneas. É uma das faces - talvez a mais importante - da
consolidação, da vitória do projeto social- democrata, que identifica que o
mercado, por si só, produz dinamismo econômico e é mais eficiente para
locação dos fatores econômicos, mas que, por sua vez, cria distorções, cria
desigualdades, cria injustiças que precisam ser atenuadas por políticas
compensatórias do Estado.

É nesse ambiente, nesse clima que nasce todo o aparato de seguridade
social, amadurecido e consolidado principalmente após a década de 30. E a
preocupação básica foi proteger o trabalhador, principalmente na terceira
idade, que tem sua capacidade de trabalho diminuída, e os segmentos de
baixa renda.

A idéia do sistema sempre foi a de que os setores de alta renda
conseguem, ao longo de sua vida, acumular uma certa poupança e um certo
patrimônio portanto, não precisam de um sistema de proteção como aqueles
segmentos de baixa renda, que, efetivamente, na doença ou na
aposentadoria, necessitam de cobertura, de uma política pública social
efetiva.

Agora, não é novidade - e aqui ficou muito claro - que a crise da
Previdência é estrutural e em escala mundial. Em sistemas muito mais
rígidos de países desenvolvidos, onde existe idade mínima para
aposentadoria, limite-teto para as aposentadorias e salários e maior
exigência de contribuição, não existe a aposentadoria integral. Quer dizer,
mesmo esses sistemas nos quais existem regras mais rígidas - discussões já
ocorridas aqui apontaram isso muito bem - em função das mudanças
demográficas e de configuração do mercado de trabalho entram em crise e
partem para mudanças.

Estamos falando da Alemanha, da França e de uma série de países, não
só da América Latina, que estão passando por um processo de mudanças
em que as bases de financiamento não sustentam mais aquela estrutura de
benefícios. Há discussões da sociedade, em países como a Itália, a
Alemanha e a França sobre as mudanças necessárias para que a solidez do
sistema não seja afetada.

Antes de entrar especificamente no assunto, gostaria de apresentar um
dado marcante, já que está muito bem frisada essa questão da transição
demográfica: em 1990, a população mundial de pessoas com mais de 60
anos representava apenas 9,3% do total. As projeções são de que, em 2050,
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esse segmento seja representado por 20,3% do total. De 9,3% passará para
20,3%. Esse crescimento é uma grande conquista da humanidade e reflete
uma melhoria da qualidade de vida, uma melhoria das técnicas da medicina
e a democratização do acesso a esses serviços. Mas há um impacto
evidente na questão previdenciária que não pode ser desconhecido. A crise
não é só de Minas, é do mundo inteiro. Sistemas mais rígidos, com regras
mais exigentes, estão mudando. Nós, que lemos regras extremamente
flexíveis e um emaranhado jurídico confuso e conflitante e que vemos que
no meio de muita coisa justa passa muito contrabando, lemos que enfrentar
com coragem essa realidade.

Gostaria, antes de entrar no aspecto de Minas Gerais, de frisar três
observações, três pontos pilares, para reflexão. Estamos aqui para
compartilhar, de forma aberta e transparente, porque assim deve ser tratado
um tema dessa relevância. Em primeiro lugar, é preciso ter solidez nesses
princípios. Não existe máxima, varinha de condão, coelho a ser tirado da
cartola. Todo plano de benefício tem que ter uma contrapartida no seu
custeio, no seu padrão de financiamento. São escolhas alternativas. Por
exemplo, queremos um leque de benefícios dessa ou daquela forma. Isso
tem um custo. Portanto, estamos falando de problemas que sempre
escorregam para o lado do debate político-ideológico, mas que são
quantificáveis. Não existe, a não ser que se queira montar palanque, a não
ser que se queira erguer uma postura demagógica, possibilidade de tratar
com seriedade esse tema, sem cruzar o plano de benefício que se traça com
as bases de financiamento. Não existem máquinas de fazer dinheiro, não
existem varinhas de condão. A sociedade tem que enfrentar concretamente
a questão do financiamento e a eleição do sistema mais justo, que estaria
disposta a financiar. Embora haja toda uma roupagem no debate da questão
político-ideológica, gostaria de chamar a atenção para um ponto. Estamos
falando de problemas que têm soluções mensuráveis, que têm solução
matemática e sobre os quais não adianta fantasiar. Você pode ter fontes de
financiamento alternativas, mas qualquer política tem um custo.

O segundo ponto é que o foco de discussão, nesses debates, sempre volta
para o governo. As pessoas centram suas preocupações no governo. A
questão previdenciária, particularmente, independente dos gostos políticos,
partidários e ideológicos, deve ser refletida com horizonte de 40, 50, 100
anos. O governo, que está no papel de árbitro e coordenador, é o foco
central. Ele tem o papel de coordenação, de gerenciamento de um conflito
distributivo. Esse, sim, é o foco da questão. Os governos são passageiros,
mas temos que raciocinar para 50, 100 anos. Esse é um problema da
sociedade. Na questão da seguridade social, no plano de benefícios que se
pretende conceder aos diversos componentes da sociedade, é preciso ter
claro que há contradições internas no tema. E preciso criar uma arbitragem

Li
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entre interesses que nem sempre são solidários.

Estamos enfocando especificamente o setor público, pois o tema deste
fórum técnico é "Seguridade Social do Servidor Público". Então, como é um
sistema disfarçado de repartição - porque, na verdade, não há a figura da
contribuição para aposentadoria, nós introduzimos agora uma pequena
contribuição em face do que já existe de estoque no fluxo de despesas com
aposentadoria -, existem vários temas que temos de enfocar sem medo.
Primeiro, o sistema de repartição envolve um pacto intergeração, ou seja, os
interesses do futuro aposentado e do atual aposentado têm que ser
compatibilizados. Existem interesses de ativos e inativos. Existem
interesses, que nem sempre são solidários, entre ativos e inativos do
Executivo, do Judiciário e do Legislativo.

A sociedade civil organizada e os trabalhadores e empresários da iniciativa
privada têm que ter voz ativa aqui neste fórum, porque são eles que pagam
a conta, através dos impostos. Essa é a fonte básica de financiamento do
nosso sistema de repartição. Como a carga tributária já está no limite, não
pode ser expandida - a Profa. Sônia citou fontes alternativas, até imposto
sobre petróleo direcionado para a Previdência -, a sociedade estaria disposta
a uma nova carga adicional tributária para financiar a questão
previdenciária? Então, além de ativos e inativos dos três Poderes, existe a
questão do cidadão contribuinte, da dona de casa, do trabalhador, do
pequeno comerciante, do pequeno industrial, dos empresários em geral, que
precisam estar presentes na discussão, porque eles fazem parte do problema
e do financiamento. Claro que dentro de uma política de recursos humanos a
seguridade está embutida, quer dizer, a sociedade tem que financiar, sim. O
problema é o ponto de equilíbrio, o quanto ela está disposta a dedicar dos
seus impostos, da sua carga fiscal, a esse item específico. Existem, ainda,
os interesses do como de técnicos dos próprios institutos. As vezes, existe
uma lógica - não estou entrando no mérito da questão, estou simplesmente
colocando uma questão de método de raciocínio - em que o interesse do
servidor não é obrigatoriamente solidário com o interesse do corpo de
técnicos de um instituto e vice-versa. O que eu quero mostrar com isso é que
precisamos dar amplitude e ver toda a complexidade do tema.

O posicionamento do Governador Eduardo Azeredo é no sentido de o
Governo abrir todas as caixas-pretas, estar aqui presente, valorizando este
fórum, a fim de discutir toda a complexidade do tema e apontar soluções. O
primeiro ponto é que não existe mágica; o segundo é que existe um conflito
distributivo embutido nessa questão e que deve ser raciocinado a longo
prazo, fora das lutas partidária, política e ideológica de curto prazo,
conjuntural. E preciso perceber que o governo tem um papel de
gerenciamento, de arbitragem, mas que é preciso, então, estabelecer essa
parceria, esse ambiente de debate, para que possamos encontrar soluções
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sólidas. O terceiro ponto do aspecto metodológico é que - e acho que todos
concordam -, como há todo esse emaranhado jurídico legal, esse aparato
confuso, às vezes, regras injustas, temos que separar direitos adquiridos e
privilégios adquiridos. A nossa preocupação, e tenho certeza que é de todo
esse Plenário, é ter um sistema voltado para a efetiva justiça social. Existem
distorções enormes que precisam ser enfrentadas com coragem e com
determinação. Então, colocado isso, gostaria de entrar especificamente no
meu tema, que é ajudar com a reflexão sobre alguns dados.

Primeiro gostaria de perguntar o seguinte: qual a relevância do tema para
Minas? Amanhã teremos a Mesa com os professores da Fundação Getúlio
Vargas que procederam a um cálculo atuarial. Se formos olhar os cálculos
hoje - embora estimativos para o LegiSlátivo e o Judiciário, porque não
tivemos acesso aos dados, mas é possível fazer uma projeção bem
confiáve! -, trazendo a valor presente uma dívida que seria a dívida
previderciália, ou seja, o valor presente de aposentadorias e pensões,
teríamos uma coisa em tomo de R$45.000.000.000,00. Estou falando em
quatro vezes o valor da Companhia Vale do Rio Doce, nove vezes, talvez, o
valor da CEMIG. Se imaginarmos, num balanço, o maior ativo que temos,
que é a CEMIG, ele é nove vezes menor do que o maior passivo, que é o
passivo previdenciário. Estamos renegociando a dívida fundada,
principalmente a dívida mobiliária. Passamos por um processo recente, a
Assembléia Legislativa votou a lei autorizando os termos da negociação, e
estamos aí para assinar o contrato consolidando essa dívida, que é em tomo
de R$12.000.000.000,00, ou seja, o problema previdenciário é o problema,
do ponto de vista fiscal, mais grave e que precisa de um tratamento. Ou
seja, as bases de financiamento, como vou procurar demonstrar, estão
exauridas, esgotadas, e é preciso que nos mexamos em tomo do tema. Seria
até mais cómodo para nós não mexermos no tema, mas isso não é do nosso
feitio. Seria cômodo porque a situação é grave mas ainda não chegou a um
estrangulamento. Poderíamos adotar a postura de empurrar o Ir-ia com a
barriga, não tocar nisso. Haveria um estrangulamento em curto prazo, mas
não seria o estrangulamento absoluto. O que não queremos, porque somos
responsáveis pelo futuro do Pais, pelo futuro da sociedade e de Minas
Gerais, é que daqui a 10 ou 20 anos - se nada for feito -, a Previdência se
quebre, porque não haverá recursos para honrar os compromissos
assumidos. Não queremos o mérito do saudosismo, que seria alguém
dizendo assim: olha, havia umas pessoas lá, há 20 anos, que falavam que
isso ia dar errado. Queremos compartilhar as preocupações, nosso
diagnóstico, abertamente, com o movimento sindical, com os representantes
dos servidores, com as diversas categorias, com a sociedade civil
organizada, com os trabalhadores e os empresários da iniciativa privada.
Queremos colocar na mesa esse problema, que não é de um governo ou de



226
outro. E um problema da sociedade, um problema estrutural, um problema
cuja solução é a longo prazo. Vou me apoiar em algumas projeções,
inaugurando o novo sistema da Assembléia, que merece elogios. Se eu
conseguir, passo a passo, compartilhar e convencê-los de algumas coisas,
vou me dar por satisfeito. Se falei de quatro CVRD5, nove CEMIG5 e quatro
vezes mais o passivo da divida fundada do Estado, mostrei que o problema
é grande. O problema é preocupante e deve merecer nossas atenções e
energias.

Então, o problema é grave, e eu queda mostrar, com a primeira
transparência, que ele está se agravando, desde o passado recente, muito
rapidamente. Ou seja, a taxa de aceleração do agravamento do problema é
alta. Usei, nessa transparência, uma série de apenas seis anos. Aí, pode-se
ver que, em março de 1991, eram 79.474 aposentados; em dezembro de
1996, eram 116.231, ou seja houve um crescimento de quase 40 mil
aposentados ou de 45% da base inicial. Quer dizer, a tendência esboçada é
muito clara e, quando focarmos o mês de fevereiro de 1997, veremos que
essa tendência se mantém. Então, o problema é grande, o problema é grave,
o problema é preocupante, e a taxa de aceleração do agravamento do
problema é afta.

Bem, a despesa com seguridade faz parte de um componente mais geral,
que é o principal elemento de despesa do Estado, que é a despesa com o
pessoal ativo e inativo. Nesse gráfico, de 1996, embora não dê para
visualizar corretamente os valores, a barra azul identifica o percentual, no
critério Rita Camata, da Lei Complementar n° 82, de 1995, que
regulamentou o dispositivo constitucional que obriga o Estado a gastar só
60% com despesa de pessoal, tendo 3 anos para fazer a transição. Então,
em Minas, nossa meta teria de ser a de chegar ao patamar de 72%. Na barra
azul, mês a mês, está o desempenho do mês; na barra amarela, o
desempenho acumulado. O que importa é, em dezembro, ver o acumulado.
Vejam: no critério Rita Camata (como ficou popularizado, pois a lei foi
apelidada com o nome da autora), gastamos, em 1996, 77,45%, quando,
pelo ajuste, em 3 anos, teríamos de gastar 72%. Aqui, introduzo uma
reflexão sobre o próprio dispositivo legal. Essa lei tem uma falha grave: ela
leva em consideração as receitas correntes líqüidas. E o que é isso? Há o
orçamento fiscal, do qual se tiram as receitas de capital, que são eventuais,
que só ocorrem uma vez (operações de crédito ou venda de ativos), tiram-se
as transferências para os municípios, e fica-se com a receita corrente líquida.
Bem, é nisso que se baseia esse cálculo. Realmente, o orcamento é um
assunto árido, de feições técnicas áridas para quem não é do ramo, e aí o
leigo poderia raciocinar que, se se está gastando 77,45% com o pessoal, há
ainda 22,55% para se gastar com o pagamento de dívidas passadas, que
são as despesas públicas financiadas com operações de crédito, com o
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custeio da máquina (aluguéis, combustível, luz elétrica, telefone, diárias de
viagem e tudo o que move a máquina), com investimentos, etc. Ou seja,
todos os outros itens teriam, supostamente, 22,55%. Mas isso não é
verdade. A Lei Rita Camata, a Lei Complementar n° 82, de 1995, comete um
erro na configuração da base de cálculo da receita e induz a uma leitura
equivocada, porque leva em conta receitas que não pagam salários e
aposentadorias. Porque aí está o dinheiro do SUS, que não pode pagar
salário; está o dinheiro do salário-educação; está o dinheiro dos convênios.

Citarei um exemplo de convénio para compra de material de consumo.
Vamos supor que a Secretaria de Agricultura fizesse um convênio com o
Ministério da Agricultura para combater uma praga de gafanhoto e o
Ministério entrasse com o dinheiro para comprar o defensivo agrícola. Esse
convênio entra carimbado: é para comprar inseticida, é para comprar
defensivo agrícola, não é para pagar pessoal. Isso entra na base de receita.
Existem convênios, em que a verba é carimbada, que são computados na
receita corrente, mas que são receitas vinculadas a fim especifico.

Queria fazer a projeção de um outro gráfico, na qual chegamos na
essência do problema. E preciso compartilhar isso, que é o nível de
estrangulamento fiscal. Tirando da receita corrente líquida todas as receitas
vinculadas, que têm fim especifico, nas quais receita e despesa são
casadas, chega-se às receitas correntes livres. O Governador e o comando
do Governo têm livre arbítrio para falar isso vai para salário, para benefício,
para previdência, isso vai para pagamento do serviço da dívida, isso vai para
investimento, para construção de estradas, de escolas, para construção de
penitenciárias.

Em 1996, dados de balanço, que estão no SIAF e que podem ser
pesquisados, dizem que a nossa receita livre foi de R$5.236.000.000,00.
Dessa receita livre, que é o que paga salário e aposentadoria, efetivamente,
incluindo toda a despesa de pessoal, inclusive a patronal dos institutos do
IPSEMG e do IPSM, temos uma despesa global de pessoal que absorve
92,5%, ou seja, R$4.844.000.000,00. De cada R$`100,00, R$92,50 ficam com
as despesas de pessoal e R$7,50 ficam para custear a máquina, para pagar
a dívida e para os investimentos que a sociedade reclama.

Esta Casa está com uma comissão especial tratando da questão
penitenciária, da questão de segurança, pois é preciso melhorar o sistema
penitenciário e as cadeias. Também é preciso construir escolas, é preciso
investir em políticas voltadas para a criança e para a adolescência, é preciso
investir maciçamente na questão da saúde, que é a mais grave, corri
equipamentos, com a construção de novas unidades. Não há espaço fiscal
para isso, a restrição é quase absoluta.

Estamos congelando, já há 3 anos, o custeio da máquina, pois estamos
com uma severa política de controle de gastos. Todo mundo que trabalha na
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área orçamentária do Estado sabe das dificuldades que enfrentamos.
Estamos tentando cortar todo o desperdício. Mas mesmo assim o Estado
gasta, dos recursos livres, cerca de R$600.000.000,00 só com o custeio da
máquina. Não estou falando de dívida e de investimento. Só o custeio da
máquina nos coloca no vermelho. Temos que compartilhar isso, porque
democracia começa exatamente com a informação correta.

Dessa receita corrente livre de R$5.200.000.000,00, há a despesa
registrada em 1996 com o pagamento de aposentadorias diretamente pelo
Tesouro. Como já disse, a democracia começa com a informação precisa. É
importante a democratização, a socialização das informações. Fizemos uma
pesquisa recente e chegamos à conclusão de que tem muita gente no seio
do funcionalismo que acha que a contribuição para o IPSEMG e o IPSM tem
a ver com a aposentadoria. Não tem. As aposentadorias são bancadas pelo
Tesouro, ou seja, pelo contribuinte, num sistema de repartição disfarçado.
Na medida em que esse gasto vem crescendo, o espaço fiscal financeiro
para melhorar a remuneração dos ativos vem caindo. Então, há um
mecanismo disfarçado de repartição. Estou tentando mostrar que o problema
é grande, que a taxa de aceleração é crescente, preocupante, o gasto com
pessoal está num nível elevadíssimo, que a carga tributária que a sociedade
absorve já está no limite, e vou provar, agora, que a tendência é de
agravamento.

Pediria compreensão do Plenário e da Mesa, porque esse vai ser o único
momento em que o Governo vai se pronunciar oficialmente. Não vou me
alongar muito.

Assim, mostrei que o grau de comprometimento das receitas livres com
pessoal é quase um ponto de estrangulamento. Se pegarmos a tabela de
1996 e virmos a participação dos inativos na folha de pagamento, vai dar
algo em tomo de 32%. Em fevereiro de 1997 esses inativos já são 119.000,
e a participação financeira na folha já foi para 38%. O agravamento do
problema já está ocorrendo.

Outra coisa para a qual eu chamo a atenção, e que é natural, é que o
salário médio dos inativos, obviamente, é muito maior que o salário dos
ativos, porque usufruíram de toda a carreira e dos benefícios previstos.
Então, a média dos inativos é maior, e num sistema de repartição isso tem
implicações e traz estrangulamentos. Assim, gostaria de chamar a atenção
porque, dos R$336.000.000,00 já computados, que representam a folha de
pagamento normal, sem os eventuais e atrasados, com a provisão de 130
salário se transformaria em uma quantia em tomo de R$380.000.000,00,
computando férias, etc. O grau de comprometimento é elevadíssimo e
acentua-se com o crescimento dos inativos na massa salarial.

Se pegarmos o movimento de um passado recente, vimos nas
transparências exatamente o que vai acontecer. Não é só um problema
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fiscal, é um problema operacional. Somando ativos e inativos, enquanto o
total decrescia 6%, os ativos decresciam 10%, ou seja, transitaram para a
condição de inativos ou saíram no PDV ou por algum outro motivo. Os ativos
decresceram 10%, a massa total decresceu 6%, .e os inativos cresceram 9%.
O problema não é só na área fiscal e financeira. Uma conclusão que
podemos tirar, e projetar de forma preocupante para o futuro, é que o Estado
vai perder a capacidade de prestar serviços públicos.

As políticas públicas serão gravemente afetadas se não equacionarmos já
essa questão, por meio do estabelecimento de mecanismos sólidos de
financiamento e de ataque claro às questões previdenciária e fiscal. Quer
dizer, não há saída nesse quadro. Teremos ou uma perda quantitativa, onde
o contingente de ativos cairá, ofertando menos serviços, ou um decréscimo
qualitativo, porque teremos menos recursos e, portanto, a possibilidade de
uma política salarial e uma política de recursos humanos estará
comprometida. Sobre isso precisamos discutir.

A última transparência é uma rápida colocação para compartilharmos o
que está expresso no orçamento de 1997, ou seja, as unidades
orçamentárias. Existem outras despesas embutidas, que depois podemos,
juntos, pesquisar. Por exemplo, no Judiciário, no Ministério Público, no
próprio IPSEMG e no DER existem formas, internamente, no orçamento, de
complementações de pensões. Mas, como unidades orçamentárias
autônomas, existem os seguintes órgãos: primeiro, o IPLEMG, que responde
pela aposentadoria dos Deputados. Para 1997, está prevista uma
participação de R$1.600.000,00 da Patronal e R$1.700.000,00 de
contribuição do segurado. Há uma série de outras receitas, ou seja, receitas
de aplicações, receitas imobiliárias e venda de patrimônio do Instituto. Então,
é óbvio que quem tentar fazer a soma não vai conseguir acertá-la nunca.
Coloquei os dados de forma sintética, sem detalhar, concentrando-me na
participação do Tesouro e do próprio segurado. Então, no caso do IPLEMG,
que é aqui da Assembléia e que é para custear a aposentadoria dos
Deputados, estão previstos este ano R$1.600.000,00 do Tesouro e
R$1.000.700,00 do segurado.

No IPSEMG, estão previstos da Patronal, correspondente àquela aliquota
de 4% sobre a folha, com o teto previsto em lei, R$159.900.000,00. Na
verdade, o teto vale para a contribuição do segurado. Do segurado,
R$314.000.000,00, para um orçamento total de R$739.000.000.00. Quero
chamar a atenção aqui para o fato de que a lei prevê 40% no aspecto saúde.
Queria aqui me deter para falar o seguinte: no aspecto saúde, poderíamos,
segundo dispositivos legais e essa disposição orçamentária, estar gastando
cerca de R$16.000.000,00 por mês. Dizem os entendidos, os técnicos do
ramo que, para a população atendida pelo IPSEMG, R$16.000.000,00 são
suficientes para um atendimento correto e digno. Então, é uma grande tarefa
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nossa realizar uma análise crítica, junto com o corpo técnico do IPSEMG,
dos problemas com abertura, vendo onde estão concentrados esses
recursos. Eles estão extremamente concentrados no hospital aqui de Belo
Horizonte, ou seja, 80% dos gastos é feito aqui no hospital. Agora, existe
uma disponibilidade financeira e é preciso repensar isso, tendo criatividade
para, talvez, reformular o modelo, as formas de agilizá-lo e de aprofundá-lo
com maior eficiência e modernização. Se o caso é mudá-lo, penso que essa
é uma grande questão para que o fórum aprecie.

Do ponto de vista do IPSEMG, é importante citarmos, para que as pessoas
não tenham ilusão e, sim, uma informação correta, que ele, do ponto de vista
orçamentário, das pensões e do serviço de saúde - ele responde por
pensões, saúde e outros benefícios, não respondendo por aposentadoria dos
servidores -, já está vivendo em regime de caixa, ou seja, não existe
equilíbrio atuarial.

O que entra sai. Como os benefícios são crescentes, o IPSEMG,
diferentemente do IPSM, já está desequilibrado estruturalmente. Ele, hoje,
consegue viver independentemente dos atrasos- Por causa dessa situação
fiscal, o Tesouro Estadual foi obrigado a acumular com o Instituto.

Desconsiderem, para efeito de raciocínio, a divida que foi acumulada.
Estou falando do fluxo presente. O sistema é de caixa: entra e sai. O
Tesouro regularizou os repasses, mas não existem mais reservas técnicas
para financiar. Ele vive em regime de caixa.

Isso é insustentável, não a longo prazo, e sim a curto prazo. Portanto,
temos de repensar esse modelo. Temos de tratar das questões das pensões,
dos benefícios e da saúde em conjunto com a da aposentadoria, para buscar
soluções sólidas.

O IPSM já tem um equilíbrio atuarial maior. Ele responde pela saúde dos
servidores militares, pelas pensões e outros benefícios e re:eberá, dentro do
que prevê a lei, R$91.000.000,00 do Tesouro Estadual, e do segurado,
R$45.009.000,00, em um orçamento total de R$340.000.000,00. Quer dizer,
diferentemente do IPSEMG, que não tem margem para formação de reserva
técnica, ou tem uma margem muito pequena, o IPSM ainda está em uma
situação de equilíbrio atuarial maior. O PRELEGIS, que é também uma
unidade orçamentária que consta do orçamento votado nesta Casa, tem um
repasse, por via da Assembléia, de R$10.000.000,00 para uma contribuição
de 5%. E um fundo de complementação de pensões, não é para
aposentadoria.

Para não cansá-los, e pedindo mais uma vez desculpas, ao mesmo tempo
em que agradeço ao Presidente da Mesa por essa flexibilidade, para
finalizar, apresento, no terreno das propostas, não propostas fechadas, mas
também princípios.

Acho que, na questão das aposentadorias e das pensões, não deveríamos
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tomar nenhuma atitude substantiva antes da votação da reforma
constitucional. Acho que deveríamos acumular a discussão, mapear todos os
problemas, conhecer a complexidade deles para, quando mexermos no
problema - porque o assunto é tão complexo que tem dimensões estruturais
de longo prazo -, isso seja feito de forma quase definitiva.

Não há sentido em ficarmos mascando soluções. Então, quando criarmos
um fundo - com o modelo de gestão e de financiamento que tenha sido
escolhido -, que seja feita intervenção mais substancial e duradoura. Acho
que devemos acumular discussões - e esse fórum é um ponto privilegiado de
discussão da sociedade, do Governo e da Assembléia com os servidores,
com os pensionistas e com os aposentados - para amadurecer e mapear
esse problema, para vermos as distorções e onde serão corrigidas. Após,
devemos aguardar a votação da reforma e, com as novas regras geradas
pelo Congresso Nacional por meio da reforma constitucional, devemos
recalcular e reestimar os cálculos atuariais - porque, como disse
inicialmente, os problemas são mensuráveis, são quantificáveis - para pôr na
mesa a discussão da modelagem.

Ai, sim, com as regras novas, com os cálculos novos, com um trabalho
competente e eficiente de discussão sobre modelos de financiamento, planos
de benefícios e modelos de gestão, teremos muitos pontos em comum.
Temos certeza de que compartilhamos o combate aos privilégios, bem como
a preocupação com a sustentabilidade.

Se nada for feito na reforma constitucional, não há sistema nem de
repartição, nem de capitalização, nem de gestão que funcione. Não adianta.
Não queremos lotear a lua. A época da demagogia, do populismo passou.
Não queremos isso. E preciso compartilhar as soluções de maneira muito
aberta e correta.

A solução que trago aqui é que, no plano das aposentadorias e das
pensões, deveremos aprofundar essa mesa de conversações, ou seja,
aproveitar essas oportunidades e fazer uma agenda de discussões que se
tome permanente e acumule forças. E isso tem que ser feito sem
preconceitos. Eu, por exemplo, estudei detidamente o projeto da
Coordenação Sindical.

O estoque de aposentadorias, de certa forma - temos que arbitrar isso com
os números em mãos-, vai virar um problema fiscal e não previdenciário. De
certa forma, depois de arbitrar com a Assembléia e fazer negociações com a
sociedade - temos que perguntar até que pontc a sociedade suporta os
custos e as opções - o Tesouro vai ter que chamar a si uma boa parte desse
encargo, desse passivo. Temos que pensar num modelo de transição e criar
uma solução definitiva para o futuro.

Quanto ao número de anos, 5 ou 13, tudo isso é quantificado. Existe o
espaço de negociação. Esse é um problema da sociedade, não é um
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problema desse Governo. Estamos abertos para a discussão e para as
negociações. Vamos tirar os pressupostos político-partidário-ideológicos e
discutir abertamente para resolver a questão. Ora, queremos resolver ou
montar palanque?

O decreto de regulamentação da contribuição para a aposentadoria, queria
tranqüilizar vocês, vai sair nos próximos dias. Não saiu ainda porque, por se
tratar de problema complexo, não queremos que haja nenhuma imperfeição.
Uma das dificuldades é que existem diferenças de atribuições do Executivo
e do Tribunal de Contas, que estão num projeto só, da Assembléia e do
Judiciário. Então, às vezes, esbarramos em filigranas jurídicas que
dificultam. As pessoas cobram o decreto, mas precisam saber que a demora
se deve ao fato de que não queremos imperfeições nele.

Certamente, faremos a discussão depois da reforma constitucional, que vai
ser este ano, mas, enquanto isso, não queremos ficar de braços cruzados.
Queremos acumular a discussão que os grupos de trabalho vão fazer a partir
de hoje à tarde e gerar essa massa de informação critica para que, tão logo
saia a reforma constitucional, nos habilitemos a intervir no processo.

Para concluir, toquemos na questão da saúde. A reforma constitucional
tem muito a ver com o modelo de saúde. A reforma administrativa - a
flexibilização da administração pública, a figura das organizações sociais -
pode introduzir alternativas interessantes de flexibilização institucional da
relação dos servidores do Governo com a prestação do serviço de saúde.

Diferente do que coloquei em relação a pensões e aposentadorias,
podemos atacar a questão da saúde em dois tempos. O ataque imediato
seria diagnosticar: a qualidade está boa? Os custos estão corretos? O
dinheiro é suficiente? Se é suficiente, por que não se tem uma boa saúde?
Ou tem-se uma boa saúde?

Fizemos uma pesquisa de opinião pública junto aos funcionários, mas,
infelizmente, não deu para tabular os dados para este seminário. O trabalho
foi feito para conhecer o grau de satisfação dos servidores militares e civis
com o sistema de atenção à saúde A intenção é codificar a percepção do
próprio servidor, porque ninguém melhor do que ele, cliente do sistema, para
falar se está satisfeito ou não.

Depois disso, vai ser preciso conjugar com os técnicos e ver se o dinheiro
que está sendo colocado é suficiente e, se o é, onde estão os gargalos.

Na questão da saúde, pelo contrário, acho que é possível atacar em dois
tempos. Claro que vamos aprofundar quando a reforma administrativa vier.

Em nome do Governo e da Secretaria do Planejamento quero assegurar a
vocês que não vamos erguer falsos muros, quer dizer, somos parceiros
nessa discussão. O problema é complexo. Tentei aqui mostrar alguns dados
que calçassem a minha percepção. Sou servidor público de uma
universidade federal, servidor mais por vocação do que por ligação
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funcional. O Governador Eduardo Azeredo, permanentemente, tem nos
colocado a sua preocupação em relação à saúde e às questões
previdenciárias mais globais.

Esse fórum é privilegiado e acontece em um momento especial. Mais urna
vez elogiamos a Assembléia por essa iniciativa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Gilmar Machado) - Esta Presidência tem o
prazer de conceder a palavra, neste instante, ao Dr. João Diniz Pinto Júnior,
Diretor do Sindicato dos Servidores do Instituto de Previdência do Estado de
Minas Gerais, que discorrerá sobre o tema Seguridade Social dos Servidores
Públicos em Minas Gerais. A Presidência informa ao conferencista que
disporá de até 30 minutos para o seu pronunciamento, com a tolerância, se
for necessário, de mais 10 minutos.

Palavras do Sr. João Diniz Pinto Júnior
Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, meus companheiros,

servidores públicos e demais presentes. Gostaríamos, em primeiro lugar, de
parabenizar a Assembléia Legislativa pelo patrocínio de um evento de tão
grande significado, porque a segundade social é a nossa vida.

Em segundo lugar, gostada de extemar a minha satisfação de estar
representando os servidores públicos por meio de suas entidades de classe.
As questões mais gerais da previdência já nos foram colocadas ontem,
quando tivemos a oportunidade de conhecer os aspectos constitucionais e
doutrinários. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer sistemas
comparados, apesar de entendermos que, quando se compara a previdência
brasileira com a previdência de outros países, a dita generosidade existente
aqui não deveria ser analisada isoladamente, mas levando em conta
também os aspectos relacionados com a renda, a qualidade de vida, etc.

Por intermédio do Sr. Marcus Pestana, da Secretaria do Planejamento,
tomamos conhecimento das dificuldades que o Governo tem enfrentado em
relação à seguridade social-

Todas as vezes que fizéssemos as nossas colocações, gostaria que
tivéssemos em mente que não estamos preocupados com a saúde ou com a
previdência, estamos preocupados com a seguridade social do servidor
público, que, pela Constituição Federal, significa previdência, saúde e
assistência social, o que ninguém mencionou, porque não existe
financiamento para isso.

Para que colocássemos o lado do servidor, gostaríamos de relatar alguns
fatos que, no nosso entendimento, são inquestionáveis e qualquer discussão
de fatos certamente nos permitirá encontrar solução muito mais adequada,
tanto do ponto de vista do servidor, como das entidades de previdência do
Estado. Para evitar que nos perdêssemos, relacionamos alguns pontos que
passamos a relatar. (- Lê:)

"Seguridade Social em Minas Gerais
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O primeiro sistema estruturado de seguridade social organizado pelo

Estado surgiu na Alemanha em 1683, numa fase de expansão da indústria e
do socialismo na Europa, como forma de aliviar as tensões criadas pelas
reivindicações trabalhistas e pelas mudanças econômicas.

No Brasil, as evidências sobre assistência social remontam ao tempo do
Império, mas a primeira Constituição a incluir disposição sobre a seguridade
social foi a de 1834, que deu competência às Assembléias Legislativas para
legislar sobre as Casas de Socorros Públicos. Entretanto, somente em 1891
foi incluída a expressão aposentadoria, benefício gratuito, não havendo
nenhuma fonte de contribuição para seu financiamento.

Em Minas Gerais, o marco inicial da seguridade social foi a criação do
IPSEMG em 1912, com a denominação de Caixa Beneficente dos
Funcionários Públicos, passando a reger-se por lei orgânica própria e
tomando-se de fato e de direito, uma entidade de direito público, com
personalidade jurídica, administrativa e financeira. E foi esta autonomia que
possibilitou ao IPSEMG se transformar numa instituição modelo, capaz de
conferir aos servidores públicos sob sua proteção acesso aos benefícios da
seguridade direcionados para a previdência, a saúde e a assistência social.

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, a evolução do
IPSEMG caracterizou-se pela dilatação dos objetivos sociais em desacordo
com as bases do seu sistema de financiamento e da falta de iniciativa do
Governo em promover as mudanças estruturais requeridas, levando o
Instituto a mergulhar num processo de entropia, evidenciado a partir das
seguintes características fundamentais:

1. Perda da autonomia administrativa em decorrência de:
centralismo das decisões na administração direta;

descompromisso no preenchimento de cargos de direção,
comprometendo as ações gerenciais de supervisão, coordenação e controle,
com reflexos negativos na produtividade e qualidade;

descaracterização do Conselho Diretor como órgão responsável pelas
decisões.

2. Perda da gestão financeira, destacando-se:
a) instituição do caixa único através do Decreto n° 32.865, de 3016191;
b) não repasse pela Secretaria da Fazenda das contribuições do segurado

e a respectiva cota de responsabilidade do Estado como empregador,
gerando:

déficit técnico atuarial de R$309.630.259,30 (trezentos e nove milhões,
seiscentos e trinta mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e trinta centavos),
em decorrência da não-capitalização das reservas técnicas, do não-
recolhimento dos juros e multas previstas e de insuficiência de ativos de
cobertura;

dívida de R$550.187.386,00 (quinhentos e cinqüenta milhões, cento e
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oitenta e sete mil, trezentos e oitenta e seis reais), valor que, corrigido de
acordo com o ad. 31 da Lei n° 9.380, de 18112186, corresponde a
R$807.000.000,00 de reais, conforme apontou auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas do Estado;

a posição do débito acima, de acordo com os balanços do Instituto, é a

Período	 Saldo devedor (em R$)
Até 1994	 101.822.724,69
Até 1011996	 550.187.386.01 fl
(à) Sem aplicação de juros e multas.
c) realização de operações de empréstimo ao Tesouro Estadual, por meio

do resgate antecipado, com deságio, de títulos destinados à cobertura das
pensões, representando no ano de 1996 a importância de R$87.709.119,68.

3. Descompromisso com a reestruturação do Instituto, implicando:
não-atualização dos benefícios de pensão, face a inexistência de custeio

prévio, em desobediência ao art. 58 das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal;

falta de comprometimento com a melhoria da qualidade e expansão dos
serviços assistenciais de saúde, principalmente no interior do Estado, onde o
aviltamento da remuneração dos profissionais credenciados e entidades
conveniadas implica deficiência no atendimento e insuficiência da oferta de
consultas.

Além dos aspectos mencionados, outros fatores considerados essenciais
interferem no sistema de financiamento da seguridade social e,
conseqüentemente, desestabilizam o IPSEMG:

contingente de 60.000 servidores celetistas, abrigando,
aproximadamente, 200.000 dependentes implícitos no Regime Jurídico
Único, conforme a Lei n° 10.254, de 20/7/90, com direito aos benefícios
previdenciais e serviços assistenciais sem constituição de reserva técr:a
atuarial nem a compensação prevista no art. 202 da Constituição Federal;

extinção da MinasCaixa, conforme o Decreto n° 10.470, de 1574/91,
representando um universo de, aproximadamente, 10.000 servidores e
30.000 dependentes assumidos pelo IPSEMG sem contrapartida do Estado,
nem a compensação prevista no art. 202 da Constituição Federal, muito
menos a transferência do patrimônio imobiliário;

absorção do cônjuge ou companheiro, resultando na perspectiva de
aumento da massa segurada em aproximadamente 200.000 novos
beneficiários;

política assistencial descentralizada equivocada, incoerente com a
localização da massa segurada, aproximadamente 70% no interior do
Estado, ocasionando mal aproveitamento dos recursos disponíveis e
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precariedade no atendimento;

• emperramento da máquina administrativa em decorrência da
fragmentação da estrutura organizacional, promovendo dispersão do
processo decisório e subdividindo responsabilidades, e falta de
gerenciamento do processo de informatização;

• redução da receita como conseqüência da revogação da Lei no 7.399, de
1 0112178, que dispunha sobre o Fundo Judiciário;

• Programa de Demissão Voluntária - PDV -, que impôs ao IPSEMG
atendimento por 12 meses aos ex-servidores, sem nenhuma compensação
financeira.

No âmbito da administração indireta, empresas públicas, autarquias e
fundações, os benefícios oferecidos pelo IPSEMG são complementados, de
forma facultativa, por entidades públicas ou privadas.

As entidades de Previdência complementar são as que têm por finalidade
instituir planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas, de
benefícios complementares aos da previdência oficial, mediante contribuição
facultativa de seus participantes.

Quando são instituições de benefícios e assistência em geral, sem fins
lucrativos, se classificam como entidades de Previdência fechadas.
Estruturam-se como sociedades civis ou fundações de direito privado, sendo
acessíveis exclusivamente aos empregados de uma empresa ou grupo de
empresas.

Se por outro lado, integram o Sistema Nacional de Seguros Privados e se
revestem da forma de sociedades anônimas, com fins lucrativos, ou da
forma de sociedades civis ou fundações são entidades abertas.

Em Minas Gerais, várias são as entidades de Previdência complementar,
destacando-se as seguintes:

Instituto de Previdência do Legislativo - IPLEMG: Instituição com
personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, tendo por
finalidade conceder aposentadoria, pensão e pecúlio aos Deputados
Estaduais e a seus dependentes.

Sua receita é constituída de uma contribuição mensal dos Deputados no
valor de 10% do estipêndio e de contrapartida da Assembléia de 2C1. Conta
ainda com contribuintes facultativos, que recolhem mensalmente a:: nstituto
30%.

Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais - IPSM: Instituição pública que tem como segurados os militares da
ativa, da reserva remunerada e o reformado, o servidor civil impedido de
contribuir para o IPSEMG e o servidor civil de ensino da PM.

Sua finalidade é prestar assistência à saúde, auxílio-natalidade e auxilio-
funeral ao seu segurado.

A contribuição do segurado é de 10%, e a do Estado, de 20% (Lei n°
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10.366, de 1990).
Além dos Institutos citados, podem ser enumerados ainda: PRELEGIS,

FORLUZ, PREVIMINJAS e o FPSSIPSEMG.
Todo esse arranjo do sistema previdenciário em Minas e sua reformulação

se inserem no contexto de ajuste do modelo neoliberal, que tem colocado
obstáculos ao desenvolvimento pleno da democracia, à distribuição de renda
e à melhoria da qualidade de vida, impondo uma política de destruição do
serviço públco, em todos os níveis, e comprometendo os direitos
trabalhistas e as garantias sociais, mas, por outro lado, desmontando os
instrumentos de regulação da atividade econômica privada.

Na verdade, várias ações com o objetivo de permitir a exploração de
atividades finalísticas inerentes à seguridade social à iniciativa privada já
foram tentadas a partir da desestabilização do IPSEMG. Sob o pretexto de
que o crescente custo do atendimento médico-hospitalar, com a
incorporação de novas tecnologias na área médica, inviabiliza a saúde
pública, o Governo Federal e, como era de se esperar, o Estadual,
perseguem a privatização do sistema de saúde.

Na realidade, agindo dessa forma, eles simplesmente transferem à
população a solução do problema, se isentando de qualquer
responsabilidade, não obstante esta ser uma determinação constitucional.

No Brasil, onde a média de vida era de 50 anos em 1930, registra-se hoje
uma longevidade da ordem de 67 anos. Se por um lado essa realidade
demográfica é positiva, por outro agravará o problema da seguridade social,
notadamente na área de saúde.

Mas o quadro previsto não se atém somente aos serviços públicos e deve
ser projetado para a medicina de grupo, seguros-saúde e outros, o que, sem
dúvida nenhuma, comprova que privatizar não é solução.

Por exemplo, dos 160 milhões de brasileiros, 35 milhões aderiram a um
plano	de	saúde	privado,	setor que	movimenta	polpudos
R$1 0.000.000.000,00 por ano, ficando para o setor público o atendimento de
125 milhões de pessoas.

Ocorre que, além do atendimento de um número tão significativo de
pessoas, a saúde pública ainda arca com o ônus da urgência e da
emergência, acumulando um custo adicional de R$1.000.000.000,00, uma
vez que os planos de saúde privados não dão cobertura integral, enfatizando
o atendimento primário.

No caso da população idosa, que requer cuidados especiais e freqüentes,
os planos de saúde são totalmente inviáveis, já que o custo é progressivo,
implicando em contribuições de até R$400,00 por pessoa.

Constata-se, a partir dessa realidade. oue a privatização da saúde somente
irá onerar ainda mais o servidor público, cuja contribuição média para o
IPSEMG, direcionada para o atendimento médico-hospitalar, que hoje é de
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R$22,00 para o grupo familiar, irá crescer, progressivamente, de R$BO,OO
por pessoa a R$400,00, isso sem contar os reajustes que nunca
acompanharão os mesmos percentuais de reajuste dos vencimentos do
servidor público.

Recentemente a revista "Veja" denunciou essa medicina cara, os planos de
saúde privados. A revista diz que "fazem o que querem no Brasil, só
atendem os pacientes quando o tratamento de suas doenças sai por uma
pechincha, impõem o reajuste que desejam às mensalidades, e o Governo,
imobilizado, assiste a tudo de braços cruzados".

Do outro lado, estão os problemas relacionados à previdência, sendo que a
aposentadoria por tempo de serviço é considerada responsável pela falência
do sistema previdenciátio. Mas os números demonstram que ela não é
nenhuma benesse. Seu valor médio não chega a R$300,00. Dizer que ela
existe em poucos países é verdade, mas constata-se que nos países
desenvolvidos existem, em contrapartida, benefícios muito mais caros,
como, por exemplo, programas de renda mínima, seguro-desemprego de até
5 anos, saúde pública de ótima qualidade, benefícios de pensão e
aposentadoria com valores muito superiores.

Além disso, a anunciada falência do modelo no Brasil é questionável.
Estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA - aponta um
quadro diferente, associando o desequilíbrio do sistema ao financiamento da
aposentadoria rural após 1988 e à informalidade do mercado de trabalho.

Diante de constatações como essas, de efeito negativo temporário, fica
claro que alternativas existem, e que o maior interessado em desviar o rumo
dessa possibilidade é o Governo, uma vez que ele é o principal responsável
pela situação atual do sistema, que, com certeza, é transitória.

No caso específico de Minas, o controle excessivo e indevido exercido
pela Secretaria da Fazenda, apropriando-se de recursos provenientes da
contribuição dos segurados, há sete meses não repassados, acrescidos do
montante de responsabilidade patronal, retido há 21 meses, são números
dados pelo Superintendente de Finanças do IPSEMG, em seu
pronunciamento durante a realização da reunião da comissão especial que
discutiu o IPSEMG há meses e que concluiu seu relatório recentemente.

"Acrescidos do montante de responsabilidade patronal, acumulam uma
dívida de R$807.000.000,00, dos quais R$500.000.000,00 de
responsabilidade desse Governo, conforme relatório do Tribunal de Contas.
E isso é o instrumento responsável pela dilapidação do patrimônio social,
físico e financeiro dos segurandos do IPSEMG.

A constatação dessa realidade, que limita uma ação voltada para a
eficiência e a eficácia, pode ser verificada no desempenho do Instituto.".

E o que vamos fazer agora, com ajuda de algumas transparências, é
mostrar que o atendimento poderia ser muito melhor. Mas por que ele
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acontece dessa forma? Alguns dados, alguns fatos, alguns números
demonstram isso.

Pediria que colocassem para nós a primeira transparência. Nesse quadro,
podemos ver a evolução da receita do IPSEMG nos anos de 1995 a 1997
Aquilo que foi orçado é o que foi arrecadado. Então, em 1995, de uma
receita orçada em R$479.000.000,00, aproximadamente, foram arrecadados
somente R$387.000.000,00. Em 1996, de R$486.000.000,00,
R$351.000.000,00; em 1997, o orçamento é de R$739.000.000,00 e ainda
não temos dados a respeito do montante arrecadado até o presente
momento.

Por outro lado, da evolução da despesa vamos ver orçada, em 1995,
R$479.000.000,00, empenhada, R$451.000.000,00; em 1996,
R$488.000.000,00 contra R$405.000.000,00; em 1997. R$739.000.000,00 e
R$40.000.000,00.

Nesse quadro há muita informação, mas não dá para termos uma idéia
geral. Ele mostra basicamente que, da despesa empenhada na
administração geral em 1995, o IPSEMG gastou 11%; em 1996, 11%; e em
1997, 13%. A despesa empenhada em saúde foi de 31%, 32% e 34%
quando, na realidade, deveria ser de 40% A despesa empenhada em
previdência foi de 58%, 57% e 53%.

Por que ocorre isso? Como já colocamos, em decorrência - e um dos
fatores principais - da dívida do Tesouro Estadual. Então, até 1994, tínhamos
uma dívida de R$101.000.000,00; até 1996, de RSSI2.000.000,00.

A composição do déficit técnico atuarial, em 1994, foi de
R$358.000.000,00; em 1995, de R$587.000.000,00; e em 1996, houve uma
queda para R$309.000.000,00, porque, pela primeira vez, o débito de
responsabilidade do Estado foi incluído em divida ativa.

Resultado financeiro da instituição: em 1994, houve um superávit de
R$12.200.000,00; em 1995, um déficit de R$64.000.000,00; em 1996, déficit
de R$53.000000,00. Esses são dados do balanço do IPSEMG, como
conseqüência dessa apropriação dos recursos do IPSEMG, do não-repasse
dos juros e das multas.

Conseqüências no atendimento: a média anual de leitos no Hospital
Governador Israel Pinheiro, que tem capacidade para 640 leitos, em 1994,
era de 472 e caiu, em 1996, para 380. As intemações, que eram de 14.261
no ano de 1994, caíram para 13.680 em 1996. Como no interior o problema
era muito mais grave, tentou-se trabalhar para que fosse minimizado. Houve
acréscimo do número de consultas ofertadas no interior. A taxa de ocupação
de leitos em 1996 era de 76%. Em 1996, foi de 60%. Na Capital, as
consultas perfizeram o total de 263.094 em 1994. Em 1995, foram 300.000.
No interior, subiram de 494.000 para 1.000.000.

No quadro comparativo da concessão de benefícios podemos ver que as
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pensões, em 1995, atingiram R$150.000.000,00. Em 1996,
R$174.000.000,00. Tentou-se fazer uma atualização sem a contrapartida do
custeio. O empréstimo da casa própria, em 1995, atingiu 11 pessoas. Em
1996 e 1997 não atingiu nenhuma.

No quadro comparativo dos custos de serviços do IPSEMG e de entidades
privadas observamos que a saúde da família do servidor fica em R$22,00.
Qualquer entidade privada, com planos que nada oferecem, cobra R$80,00
por pessoa. As consultas são gratuitas em ambos os planos. A intemação no
IPSEMG é sem limite. No grupo saúde, 45 dias por ano. O CTI é também
sem limite. No grupo saúde, 10 dias por ano. Se você ficar 20 dias, vai à
falência e endivida todos os seus amigos. A radioterapia no IPSEMG é sem
limite. Nas entidades privadas, são 20 sessões por ano. Quimioterapia, sem
limite. Entidades, 20. Hemodiálise, sem limite. Entidades, 3 sessões.
Fisioterapia, sem limite. Entidades, 30 sessões por ano. Exames diversos,
sem limite. Entidades, um exame por ano. Marcapassos, aparelhos
ortopédicos, próteses, ôrteses, com parecer do serviço social. A quem
realmente precisa, o IPSEMG dá. Isso não é assegurado em qualquer plano.
Tratamento de moléstias infectocontagiosas, inclusive AIDS, está incluído no
plano de tratamento do IPSEMG. Isso não é assegurado pelas entidades
privadas. Ressonância magnética, medicina nuclear, procedimentos de
cirurgia cardíaca, etc, tudo isso está incluído no plano da Previdência dos
servidores. Nas entidades, isso é opcional, e poucas pessoas conseguem
pagar esse custo nos planos privados.

O quadro comparativo em termos de percentual mostra que a contribuição
do servidor para o IPSEMG é de 8%. Para o IPLEMG é de 10% e para o
IPSM, 10%. Contribuição para a entidade: IPSEMG, 4%; IPLEMG, 20%;
IPSM, 20% Total: 12% do IPSEMG, 30% do IPLEMG e 30% do IPSM. Claro
que o IPSM tem que mostrar um resultado mais positivo que o IPSEMG.
Quando o Secretário diz que está sendo cumprida a lei, no nosso
entendimento, não está. A lei maior é a Constituição do Estado. E a
Constituição, no seu § 1 0 do art. 24, determina que o Estado não pode cobrar
do servidor, para a Previdência, mais do que 113 do salário. Se o servidor
está participando com 213, a relação está inversa, precisa ser alterada. Não
porque o servidor queira, mas porque é uma disposição constitucional.

Agora, vamos tentar passar para vocês, e teremos a oportunidade de
discutir isso nos grupos de trabalho, a proposta do servidor para a
reorganização da seguridade social dos servidores civis do Estado de Minas
Gerais. Não incluímos os militares, tendo em vista que eles têm suas
especificidades, que poderão também ser discutidas nos grupos de trabalho.
Fizemos uma proposta, porque acreditamos que o IPSEMG é viável, que o
servidor público tem direito à seguridade social.

Quanto à legislação, a reestruturação do IPSEMG não deveria aguardar a
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reforma constitucional, porque, como todos os expositores já falaram,
devemos partir para um sistema misto. Então, vamos estruturar um sistema
essencial e um sistema complementar de caráter facultativo. Agora, o que a
Constituição, na minha maneira de entender, vai determinar, é até onde vai
o meu sistema essencial e até onde começa o meu sistema complementar.
O que está definido hoje nós já sabemos. Devemos, portanto, cumprir o que
está definido nas Constituições, porque elas não foram mudadas. No nosso
entendimento, no aspecto da seguridade, foi um ganho do servidor público, e
ele não abre mão disso.

Outro aspecto que já coloquei também é que não abrimos mão de discutir
seguridade social, saúde, previdência e assistência social. Nada de mexer
com previdência daqui a pouco ou com a saúde agora. A Constituição
garante que todo mundo pode ter regime próprio. Até o representante do
Ministério da Previdência já admite que o servidor público terá um
tratamento diferenciado na reforma constitucional. Agora, para isso algumas
variáveis deveriam se posicionadas em níveis estratégicos. Primeiro, seria
preciso criar condições para a elevação do grau de eficiência do Hospital
Governador Israel Pinheiro e do Centro Odontológico. Isso porque a política
de saúde do IPSEMG hoje é única para o Estado. Entendemos que ela
deveria ser distinta para as grandes unidades centrais, que são o hospital e a
superintendência odontológica e o interior, onde estão 70% dos servidores
públicos. O IPSEMG precisa chegar lá, não é justo que um servidor do
interior, as professoras, saiam de suas localidades para virem sobrecarregar
e criar uma demanda adicional nessas unidades centrais.

Então, seria um fortalecimento das ações descentralizadas e o
estabelecimento de um percentual distinto para a previdência e para a
saúde. Não queremos que o Estado participe da saúde, ele faz isso através
do SUS. O servidor não abre mão de um património que ele construiu e quer
contribuir para esse patrimônio, e não que o Governo o faça.

A gestão do IPSEMG tem de ser feita de maneira paritária entre Governo e
servidor. Isso porque, se o servidor estivesse participando das decisões, não
através de conselhos consultivos ou de apoio, e sim através do conselho
deliberativo do Instituto, talvez a dívida não tivesse chegado ao ponto em
que chegou. Providências já teriam sido tomadas. E quem indicaria a direção
executiva do IPSEMG seria o conselho deliberativo, e não mais o
Governador do Estado. Essa é a questão gerencial básica.

Além disso, temos que dar oportunidade para que o servidor público, em
qualquer região, participe da administração do IPSEMG através da
constituição de conselhos de beneficiários nas 25 regiões administrativas.
Nesse conselho, o servidor poderia fazer críticas, trazer sugestões, dizer se o
IPSEMG está prestando um serviço bom ou ruim, etc., para que o
atendimento, realmente, fosse de qualidade.
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O servidor público propõe assumir a aposentadoria também. Se o Govemo

alega que esse é um problema que não tem solução, o servidor assume,
progressivamente, a aposentadoria, num prazo de cinco a dez anos. E os
percentuais, nós vamos discutir também.

Vou encerrar por aqui, deixando a parte de custo e de cálculo atuarial para
discussão em grupo, porque consta na proposta.

Gostaria de convidar todos a refletirem sobre o papel do IPSEMG junto à
comunidade do servidor público. Para isso, fizemos um videoclipe, e
gostaríamos que fosse passado para que, durante o trabalho em grupo,
pensemos sobre isto.

Exibição do videoclipe.
Era isso o que eu tinha a apresentar para vocês.
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Com a palavra,

o primeiro debatedor de hoje, Sr. Moisés de Oliveira Meio, Presidente da
Associação dos Contribuintes do IPSEMG. A Presidência esclarece ao ilustre
debatedor que ele disporá de até 10 minutos para fazer sua intervenção.

Palavras do Sr. Moisés de Oliveira Meio
Bem, o que ouvimos ontem e o que acabamos de ouvir e ver dispensa

qualquer comentário, porque, na realidade, o que estamos sentindo,
principalmente nos debatedores da parte do Govemo, tanto da área federal
quanto da estadual, embora mais nos da área federal, é que a proposta é de
ruptura de um pacto social.

Nós, que somos a geração que viveu momentos difíceis neste país, pois
convivemos com a ditadura, vamos para a praça pública reivindicar o direito
de construir e reconstruir um pacto social para as futuras gerações. Mas
estamos tendo o dissabor de, nesta mesma geração, estar participando e
vendo a ruptura desse mesmo pacto social, que foi a Constituição de 1988.
Constituição essa que foi qualificada como a Constituição cidadã por um
grande brasileiro.

Quero, neste momento, dirigir-me ao Secretário Adjunto da Secretaria de
Planejamento. Quando ele diz para não fazermos palanque e para não
usarmos de demagogia, essas são palavras corretas de quem tem o poder, e
quando quer se explicar ou se dirigir ao povo, o faz com autoridade: "eu sou
a autoridade". Agora, quando as pessoas querem e têm a condição de
questionar, é palanque. Vou usar o palanque, o palanque do povo, que é a
Assembléia Legislativa, acho eu.

Não vou falar muito dos dados técnicos, pois isso já foi abordado aqui,
muito bem, pelo companheiro Júnior. Apenas vou me ater à Constituição,
que é o principal pacto. Se nós, cidadãos, não tivermos a capacidade de
defender a Lei Maior, esse pacto que foi elaborado e aprovado, não
merecemos nem mesmo estar aqui discutindo o futuro de nossas famílias, o
futuro de nossos filhos.
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A Constituição Federal diz, no Capítulo II, § 6 0: 'São direitos sociais a

educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência ao desempregado, na
forma desta Constituição". Acho que isso aqui define claramente os direitos
dos cidadãos. Mas agora vem esse Governo que diz que este não é um ato
político, mas, sim, técnico. Só que ele foi eleito por um ato político e as
ações são políticas, porque estamos mexendo com interesses e com a vida
de milhões de pessoas no presente e no futuro. Não podemos, de maneira
alguma, fazer uma intervenção numa estrutura já definida, sem nos
lembrarmos de que estamos mexendo com pessoas humanas.

Ontem, o debatedor José Prata foi bem claro: "Não podemos fazer
nenhuma reforma previdenciária sem levar em conta que estamos
trabalhando e mexendo com pessoas humanas". A Constituição mineira, que
é o pacto social do povo mineiro, garante direitos que estão sendo
desrespeitados. E o pior é que estão desrespeitando só uma categoria dos
funcionários, que é o funcionário civil, porque o funcionário militar não foi
desrespeitado.

Os dados são bem claros: a Constituição garante os direitos dos
funcionários militares e dos funcionários do Poder Legislativo, mas não
garante os direitos dos funcionários públicos civis. Essa é a primeira
aberração, porque, se não estamos cumprindo a Constituição, não há o que
mudar. Primeiro temos que fazer cumprir a Constituição.

O Secretário Adjunto colocou três apelos para que fizéssemos uma
análise.

De coloca, no seu primeiro apelo, o pedido para que não se tenha
palanque nem demagogia. O segundo apelo faz referência à projeção 40, 60,
100 anos, e que a função do Governo é habitação. E correto, mas ele é
também empregador. Ele tem o dever de proteger os seus funcionários. O
próprio Secretário diz que a sociedade é quem paga, e definiu bem essa
sociedade. Eu pergunto: qual o nosso papel na sociedade? Somos uma parte
menor da sociedade? Não. Nós, funcionários públicos, prestamos serviços à
sociedade, pagamos impostos e, portanto, temos direitos. Não é necessário
aguardar o oue a sociedade vai dizer. O "Estado de Minas", em manchete,
vem dizendc que o Governo gastou US$20.000.000.000,00 com o sistema
financeiro, para salvar o sistema, que está falido. Quem está pagando essa
divida? Ele diz que é necessário abrirmos a caixa-preta, achamos que sim, a
caixa-preta tem que ser aberta. Esses R$608.000.000,00 têm grande
importância. Estamos presenciando uma CPI no Congresso Nacional por
causa de R$600.000.000,00. Estamos falando aqui dos R$606.000.000,00
indicados pelo Tribunal de Contas. Pelos nossos dados, ultrapassam a
R$1.200.000.000,00. Isso representa quatro Vales do Rio Doce, nove
CEN"!Gs.
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As projeções do sistema previdenciário são para 100 anos. Não são para o

momento. Esses números grandiosos não devem ser colocados,
principalmente para um público leigo, porque impressionam. São números
muito pequenos para 100 anos.

O Secretário nos disse que até 1991 tínhamos no Estado de Minas Gerais
49 mil aposentados e que, em 1996, ultrapassou-se o número de 100 mil.
Mas qual foi a causa? O que causou essa corrida para o funcionário
aposentar-se? Foi o próprio Governo, que ameaçou tirar os direitos
adquiridos num pacto social em 1988. Os próprios membros do Governo
votaram essa Constituição, inclusive o Presidente da República. De repente
ele vem a público e diz que vai ser mudada a regra do jogo. Agora, querem
que os funcionários não se aposentem. Ele têm que aposentar-se sim. Se
quiserem uma discussão séria e ampla com os funcionários, estamos abertos
a isso. A solução do problema previdenciário só será alcançada se houver
discussão séria para definir um novo pacto social. Se houver discussão, por
parte do Governo, querendo taxar o funcionalismo público como responsável
pela crise por que este Pais está passando, não chegaremos a ponto
nenhum. E necessário que todos nos sentemos à mesa e discutamos com
seriedade para definirmos um novo pacto, que deve se iniciar mudando-se a
Constituição, porque não cabe a nós discutir mudança do sistema
previdenciário sem antes mudarmos a Constituição. Aqui estão os direitos
dos cidadãos e, como cidadãos que somos, não podemos permitir, em
hipótese nenhuma, mudança no sistema sem antes mudarmos a
Constituição.

Sr. Presidente, para terminar, quero aqui parabenizar a Assembléia e
chamar a atenção de todos os companheiros funcionários públicos estaduais
e municipais, pois vamos ter dois dias de discussões sérias, e esse é o
grande momento. Temos uma previdência de 85 anos, e não se fazem
mudanças querendo destruir essa mesma previdência. Temos consciência
de que existem erros, mas também temos a consciência de que essa mesma
previdência é viável, e não haverá outra solução para o sistema da
seguridade social e para o funcionário público fora do IPSEMG. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o segundo debatedor, Sr. Alvaro
Marcilio Júnior, Diretor de Previdência do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais. A Presidência informa que o
debatedor disporá de até 10 minutos para a sua exposição.

Palavras do Sr. Alvaro Marcílio Júnior
Sr. Presidente da Mesa e demais componentes, meus colegas do

IPSEMG, senhoras e senhores, é para mim grande honra poder participar
deste grande evento, que tem como debate o tema candente e momentoso
da seguridade social. Esse é um tema de grande abrangência. Permito-me
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citar aqui frase cunhada pelo ex-Presidente Roosevelt, quando dos
primórdios do "Welfare State", a criação do Estado de bem-estar social, e
que retrata bem o alcance da seguridade social para uma nação. Ele dizia
que, nos Estados Unidos, a proteção estatal da seguridade social, naquela
época previdência social, porque não havia a conotação que foi dada na
Constituição atual iria do ventre ao túmulo. Então, sabemos que é uma
proteção tão abrangente, que alcança aqueles que ainda não nasceram e,
inclusive, aqueles que já morreram. Para verificarmos também a importância
da seguridade social para uma nação, basta uma abstração simples de
subtrair a proteção do Estado a uma nação para verificarmos que grande
parte da população irá cair na miséria e no desamparo.

Centrando-me no problema específico da seguridade social de uma forma
geral, e especificamente no Estado de Minas Gerais, gostaria de suscitar três
problemas: o primeiro, de ordem conjuntural, infelizmente foge ao alcance
de todos nós e se relaciona com questões macroeconômicas, relativas a
índices de inflação, de desemprego, de renda interna e de poupança interna,
injunções a que, neste mundo globalizado de hoje, estamos todos sujeitos.
Felizmente, no momento em que vivemos no Brasil, essa conjuntura político-
econômica tem favorecido a criação de um sistema de seguridade mais
eficaz e mais sólido, tendo em vista o sucesso do Plano Real e da
estabilidade econômica-

0 segundo problema que gostaria de colocar é de ordem gerenciaL Esse
está ao nosso alcance tentar solucioná-lo e, justamente, sstamos aqui para
isso. Vejo que a seguridade social, de uma forma geral, tem o seu modelo
gerencial estruturado em moldes arcaicos, o qual não evoluiu segundo as
novas técnicas da administração moderna, e isso precisa realmente ser
modificado.

Hoje, com o vezo neoliberal que tomou conta de todo o País e do mundo,
de uma forma global, a tendência tem sido a da privatização da gestão. O
Estado ficaria como órgão regulador e entregaria a gestão da seguridade
social a empresa privada, por meio de um processo licitatório, que cobraria
uma taxa de administração, pois todas as empresas privadas têm por
finalidade precípua o lucro. Essa é, então, uma tendência neoliberal.

Outra alternativa que surge ao modelo neoliberal vigente é o de co-gestão,
ou de gestão integrada, que é o modelo público, mas não meramente estatal,
com a participação de todas as partes envolvidas, ou seja, o Estado e os
beneficiários. No caso do IPSEMG, seria biparüte: o Estado e os
contribuintes, e isso parece-me, realmente, um modelo de gestão mais
avançado, mais criativo, no qual podem surgir novas fórmulas para
solucionar os problemas então evidenciados, além de que é um modelo de
gestão mais legítimo e mais transparente.

0 terceiro problema é de ordem estrutural. Ele está afeto ás normas que
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regem a seguridade social. ou seja, as regras do jogo. Nesse ponto, vou-me
permitir discordar do Dr. Marcus Pestana quando coloca que deveríamos
aguardar a reforma constitucional, para, então, promover alguma
modificação, alguma reforma na previdência estadual.

Entendo que hoje é iminente e necessária uma reforma, ainda que
emergencial, para as normas da previdência estadual. Tivemos uma
Constituição promulgada em 1968; já decorreram mais de 11 anos e até a
presente data temos uma legislação previdenciária cuja lei é de 1986, sendo
que o estatuto que a regulamenta é de 1967. Está, pois, totalmente
defasada, desatualizada, e muitas vezes é até contraditória com o próprio
ordenamento maior da Constituição Federal. Isso tem gerado inúmeros
problemas para o IPSEMG, o que, em espaço de tempo bem curto, poderá
inviabilizar o sistema previdenciário estadual, principalmente se levarmos
em conta o preceito constitucional consubstanciado no § 50 do art. 40, que
determina que, para os servidores públicos civis, as pensões e as
aposentadorias deverão ser pagas e atualizadas nos mesmos índices do
pessoal da ativa. Isso tem trazido sérios problemas para o IPSEMG.
Comparando de forma grosseira, se vocês me permitem, seria como se
vocês ingressassem num consórcio e pagassem uma contribuição para tirar
um volkswagem. Modificadas as regras do jogo aleatoriamente, depois de
pagas todas as prestações, vocês teriam o direito de tirar um Mercedes
Benz. Isso tem causado um rombo imenso no IPSEMG, justamente pela
desatualização da normativa estadual com relação ao ordenamento maior.

O art. 20 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal
determinou que os Estados deveriam, no prazo de 180 dias contados da
promulgação dessa Constituição, atualizar suas normas, para que pudessem,
então, compatibilizar-se com os dispositivos vigentes. Isso não foi feito até
hoje e, como salientei anteriormente, tem trazido sérios problemas não só
para o IPSEMG, mas também para os pensionistas que, embora tenham o
direito de receber as pensões como se os falecidos estivessem na ativa, têm
de ingressar em juízo para fazer valer o seu direito. Isso, só neste ano, para
o IPSEMG, tem dado uma conta de pagamento de precatórios e de
atrasados com relação a essas pensões da ordem de R$500.000,00 a
R$600000,00. Isso vai se avolumar, porque as ações que ingressaram na
Justiça só agora estão chegando ao Supremo Tribunal Federal, que tem
dado ganho de causa a elas. Infelizmente, o IPSEMG não tem condição de
pagar isso administrativamente, porque a questão é polêmica na Justiça.
Embora o Supremo já se tenha manifestado favoravelmente, a decisão não
está sumulada, e, como sabemos, as decisões judiciais só fazem coisa
julgada entre as partes.

Então, reputo da maior importância a aprovação do novo plano de custeio
do IPSEMG, para que se possa adaptar às normativas constitucionais e à
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realidade atual, pois a normativa anterior da Previdência contempla
benefícios que, hoje em dia, já não condizem com a realidade, como é o
caso da inclusão da pessoa designada sem nenhum correspondente de sua
participação. Com isso, abria-se uma porteira muito grande. Muitos
segurados colocavam parentes longínquos e até empregados domésticos
como segurados do IPSEMG. Isso só vem estrangular mais e a inviabilizar
mais o sistema de seguridade social do Estado.

Tenho ouvido, freqüentemente, de vários setores do Governo, um
posicionamento fatalista com relação à Previdência Social. Dizem que ela
está falida, o número de aposentados é muito grande... enfim, pintam um
horizonte muito negro, e essa história não é nova- Vimos, em 1990, quando
da aprovação dos 147% para os aposentados, o Governo dizer que aquilo
quebraria a Previdência; já se passaram sete anos, e a Previdência
permanece aí, inclusive com superávit em 1995, declarado pelo Ministro
Reynolds Stephanes na "Folha de São Paulo".

Foi-me passado pela Associação Brasileira dos Institutos de Previdências
Estaduais e Municipais um estudo feito pela Associação dos Docentes de
São Paulo, que aponta que a relação de aposentados para ativos no Brasil
não corresponde aos dados apresentados oficialmente pelo Governo de 2, 3
ativos para 1 aposentado, mas sim de 8 servidores da ativa para 1
aposentado. Então, não vejo por que essa visão tão fatalista e negra em
relação à Previdência Social- Se, realmente, houver boa vontade por parte
do Governo e entendimento da sociedade civil, temos condições de soerguer
a Previdência Social, que, apesar de toda a conjuntura adversa, tem
cumprido seus compromissos para com os servidores estaduais. Isso se
deve muito a seu quadro de funcionários, todos muito capacitados- A
Previdência é uma instituição viável, que tem condição de satisfazer as
necessidades da seguridade social dos servidores de Minas Gerais.

Agradeço à Assembléia a oportunidade de participar deste debate, do qual,
espero, saiam propostas concretas, para podermos transformar a
Previdência num sistema muito melhor.

Esclarecimentos sobre os Debates do
Segundo Tema

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que as conferências
e os debates deste fórum serão publicados, na íntegra, no jornal "Minas
Gerais", seção "Diário do Legislativo", na edição de sábado próximo, dia 5 de
abril.

Passaremos, agora, aos debates sobre o segundo tema desta manhã. A
Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos senhores conferencistas e deverão indicar a quem elas se
destinam. As questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente.

Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que
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fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
estando dispensadas as formalidades das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para apresentar sua intervenção.

Debates
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Fernando Luiz dos Santos, de Montes

Claros, da União dos Servidores Públicos Civis do Brasil, dirigida ao Dr.
Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva: "Explique, por favor, a pensão
vitalícia do Governador Eduardo Azeredo. Isso não é mais ônus para a
sociedade? Por que cortar benefícios mínimos de servidores menos
remunerados e manter vários privilégios do Governador e demais
associados? Isso resolve o problema? O ônus e o bônus são de todos'.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Creio que esse tema
foi suficientemente explorado em debates nesta Casa e na imprensa.
Primeiramente, é preciso ficar claro que o foco da Mesa foi o IPSEMG.
Apesar de alguns dados e reflexões importantes, temos que considerar o
sistema como um todo, inclusive computando a maior conta, que é de
aposentadorias. No sistema como um todo, existe uma série de
aposentadorias especiais, com base em legislação própria, aprovada por
esta Casa. Há uma exploração política desse aspecto, mas devemos estar
abertos a questionamentos transparentes sobre tudo. Temos de questionar a
legalidade, a ética e a correção de qualquer item, mas acho isso inadequado.

Em primeiro lugar, o Governador Eduardo Azeredo não tomou nenhuma
iniciativa em proveito próprio. E-lá uma legislação. Essa e todas as outras
questões devem ser objeto de discussão. Há uma base legal, existem outras
pensões especiais de compensação, por exemplo, pensões a pessoas que
foram vítimas de catástrofe no passado, e o Estado se vê na obrigação de
ampará-las. Existem outros casos. Tudo deve ser questionado. Acho que
todos nós temos princípios políticos e ideológicos. Quando falo em montar
palanque - nem sei se o Moisés é candidato a alguma coisa no futuro, pode
ser, é um direito legitimo de qualquer cidadão -, é no sentido de que todos
nós temos uma estrutura filosófica, uma visão de mundo e valores. Todos
nós temos a nossa militância como cidadãos ou políticos. Todo o mundo tem
a sua história, todo o mundo tem seus princípios. Na hora de uma discussão
concreta, a partir de um arcabouço qualquer, vamos discutir a modelagem.
Chegaremos nesses princípios e veremos objetivamente onde há conflito ou
não. Aqui tive noticias de que querem desmontar a Previdência, ou que o
Estado de Minas já tem um projeto de privatização. Há concordância em
várias questões colocadas pelos debatedores. Concordo com a necessidade
de um teto, com a necessidade de homogeneizar regras.

Temos vários pontos de contato, mas não é necessário ficarmos
procurando o palanque eleitoral. Há um momento legitimo de decidir isso. A
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sociedade se pronuncia nas eleições, com regras estabelecidas pela
legislação eleitoral, mas aqui todos os problemas são quantificáveis. A
sociedade, através de seus instrumentos institucionais, vai erguer as regras
do jogo. Vamos bancar tal ou qual sistema, quanto custa, quem paga. Na
hora que a discussão chegar nesse ponto, vamos achar vários pontos de
contato e concordância e outros de conflitos de opinião. Haverá um
momento em que quantificaremos as opções, através dos mecanismos
institucionais, e, no caso, é o Legislativo quem debate. O Congresso e as
Assembléias Legislativas vão dirimir o que houver de conflito.

Pedi que desmontassem os palanques, no sentido de não se erguerem
falsos muros. No caso da pensão do Governador do Estado, acho uma
injustiça procurar essa filigrana. Tudo tem de ser questionado, mas o
problema não é relevante, em termos financeiros. Temos de discutir a
correção da lei, que não foi de iniciativa do Governador Eduardo Azeredo.
Se for o caso, deve ser corrigida, aprimorada e adaptada. Mas essa filigrana
não está no coração do problema. Do ponto de vista da proporção financeira,
não é isso que vai resolver ou deixar de resolver. Acho, porém, que tudo tem
de estar em questão, e precisamos colocar as coisas nos devidos termos. O
Governador Eduardo Azeredo já foi muito explorado politicamente. Ele não
tomou nenhuma atitude em proveito próprio. Não é de seu feitio. Quem o
conhece sabe do seu compromisso com a ética, a dignidade e a correção no
tratamento da coisa pública.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Dr. Marcus Pestana que seja
muito sucinto nas suas respostas, pois temos cinco perguntas por escrito e
cinco oradores inscritos, todos questionando o Dr. Marcus. O primeiro é do
SIND-UTE, Sr. José Geraldo Kojak, que disporá de 3 minutos.

O Sr. José Geraldo Kojak - Dr. Marcus Pestana, agora, em janeiro, um
desconto de 3,5% atingiu todos os servidores mineiros. A lei diz: "o povo de
Minas, através de seus representantes, decretou e eu sanciono". Queria
perguntar se, realmente, o povo de Minas - em especial, os 550 mil
servidores, do serviçal ao Diretor de escola - estava ciente do que aconteceu
e se, realmente, esse decreto partiu de seus representantes. O sindicato até
os chamou para reagir. mas eles não acreditaram que os representantes do
povo de Minas iriam onerar, ainda mais, o bolso do servidor com o desconto
mencionado. E, também, uma questão para a própria Casa responder. Será
que algum Deputado do Norte de Minas, de Montes Claros, consultou as
suas bases? Será que os Deputados Roberto Amaral, Jairo Ataíde, Carlos
Pimenta, Cleuber Carneiro, Wanderley Avila, hoje Líder do PSDB, será que
algum deles perguntou, nas cidades onde tiveram 10 mil ou 20 mil votos, se
o pessoal estava de acordo e se autorizou o Governador do Estado a
descontar 3,5% do nosso salário?
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Em termos técnicos, queria saber o seguinte: esses 3,5% significam

quantos milhões para o caixa do IPSEMG, e o que isso vai trazer de
melhoria para o IPSEMG e para o servidor?	-

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - E uma boa pergunta
feita pelo José Geraldo Kojak, do SIND-UTE. Ele me proporciona uma
oportunidade de esclarecer definitivamente essa questão. A sociedade não
inventou ainda nenhuma forma de decisão melhor que a democracia, e esta
se materializa em instituições. E o parlamento é a instituição que representa
o povo. A lei enviada pelo Executivo foi aprovada por esta Casa, foi
amplamente discutida, teve ampla repercussão na imprensa e na sociedade.
Introduziu-se uma contribuição inicial de 3,5% para a aposentadoria. Não vai
para o IPSEMG nem para o IPSM. Os 8% recolhidos para o IPSEMG, ou os
10% recolhidos para o IPSM, no caso do servidor militar, são para bancar,
com sua contrapartida patronal, o atendimento à saúde, às pensões e a
benefícios, como auxílio-natalidade, auxílio-reclusão, etc.

A conta que apresentei mostra que, no ano passado, gastamos cerca de
R$1.550.000.000,00 com a aposentadoria. As vezes, pensamos somente no
IPSEMG e nos esquecemos dos outros institutos, das outras figuras
previdenciárias existentes no orçamento estadual e da conta maior, que é a
da aposentadoria, que, no ano passado, no balanço geral, registrou a soma
de R$1.550.000.000,00. Então, com essa alíquota, vamos recolher, nos três
Poderes, cerca de R$11.000.000,00 por mês, para uma despesa corrente de
R$120.000.000,00, quer dizer, é menos de 10% do problema.

E um inicio de mecanismo de financiamento. Não sei se convenci. Alguns
conhecem meu passado e minha trajetória. Ninguém é obrigado,
pessoalmente, a confiar, mas expus dados da contabilidade pública,
expressos no balanço. Quando fiz aquele raciocínio de receitas e correntes
ordinárias, mostrei que o gasto de pessoal, ativo e inativo, com todas as
despesas, está na ordem de 2,5%. Então, é um nível de estrangulamento
insustentável. Não há mágica, as coisas têm que ser financiadas. Essa conta
que hoje é de R$1.500.000.000,00, em 2000, em 2005, será de
R$2.000.000.000,00. Precisamos discutir, e essa foi uma medida inicial para
custear, parcialmente, as aposentadorias. É uma lei aprovada por esta Casa,
que vai direto para o pagamento das aposentadorias.

O Si'. Presidente - Cabe, também, à Assembléia opinar sobre esta
matéria. Eu gostaria, então, de esclarecer ao Plenário que a Assembléia,
através de diversas Mesas, desde 1990, vem procurando atuar de forma
mais aberta, mais transparente, buscando, cada vez mais, uma parceria da
sociedade, através de fóruns como este, através de seminários, abrindo à
população de um modo geral, ao cidadão mineiro, a oportunidade de
participar do processo legislativo. Que o cidadão e as entidades civis
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organizadas tenham amplo espaço de atuação junto à Assembléia
Legislativa, seja através da procura de seu representante, de seu Deputado
com assento nesta Casa, seja pelo acompanhamento direto de tudo aquilo
que aqui se discute, de todas as matérias que estão em tramitação na
Assembléia, através do Centro de Atendimento ao Cidadão, que fica no
"hall" de entrada, seja através do Assembléia "on line", que liga, por
computador, a Assembléia às Câmaras Municipais ou Prefeituras das
principais cidades do interior. Hoje, também, através da "internet", qualquer
cidadão pode acompanhar toda matéria que tramita na Assembléia e emitir
sua opinião, fazendo-a chegar ao Deputado ou às comissões temáticas.

Terceira pergunta ao Dr. Marcus Pestana, do Sr. João Rodarte, da
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado: "O trabalho desenvolvido
pela Fundação Getúlio Vargas, sobre o sistema previdenciário do servidor
público mineiro, foi apresentado nesta Casa como um mero sinalizador do
caótico quadro avaliado. Pergunta-se: existe alguma proposta concreta do
Governo mineiro com relação á questão discutida nesse fórum? Qual?"

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Aquele estudoera
exatamente para obter um raio X do problema. Ele indicou, como já era
esperado, e a nossa sensibade já indicava, que, se fosse criado um fundo
para bancar as despesas com os atuais aposentados e com o fluxo futuro,
obviamente seria uma taxa inviável. Apontou, para pensão e aposentadoria,
uma taxa superior a 140%, ou seja, quem ganhasse R$100,00 ainda teria
que pegar R$140,00 emprestados para dar para o sistema previdenciário.
Obviamente, isso não é viável. A constatação está clara ali. Não sei se ficou
claro; acho que boa parte das pessoas compreenderam o que eu falei. Na
Alemanha, por exemplo, são US$4.500,00 no serviço público. O Brasil está
com dificuldade para estabelecer o teto de US$800,00. Tenho certeza de que
nós não concordamos com isso.

Ninguém pode concordar com as aposentadorias estratosféricas, que
chegam a números que não fazem parte da realidade do País. A votação da
reforma da Previdência está em pauta no Congresso, que é o fórum legitimo
para discutir o tema. Serão traçadas novas regras, que produzirão um
impacto nos cálculos atuariais. Se colocamos um limite de idade para a
aposentadoria, isso implicará mudança das taxas do custeio da Previdência.
Assim, teremos de estabelecer um novo modelo. Não tenho dúvida de que
esse novo estoque, constituído sem nenhuma formação de reserva
capitalizada já onera o Tesouro, o contribuinte mineiro, em
R$1.600.000.000,00, neste ano de 1997 -, boa parte dele e o fluxo
correspondente serão responsabilidade do Tesouro. Deixará de ser um
problema previdenciário para ser um problema de ordem fiscal. Haverá uma
despesa rígida para sustentar aquilo. Haverá ainda um modelo de transição.
Temos que arbitrar qual será esse modelo.
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O projeto da Coordenação Sindical propõe que o Estado fique com os

atuais aposentados e com aqueles que se aposentarem nos próximos cinco
anos e, daqui a 13 anos, assuma também o pessoal do estoque antigo, que
já estava aposentado no momento da vigência da transformação. Temos de
questionar tudo isso, vendo qual o ponto de equilíbrio para quantificá-lo. E
necessário partir para um cálculo atuarial sério.

Hoje, estamos organizando uma base de dados. Por exemplo, o cadastro
do Estado não tem um dado essencial, que é a idade de entrada da pessoa
no mercado de trabalho. Há o pressuposto de que a idade média é de 22
anos, mas não temos certeza disso. Não temos dados organizados para
saber quando a pessoa entrou na iniciativa privada ou em outro emprego, do
qual trará a contagem de tempo para o Estado. Esses problemas são
quantificáveis. E óbvio que, para uma parte, o Tesouro deverá ser chamado
a si, em nome da sociedade. Deve-se ver ainda qual a alíquota correta e
justa, bem como qual o modelo de gestão e o de transição, se vai tudo para
o IPSEMG ou se se cria uma figura nova, que cuide das pensões, deixando
com o Instituto somente o que concerne à saúde. Tudo isso está em aberto.
Mas acho que a pergunta atira na direção correta. Quer dizer, em razão da
gravidade da situação, em que o aperto de caixa começou a aparecer - e
isso ficou claro ontem, é preciso (...) quando o dinheiro era farto e a relação
entre o contribuinte e quem usufruía os benefícios era pequena, era uma
festa. Mas agora veio o aperto de caixa e o assunto veio à tona. Temos de
ter responsabilidade com as gerações futuras. O sistema de repartição tem
de ser solidário com as gerações. Estamos preocupados com isso, e acho
que vi embutida na pergunta uma preocupação correta, pois num certo
momento haverá a necessidade de o Tesouro chamar a si parte do passivo
previdenciário e fazer um modelo para a frente.

O Sr. Presidente - Gostaria de reiterar o apelo que fiz ao Dr. Marcus
Pestana para que seja bastante sucinto em suas respostas. O número de
perguntas está crescendo. Já temos oito inscritos para questionamento oral e
dez perguntas formuladas por escrito. Para termos a oportunidade de
atender a um maior número de participantes, solicitamos que o senhor seja
bastante sucinto nas respostas.

Com a palavra, o Sr. Waldir Pereira de Araújo, do SIND-UTE, que terá 3
minutos para o seu questionamento.

O Sr. Waldir Pereira de Araújo - Ainda bem que hoje é ? de abril,
Secretário. A coisa está complicada. Na verdade, o Governo tem se
especializado em embromação, nas famosas enrolações para responder.

Queremos saber onde vão parar os 3,5%. No caixa comum? Já ficou
provado que o Governo utiliza esse caixa comum na hora em que bem
entende. Ele deve ao IPSEMG, pelos nossos cálculos, R$1.200.000.000,00
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e, pelos cálculos do Tribúnal de Contas, em tomo de R$807.000.000,00.
Será que existem cidadãos diferentes em Minas Gerais? Os servidores

públicos são diferentes? Podemos ver que são três os institutos de
previdência, mas apenas com o IPSEMG o Governo não cumpre seus
compromissos. Pelos números, o IPLEMG e o IPSM têm recebido a parte do
Governo, que corresponde a 213. Por que o Governo não cumpre sua parte
com o IPSEMG? Por que o Governo não entra com os 2/3 estabelecidos
pela legislação? Então, como quer que os cidadãos cumpram a legislação
sempre? A corda sempre tem que arrebentar no lado mais fraco? Nesse
sentido, queremos saber quais as ações que estão sendo efetivadas.

Agora, faço uma pergunta para a Mesa e para a Assembléia. Sr.
Presidente, em Uberlândia há uma máfua. Isso foi comprovado por uma
comissão de Deputados, que levou em consideração também depoimento da
Presidentedo IPSEMG. Lá, o pessoal não aceita trabalhar para o IPSEMG,
porque há um controle do exercício da medicina. O que o IPSEMG paga
para eles não interessa, que são R$13,50 por consulta. O pessoal tem uma
ordem expressa da sociedade médica para não trabalhar por menos de
R$25,00 por consulta. E, parece-me, pelo projeto deles, querem chegar a
R$39,OO.

Então, pagamos, mas não temos assistência médica. Como um sujeito
paga e não tem os serviços prestados? E possível? Qual a. explicação? O
que vou falar para os 18 mil servidores que pagam todo mês, que têm o
valor descontado em seu contracheque? É real, é contrato, está lá.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Waldir, você fez um
leque de perguntas complexas, mas, primeiramente, queria lhe dizer que o
fato pitoresco de hoje ser 1 0 de abril não vai me levar a desqualificar
nenhuma de suas palavras. Confio que você está expressando o seu
sentimento e a sua maneira de interpretar os fatos.

Gostaria de deixar claro que não há possibilidade de desvio. Esses 3,5%
caem na conta única do Tesouro, sim. Mas dinheiro não tem carimbo. Se
estão entrando 11 e saindo 120, não há desvio possível. O desvio pode vir a
se configurar no dia em que o Tesouro atrasar o pagamento do aposentado.
Aí, sim, podem reclamar.

Portanto, não há possibilidade de desvio. Podem ficar tranqüilos. Está
sendo feita uma regulamentação. Futuramente, no fundo, teremos que ter
uma versão definitiva para isso. Mas, como solução provisória, é uma receita
que entra e sai, não fica, porque está muito aquém dos benefí: os
concedidos, no caso de aposentadoria.

Quanto ao IPSM, só para registrar, gostaria de dizer que ninguém atrasa
pagamentos de contas porque quer. Depois do Plano Real - depois, se
quiserem, posso falar sobre o impacto da estabilização sobre as finanças
públicas -, o Estado gasta mais que arrecada. 0 déficit fiscal, em 1995, foi
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de R$1.300.000.000,00. O déficit fiscal de 1996 foi de R$400.000.000,00.
Quer dizer, o Estado tem atrasos gerais, não só com o IPSEMG, mas
também com fornecedores, com o IPSM e outros, porque não há recursos
para cobrir todos os gastos.

E quanto aos 213 estabelecidos constitucionalmente, queria deixar claro o
seguinte: sempre se esquece a conta da aposentadoria. O que o Tesouro
coloca é muito superior à proporção de 213. Quando se entra com a principal
conta, que é R$1.600.000.000,00, essa proporção do sistema de seguridade
como um todo fica muito mais elevada, tanto que o estudo atuarial apontou
taxas superiores a 100%, 140%, para substituir.

o Sr. Presidente - Temos aqui uma pergunta de Elizete Beatriz Ribeiro de
Souza. E a seguinte: "Após a brilhante -exposição sobre as dificuldades
financeiras do Estado, como a administração pode adiantar o 13 0 salário?
Isso não agravaria tais dificuldades?".

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Na pergunta anterior,
houve uma questão específica sobre o IPSEMG. Acho melhor o Diretor do
IPSEMG respondê-la, pois não tenho os dados.

Fiz uma exposição clara sobre os desequilíbrios fiscais. Um dos eventos
sazonais que sempre trazem dor de cabeça, em finanças desequilibradas, é
o 130 salário. Você tem duas folhas. O Estado de Minas chegou a pagar três
folhas, com a aplicação financeira, nos tempos de inflação alta. A receita de
aplicação financeira, em 1996, foi zero. Acabou-se com a inflação. Ela agia
como mecanismo de financiamento público. Com isso, houve grande
dificuldade. Quando vêm duas folhas em dezembro para uma receita só,
cria-se um desequilíbrio insustentável. O que o Estado quer, a partir de uma
série de medidas, como venda de ativos 1 correção de despesas, combate ao
desperdício, é distribuir, ao longo de 12 meses, na data do aniversário do
servidor, o 130 salário. Ele recebera. então, 50% do 13 0 salário. Isso tomará
o fluxo de caixa mais homogêneo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcos Antônio Silva, que disporá
de 3 minutos para seu questionamento.

O Sr. Marcos Antônio Silva - E lamentável, mais uma vez, ouvir os
números apresentados pelo Govemo Também vimos, ao longo dos anos, a
situação do funcionalismo estadual. Como sempre, ele é o bode expiatório
da receita do Estado. Exatamente pelo desmantelamento, pela
irresponsabilidade que têm tantc o Govemo quanto esta Casa, quando
aprova certos projetos, é que me ::oponho a fazer estes comentários. Como
o Presidente acabou de colocar, esta Casa estará sempre aberta à
população, mas nem isso é cumprido. Muitas vezes, são votados projetos
em que estão embutidas coisas desconhecidas do funcionalismo, como o
Projeto Robin Hood. Isso é lamentável.
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A administração estadual é conivente com as falcatruas que ocorrem
dentro do Estado. Vou citar algumas. Várias construções estão sendo
realizadas no momento. Penso não ser este o momento ideal para se falar
disso, mas, quando se fala em gastos, o dinheiro está saindo de algum lugar.
E pode estar saindo dinheiro exatamente da seguridade social. Vou citar aqui
o caso do Pronto Socorro, que foi inaugurado há menos de dois anos. Hoje,
está sendo totalmente quebrado para uma nova reforma. Isso é um absurdo.
O dinheiro está sendo gasto novamente numa obra que foi inaugurada há
menos de dois anos.

Pergunto ao Dr. Marcus Pestana o seguinte: qual é o planejamento que o
Governo tem com relação aos recursos que entram nos cofres do Estado, já
que, se esse dinheiro fosse gasto devidamente, provavelmente a
Previdência não estaria na situação em que se encontra nem outros setores
do Estado estariam falidos, como a Secretaria de Agricultura, além de muitos
outros? Ora, a MinasCaixa, quando faliu, não foi privilegiada com dinheiro
público como os Bancos atuais estão sendo. Qual é o planejamento do
Governo do Estado com relação ao dinheiro arrecadado pelos cofres
públicos? Acho que tem de haver uma fiscalização mais objetiva em todos
os setores do Estado.

O Sr. Alvaro Marcílio Júnior - Sr. Presidente, permita-me uma questão
de ordem. Gostaria de prestar um esclarecimento com relação à situação de
Uberlândia. Por motivos óbvios, o IPSEMG não dispõe de recursos
financeiros para pagar condignamente os profissionais credenciados e
também não tem como exigir que essas pessoas se submetam a prestar
serviços sem a contrapartida de uma remuneração adequada. Então, por
total falta de recursos financeiros, o IPSEMG não tem condições de pagar o
valor de mercado, que é praticado pela Associação Médica. Dessa forma,
criou-se um cartel em Uberlândia, onde não se presta atendimento médico, a
não ser que se pague o valor que é exigido por eles.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcus Pestana.
• Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Sr. Marcos Antôr,

primeiro, o planejamento do Estado está expresso em três documentos
legais: o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG -, e o orçamento anual. Um governo é feito de
boas idéias, de caoacidade de financiamento e de gerenciamento. Idéias
claras não nos faltam e estão expressas em documentos. Quer dizer, o que
existe é uma inibição fiscal que procurei demonstrar com números muito
concretos, um gargalo fiscal que é o desafio de todos nós. Estamos
enfrentando isso renegociando a divida mobiliária em prazos adequados,
com taxas de juros adequadas. Estamos tentando uma solução de fôlego
para o sistema financeiro estadual. 0 senhor citou a MinasCaixa, então,
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gostaria de dizer que, logo na primeira semana de Governo, o Governador
disse claramente que iria privatizar o CREDIREAL e, se obtivesse sucesso,
privatizaria o BEMGE também, porque o sistema financeiro estadual era o
ralo por onde iam embora recursos fiscais que deveriam estar indo para a
segurança, para a educação, para a saúde. Essa equação está sendo feita
agora com competência, com coragem. A questão previdenciária também
está embutida nisso. Precisamos de uma solução de financiamento para
amenizar as coisas.

Só para dar um exemplo na sua área - não sei se o senhor se lembra
daquela tabelinha dos recursos livres que o Governador tem, em que os
gastos com pessoal são de 92% -, gostaria de dizer que a proposta feita pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo Ministro da Saúde na última
reunião, há 15 dias, com os Governadores, é que haja descentralização do
serviço de saúde, com o compromisso básico de que o Estado gaste 10% de
seu orçamento. Viajei com o Governador do Espírito Santo, Vítor Buaiz, e
tivemos a oportunidade de conversar sobre o assunto. Quer dizer, pelo
contrário, o compromisso dos Estados é o de aumentar o nível de gastos
com a saúde, que seria algo em tomo de 10%.

Hoje, neste quadro fiscal, isso seria um grande problema, porque não há
espaço para ampliar para 10% o gasto do Tesouro com a saúde. Temos que
criar esses espaços. Todos nós queremos um serviço de alta qualidade, com
um servidor motivado e qualificado. O grande desafio é a questão fiscal, o
reequilíbrio das contas públicas e a recuperação da capacidade de poupança
e investimento do setor público brasileiro.

O Sr. Presidente - Pergunta de Rogério Santos, da Fundação João
Pinheiro: É meta do Governo Estadual cortar gastos. Sendo assim, o
Instituto de Previdência será absorvido por um único instituto, de forma que
exista no Estado um instituto apenas?"

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Essa é uma grande
questão na agenda para este seminário. Existem planos de benefícios
diferenciados, alíquotas diferenciadas e já um acúmulo de experiências,
como a Caixa de Beneficência da Polícia Militar, o IPLEMG, o IPSEMG e
outros mecanismos. Existem outras formas no Judiciário e no Executivo e
dentro do próprio IPSEMG que dizem respeito à complementação de
pensão. È preciso discutir se isso vai virar um sistema único ou um únicc
órgão. Temos que resolver primeiro quais são as regras, como isso vai ser
pago e ai entrar na questão da gestão. Penso que é difícil por causa das
histórias particulares de cada órgão. Não é essencial. Se as regras forem
homogeneizadas, talvez não seja necessário organizar numa única estrutura
organizacional todos os institutos.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.



n
257

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, eu queria fazer uma
pergunta para o João Diniz e outra para o Secretário.

João, a Comissão Especial fez um estudo e vimos que o IPSEMG tem um
gasto mensal da ordem de R$27.000.000.00 e uma receita da ordem de
R$35.000.000,00. Então, é evidente que tem um superávit, ou então eu
desaprendi matemática. Já foi dito que não há como melhorar a tabela. Sei
que o problema de Uberlândia é sério, mas também o IPSEMG não pode
continuar pagando R$12,00 por urna consulta. Nenhum médico nem os
hospitais vão querer fazer convênio. E preciso melhorar, e há condições para
isso. E possível elevar essa taxa com esse superávit mensal do IPSEMG. E
essa a pergunta que gostaria que você me respondesse.

Agora, uma pergunta para o Secretário. Anotei com cuidado, e desde que
aqui cheguei tenho procurado examinar os dados que o Governo manda. E
V. Exa. colocou ainda agora que há peças importantes, como orçamento,
plano plurianual, e que a despesa com pessoal corresponde a 92%. Não sei
se estou enganado, mas parece-me que esses dados estão errados. Ou,
então, o Tribunal de Contas e a Assembléia Legislativa estão sendo
enganados. Não são esses os números que o Estado passou para nós.
Gostaria que o senhor me explicasse, porque, realmente, entender isso ficou
difícil para mim. A prestação de contas não diz isso, e nós vamos votar
agora o balanço do Estado, que não gasta 92% com pagamento de pessoal.

E há outra questão que tem que ficar muito clara: dinheiro vinculado, se
vem dinheiro para se gastar com saúde e educacão, é claro que o Estado vai
gastar menos com isso. Se o dinheiro está vindo de Brasília, que o Estado
não vai gastar duas vezes com o mesmo médico e com a mesma escola Se
o dinheiro já veio, o problema está resolvido. Pode-se diminuir, e isso é
elementar.

Esses dados não são verdadeiros, e gostaria de fazer uma pergunta, para
encenar, que é a seguinte: realmente, temos de fazer um pacto entre os
ativos e os inativos e acertar esses números. E é preciso que o Estado
defina claramente, na Constituição, o percentual. A Constituição, hoje, define
um terço e dois terços para o Estado e os servidores. Agora, precisamos ver
qual é a proposta objetiva que tem o Estado para equacionar isso. O que é
gasto com saúde?

E vamos acertar, agora, a Previdência. Estamos aguardando a
regulamentação do fundo, pois, quando votamos, aqui, tinha 120, mas esses
120 passaram e, até agora, não vimos nada. Se não se criar um fundo
agora, esse dinheiro ficará no caixa geral, e o problema da Previdência
nunca será resolvido. Começaremos a descontar tanto do ativo como do
inativo e nunca teremos um fundo cuja aplicação e gerenciamento todos
possam conhecer. Ficará tudo no caixa geral e, como já vimos, o caixa geral
só traz problemas. Ora, enquanto o IPSEMG tinha dinheiro para emprestar
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para o Governo, o Estado não falou nada, mas agora, quando o Governo
Azeredo acabou com a reserva do IPSEMG, aí vai para cima e quer arrumar
outras formas. Então, temos de resolver essa questão: se não houver um
fundo claramente definido, se tiver só o caixa geral, ai, realmente, o Estado
vai é manipular o dinheiro dos servidores.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para a resposta, o Or. João Diniz.
O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Vou tentar responder à pergunta do

Deputado, acrescentando também um dado à informação que ele nos trouxe.
Trinta e oito milhões é a receita que o Instituto deveria ter, mas ocorre que
essa receita não vai para o Instituto. Vinte e sete milhões de despesa é para
fazer o mínimo (como já mostrei, nas transparências, é para o fechamento
de leito, o empréstimo habitacional - cuja carteira está fechada - e outros
benefícios que foram restritos). Quero acrescentar ainda aos dados
apresentados pelo Deputado que, dos R$27.000.000,00 de despesa, no mês
de referência em que estivemos participando dos trabalhos da comissão
especial, o Instituto recebeu R$11.000.000,00.   Quer dizer, R$27.000.000,00
menos R$ 1.000.000,00 dá um déficit de R$16.000.000,00, que saíram, até
hoje, da reserva. Agora, como a reserva já se esgotou, realmente, não
sabemos.

Quanto â questão da descentralização do atendimento, existem estudos no
IPSEMG que comprovam, a partir de um levantamento feito nos 856
municípios, quando se verificou a demanda em cada uma dessas regiões
(agrupadas de acordo com as regiões administrativas do Estado, o que foi
aprovado nesta Casa) e se pôde levantar o custo, que o IPSEMG teria
condições, com 115 do valor, de prestar um atendimento e concorrer com
qualquer plano de saúde no interior. Isso não é feito, porque não há recursos.
A partir do momento em que o recurso for repassado para o IPSEMG, ele
certamente terá condições de levar esse atendimento ao interior, inclusive de
uma forma muito melhor do que a de qualquer plano de saúde. Temos
certeza disso e desafiamos qualquer um para dar essa oportunidade para o
IPSEMG.

O Sr. Presidente - Nossa sessão de trabalho deveria ser encerrada agora,
às 12h15min, mas a Presidência a prorroga até as 13 horas, para o bom
aproveitamento deste debate tão rico que aqui se promove. Com a palavra,
o Dr. Marcus, para dar sua resposta ao segundo questionamento do
Deputado Gilmar Machado.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Sobre a questão do
fluxo financeiro do IPSEMG, acho que seria justo dar a palavra ao
Presidente do IPSEMG, Dr. José Maria Borges, que está presente e poderia
nos dar maiores esclarecimentos a esse respeito.

Agora, quanto à questão que me foi colocada, quero dizer em primeiro
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lugar, Deputado, que o senhor merece todo o respeito do Governo, por sua
dedicação e pela firmeza na defesa de seus pontos de vista O senhor pode
ter certeza de que, sempre que expuser qualquer dado, eu jamais o
chamarei de mentiroso; posso colocar que há uma má informação ou alguma
distorção, mas nunca o chamarei de mentiroso. Então, os dados estão no
CIAF (?), os dados estão no balanço geral, e podemos fazer uma comissão
do Tribunal de Contas e da assessoria da Assembléia para verificarmos. Meu
superintendente de orçamento, que também estava aqui com seu "lap top,
pode, apenas com o apertar de algumas teclas, puxar os dados que aqui
exibe a respeito das receitas ordinárias (como deixei claro, não se trata do
critério Rita Camata, mas das receitas livres do Estado).

Aproveito para dizer que o comprometimento das receitas livres, que é o
que na verdade vale, é alto. Faz-se necessário recuperar a capacidade de
poupança, não só para financiamentos diretos de obras, de políticas
públicas, como também para todo financiamento, pois em todo convênio
existe a contrapartida.

Porém, hoje há um estrangulamento claro, o orçamento é deficitário.
Estamos defendendo o ajuste fiscal não só para o nosso Governo, não só
para um horizonte de dez anos. Se o partido do Deputado vier, num futuro
próximo, a ganhar o Governo de Minas, estaríamos hoje defendendo a
govemabilidade dos governos futuros.

E preciso ter clareza de que, acima das divergências partidárias, políticas e
ideológicas, o Estado é permanente, o Governo é permanente, e é preciso
fazer o melhor esforço para a saúde fiscal, para a capacidade de intervenção
do Governo.

A pergunta que me foi feita já respondi de certa forma, e não devemos,
aqui, misturar as discussões. Estou propondo, exatamente, a separação das
discussões. O fundo de previdência vai responder futuramente, conforme a
modelagem dada por nós, pelas aposentadorias e pelas pensões. Pode ser
também que passem a existir dois fundos separados, tudo depende da
modelagem que a gente der, pode ter um fundo de longo prazo.

A intervenção profunda e cirúrgica que fizermos não deve se misturar com
as questões conjunturais. Não adianta criar um fundo provisório, ilusório,
sem solução substantiva. A lei não fala isso. A lei nos obriga a regulamentar
o fluxo dos recursos e aponta a questão do fundo para o futuro.

Estou me colocando diante das lideranças sindicais e da Assembléia
Legislativa e acho prudente e correto esperar a reforma constitucional. De
posse das novas diretrizes, procederemos aos cálculos, quantificaremos as
coisas e discutiremos a modelagem.

Enquanto isso, como já expliquei, posso tranqüilizar vocês, o dinheiro que
entra, não tem carimbo, quer dizer, não se desconta lá. O Luís,
Superintendente do Tesouro, não fica lá carimbando as notas, quer dizer, se
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foi descontado dos funcionários, vai para a aposentadoria.

Existe uma tranqüilidade contábil e de fluxo financeiro de que esses 3,5%
descontados dos funcionários são direcionados para o pagamento da
aposentadoria. Não existe possibilidade de desvio, a não ser que o Tesouro,
em algum momento, comece a atrasar as aposentadorias. Ai sim estará
sendo desviado. É um indício claro e objetivo, mas isso não vai ocorrer.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita novamente aosexpositores que
sejam sintéticos nas respostas, para que possamos ter o melhor
aproveitamento deste Fórum, com a participação de maior número de
pessoas interessadas em formular questionamentos. Com  a palavra, o Sr.
Vicente Gonçalves, que dispõe de 3 minutos.

O Sr. Vicente Gonçalves - Sou da USP. Acontece que estou vendo a
alegação feita pelo Sr. Secretário e pelo seu antecessor, que denominam
grupos patrióticos de demagógicos e subversivos. Nós o éramos antes de
1964. O senhor deixou claro agora que se vier um golpe será o primeiro a
nos mandar para a cadeia. O senhor também está responsabilizando os
funcionários pelo rombo que existe no Estado. Gostaria que vocês parassem
de dizer isso.

Não sou candidato a nada e digo que este Governo entreguista que ai está
está massacrando o funcionário público. Vocês entraram ontem, mas se nós
não tivéssemos invadido a Assembléia, dado apoio à Assembléia e gritado
"abaixo a ditadura", o senhor não estaria falando aqui hoje.

Gostaria de dizer mais o seguinte: a cise não reside no que foi colocado
aqui, a crise existe porque os economiss que estão a serviço do Governo
não vêem a natureza do trabalho e do capital, não fazem indústria de
transformação para dar emprego ao Dovo. Então, não há arrecadação para o
INSS, não há arrecadação tributaria, não há nada, porque vocês são
incapazes de dar uma solução económica para isso aí. Quando o senhor
disse que o pessoal é leigo, digo que, apesar de haver sido criado na favela,
sou advogado e administrador de empresas, e sabemos perfeitamente a
demagogia que existe nesse Governo, do entreguismo que aí está. Mas a
culpada de tudo isso vem do desvio do capital financeiro para a construção
de estradas que começam no nada e levam a nada e estão todas
esburacadas. Também a ponte Rio-Niterói foi fonte de desvio do dinheiro
público. Sabemos que não são repassadas as verbas descontadas do
funcionário público. Isso não leva a nada. O senhor disse que não pode
passar agora, qu tem de esperar, e quem está doente lá no IPSEMG tem de
esperar e vai morrer. Os senhores que são funcionários públicos, que estão
aqui muito quietinhos, estão sendo pisados por este Governo. Este
neoliberalismo que aí está quer acabar com os senhores. Não podemos
deixar isso ocorrer. Está na hora de lutarmos contra esse PSDB, contra essa
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política entreguista que-quer desmoralizar o trabalhador, quer acabar com a
Previdência Social. O Sr. Azeredo também é um capacho que fica
obedecendo a tudo que o Presidente da República fala. Temos de dar um
basta nesse homem e acabar com esse regime. Temos de fazer a união do
povo brasileiro, de todas as esquerdas, apesar de que o senhor vai me
chamar de demagogo, mas não diria que não estou fazendo polític&
Demagogo é o senhor, que está no poder público. Temos de acabar com
essa exploração, os funciontos estão sendo maltratados. Vocês,
funcionários públicos, não valer ada para esse Governo. Vocês é que são
culpados de tudo, enquanto os homens lá em cima estão levando todo o
dinheiro, ou o aumentando para aqueles que ocupam cargos de confiança.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana
da Silva.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Bem, primeiro em
relação à atração de investimentos e criação de empregos, vou encaminhar
para o senhor algumas matérias da "Folha de S. Paulo", que mostram que
em Minas temos investimentos já listados de mais de R$20.000.000.000,00
para os próximos quatro anos, e a "Folha de S. Paulo publicou recentemente
que o Estado de Minas, juntamente com o Ceará, é o Estado que mais cria
empregos.

Tenho o maior respeito pelo senhor, não o conheço, não tenho nenhum
motivo para ter raiva do senhor nem o senhor de mim. Sou servidor público
e acho que as pessoas deveriam ser mais cuidadosas ao fazerem
afirmações. O senhor deveria pesquisar melhor a história pessoal, do
passado e da militância que eu tive, antes das afirmações enfáticas feitas
aqui. Fui Presidente do Diretório Central dos Estudantes de Juiz de Fora, fui
objeto de dois processos na Lei de Segurança Nacional, fui militante na
clandestinidade, lutando contra a ditadura, fui coordenador do comitê das
diretas em Juiz de Fora, fui eleito Vereador com o apoio de uma frente de
esquerda e tenho uma militância em Juiz de Fora. Não há motivos para
essas afirmações gratuitas feitas a mim. Isso não constrói nada. Se ficarem
nos xingando de neoliberais, neobobos, ou dinossauros, fica essa coisa, de
surdos e mudos, que não constrói nada. Vamos tirar os adjetivos e discutir os
substantivos, porque o desafio é resolver o problema. Não é ficar com
retórica vazia. Respeito o senhor e até admiro as pessoas que mantêm essa
história de vida de militãncia, mas não posso concordar e calar diante de
agressões gratuitas a minha pessoa, sem nenhuma base histórica. As
pessoas deveriam pesquisar melhor antes de agir desta forma.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Or. Moisés de Oliveira Meio, que
dispõe de 3 minutos para o seu questionamento.

0 Sr. Moisés de Oliveira Meio - Dr. Marcus Pestana, eu perguntaria como
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o senhor explica a falta de recursos para a seguridade social estadual, se o
Governo subtrai do IPSEMG o fundo previdenciário na ordem de
R$12.000.000,00 mensais, advindos de taxas de entidades de classe, como
a OAB e a AMAGIS, no referido fundo. Aproveitando a oportunidade, quero
fazer uma outra pergunta, também sobre os 3,5%. O senhor já deu uma
pequena explicação sobre a questão de a lei não ter sido regulamentada,
mas, então, por que ele está sendo cobrado, se ela não foi regulamentada?

• Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Como é?
• Sr. Moisés de Oliveira Meio - Sobre a lei que instituiu os 3,5% para o

fundo de aposentadoria, o senhor ia dar uma explicação sobre a sua
regulamentação. Ela ainda não foi regulamentada, pois está aguardando a
reforma para ter uma regulamentação mais consistente. Mas por que estão
sendo cobrados? Ela não foi regulamentada, portanto não haveria o direito à
cobrança.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Primeiro, sobre o
Fundo Penitenciário, a nossa posição é dar a César o que é de César, quer
dizer, estabelecer o Fundo Penitenciário como mecanismo de financiamento
de atividades especificas na área de justiça. Foi mandado um projeto a esta
Casa, que, democraticamente, foi debatido e modificado. O projeto era mais
radical no sentido de direcionar os recursos para o Fundo Penitenciário, para
os gastos na área de justiça, quer dizer, nós não podemos misturar fontes de
financiamento. Temos que enfrentar a questão penitenciária como ela deve
ser enfrentada, ou seja, com fontes devidas, corretas, fiscais e de
contribuições que vamos estabelecer.

Quanto aos 3,5%, vamos deixar claro que o decreto regulamentando a sua
coleta sairá nessa semana. Estou dando o nome de fundo porque, senão,
damos falsa solução criá-lo, dizendo que o problema está resolvido. Não
vale a pena queimar energia criando falsas e ilusórias soluções, quer dizer,
vamos regulamentá-lo, o que não foi feito, ainda, por cuidado jurídico,
porque há um problema da seguinte natureza: temos, através de um decreto,
competência para normatizar urna coisa do Tribunal de Contas, pois o
projeto é único. Então, existem essas filigranas jurídicas. Conversei ontem
com o Procurador Adjunto, Dr. Humberto, que disse que esta semana ou, no
mais tardar, no início da outra, o decreto será publicado; eles estão
estudando para que não seja objeto de imperfeição jurídica.

O fundo estratégico de solução mesmo depende... Não adianta criar um
fundo nas regras atuais e esse sistema, tal qual está colocado, ser
infinanciável. Sou servidor público também e estou no mesmo sistema de
vocês. Isso é infinanciável, e é demagogia falar nisso, porque, daqui a 20
anos... Há pessoas que são assim, ou seja, fica a coisa do quanto melhor,
pior, ou seja, não vamos deixar as coisas acontecerem. As pessoas falam
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sobre o PROER, mas deixemos estourar o Barnerindus para ver a
repercussão no País ou na economia nacional, punindo os mais pobres.
Deixemos, por exemplo, estourar, vamos empurrar com a barriga... O
problema de restrição fiscal é grave com o componente de pessoal e de
previdência. Mas o Governador Eduardo Azeredo poderia criar mecanismos
de empurrar isso para a frente, o que não é o nosso feitio, pois queremos
enfrentar o desafio e encarar a coisa de frente, criando soluções duradouras
para o nosso Governo e para os futuros, sejam eles de que partidos forem.

O Sr. Presidente - Pergunta para o Dr. Alvaro Marcílio, de um membro da
Associação dos Pensionistas de Minas Gerais, que não se identificou: "Já
existe uma geração futura, quais sejam os menores órfãos de servidores
públicos que, junto aos demais dependentes da renda intitulada pensão, que
é paga, na maioria das vezes, a quem, de fato, teria o direito, e que se vêem
hoje lesados no seu padrão normal de vida. Contando com o seu empenho e
solidariedade, questiono quanto ao futuro dessa geração, caso perdure sobre
os pensionistas e aposentados o fardo do déficit ou da má utilização dos
recursos públicos".

O Sr. Alvaro Marcilio Júnior - O que poderia dizer para tentar explicar e
esclarecer essa pergunta é que todo sistema previdenciário está baseado na
relação contributiva, ou seja, na relação entre contribuição e benefício. Se
você contribui com "x", terá um beneficio "x"; se você contribui com "y", terá
um beneficio "y" . Você não pode contribuir com "x", e ter um benefício de "x"
mais "y".

Ocorre que a Constituição promulgada em 1985 contemplou os
pensionistas e os aposentados, como disse anteriormente, de acordo com o
§ 50 do art. 40, ou s 2, com a totalidade dos vencimentos, como se
estivessem na ativa, e eterrninou que os Estados deveriam, num prazo de
150 dias, adaptar a legislação estadual ao dispositivo constitucional. E, já
decorridos sete anos, os Estados ainda não criaram uma legislação
adaptando isso, ou seja, tirando o teto da contribuição, de tal forma que
aqueles que contribuem com a totalidade da contribuição recebam a
totalidade, e os que não contribuem com a totalidade não poderão recebê-la.

E como naquele exemplo grotesco que citei anteriormente. Se você
contribui, num consórcio, para tirar um Volkswagen, não pode querer, depois,
tirar um Mercedes Benz, quer dizer, a Constituição foi muito benevolente,
mas exigiu também dos Estados que se adaptassem, ou seja, que criassem
a fonte de custeio para que pudesse haver suporte para esse pagamento na
totalidade das pensões.

Na época do Governo Hélio Garcia, foi enviado um projeto de lei nesse
sentido, que, até hoje, não foi votado por esta Casa Legislativa; e a
Previdência, então, está totalmente impossibilitada de pagar nos termos dos
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dispositivos constitucionais. Só vem pagando, então, por determinação
judicial.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Plenário que não encaminhe
mais perguntas, porque não haverá tempo disponível para responder a
todas. Não temos tempo suficiente para responder àquelas que já estão
formuladas. Darei preferência, então, às perguntas que serão formuladas
oralmente. Passaremos, depois, às perguntas escritas ao Dr. Marcus
Pestana, solicitando-lhe que as responda oportunamente. Com  a palavra, o
Dr. Paulo Dias, ex-Diretor de Saúde do IPSEMG.

O Sr. Paulo Dias - Sr. Presidente, Sr. Secretário, o Sr. Fued Dib,
Conselheiro do Tribunal de Contas, demonstrou recentemente que a
inspecção nas contas do IPSEMG foi transformada em processo
administrativo. Apurou-se o famoso débito de R$807.000.000,00, já
mencionado pelo Júnior, dos quais 61,64% são de extrema e estreita
responsabilidade do Governo Eduardo Azeredo.

Sr. Secretário, V. Exa. enfatizou a relação direta entre custeio e benefício,
bem como as funções de arbitragem e de coordenação do Governo.
Entretanto, quando o Governo do Estado deixa de lado essas funções e se
apodera, impunemente, dos cofres da instituição maior do Estado,
responsável pela seguridade social de seus funcionários, como é possível
conceder esses benefícios?

Uma pequena consideração, Sr. Secretário. Cobrar 3,5% de um
aposentado, por maior que seja o ônus do Tesouro Público Estadual com as
aposentadorias, é para que ele tenha a segunda aposentadoria no inferno ou
no purgatório?	 -

Quanto ao pronunciamento do Dr. Alvaro Marcílio, gostaria de fazer uma
pequena e rápida consideração, pois acho que ainda não cheguei aos meus
2 minutos, Os funcionários do IPSEMG estão desassistidos no interior,
porque na época em que era Diretor de Saúde, pagávamos 87% da consulta
estabelecida pela AMB, e, hoje, o IPSEMG não paga nem 60%. Ele pagava
R$10,00 até janeiro e passou a pagar R$3,50 por consulta, em fevereiro.
Esse é o único ponto em que o IPSEMG perde para os planos de saúde e
para os seguros de saúde: ele paga uma consulta pessimamente. O seguro e
o plano de saúde pagam urna parte que vai de R$16,00 a R$25,00. A partir
de fevereiro, o IPSEMG está pagando R$3,50. Ainda assim, costuma
discriminar, em outros procedimentos, no regime pró-labore, até seus
próprios médicos, do Hospital Governador Israel Pinheiro. Registro, aqui, em
Plenário, esse protesto. As perguntas são essas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Alvaro Marcílio Júnior, para a
resposta.

0 Sr. Alvaro Marcílio Júnior - Bom, acho que isso é óbvio. Se, naquela
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época, pagava-se isso, é porque havia recursos. Obviamente, hoje não há
mais.

Agora, com relação a essas distorções que o senhor salientou, elas já
estão sendo sanadas. Foi criada uma tabela específica do IPSEMG, com
todos os procedimentos médicos, para que não haja os disparates
salientados pelo senhor.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Marcus Pestana.
• Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Dr. Paulo Dias, é

importante frisar que, no setor público, sobretudo o de Minas Gerais, já havia
desequilíbrios na estrutura de gasto e de receita. Isso era obscurecido pela
inflação.

Não estamos advogando a volta da inflação, mas os economistas já
advertiam que dois setores básicos, que eram financiados pela inflação,
iriam sofrer com a estabilização. São eles o setor financeiro e o setor
público.

Com uma inflação de 25%, 30% ou 40% ao mês, era fácil congelar
despesas, principalmente a folha de salários. Esta, ficando congelada,
permitia que a receita fosse razoavelmente indexada, e tinha-se uma folga
financeira que era aolicada em taxas de juros nominais muito altas e que
davam um resultado :e US$500.000.000,00 por ano. Com  esse mecanismo,
era fácil financiar o rombo estrutural. Era uma cortina de fumaça.

A inflação foi-se embora, e estamos caminhando com uma inflação anual
de 7%. Agora, a receita e a despesa têm estabilidade e o desequilíbrio
aflorou. Tivemos um desequilíbrio fiscal gravíssimo no ano de 1995. Já em
1994, o balanço acusou um de R$400.000.000,00. Fomos a um de
R$1.400.000.000,00, e. em 1996, o desequilíbrio foi de R$400.000.00.

Então, meus amigos, não é por vocação para caloteiro que não se paga. E
porque se gasta mais do que se arrecada. Os atrasos não são uma opção do
Governo. O rombo de R$1.400.000.000,00, em 1995, não foi concentrado no
IPSEMG. Temos que ir manejando de forma que, se o recurso é escasso e
não temos como cobrar novos tributos, não aconteça um desequilíbrio
financeiro.

A divida está reconhecida, e o Estado vai honrá-la num prazo compatível
com o fluxo das finanças públicas. Isso está lá, e é um ativo dos institutos. A
dívida está configurada e será resgatada num prazo adequado.

Os 3,5% representaram uma medida mínima para combater os
desequilíbrios. O senhor, que os questiona, deveria endereçar também a
pergunta à Coordenação Sindical, pois ela também incorpora esses 3.5%
como base de financiamento, esquecendo o estoque acumulado atual de
aposentados. Isso é correto. O custo do sistema provavelmente vai ser maior
que isso Infelizmente, as coisas têm um custo.
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O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Sr. Presidente, a proposta da

Coordenação Sindical é apresentada por mim, e eu gostaria de me
posicionar quanto à alegação de que a Coordenação Sindical esteja
propondo a cobrança dos 3,5%.

No princípio da minha apresentação, disse que estávamos cumprindo o
que estabelece a lei. Discordarmos dos 3,5%. E outro problema, tanto é que
existem ações contrárias a eles. Mas, já que eles estão aí e estão sendo
cobrados, nós cumprimos a lei. Não deixamos de cumpri-la em nenhum
momento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Augusto Braga, do SIND-
UTE, que dispõe de três minutos.para formular seu questionamento.

O Sr. José Augusto Braga - Seria interessante que houvesse sintonia
entre as informações, pois o que está gerando a questão do 1 0 de abril é
exatamente essa falta de dados precisos.

Nós, do Movimento Sindical, acreditamos que as informações passadas
pelo Júnior são as corretas. Há coisas que precisam ser esclarecidas, para
não criarmos o 1 0 de abril. Pelas rasteiras que vimos levando esse tempo
todo, acreditamos que o 1 0 de abril se deve ao Governo.

A outra questão se refere ao palanque. O Governo Azeredo usou o
palanque, usando também o nosso nome. Temos uma carta assinada pelo
Governador Azeredo com 10 ou 15 itens, nos quais ele se comprometia com
o conjunto do funcionalismo público, mas não tem nada a ver com o que ele
está fazendo hoje, nesses dois anos de governo.

Tenho essa carta guardada, recebi lá em casa, assinada pelo então
candidato ao 2 0 turno. Quem lê aquela carta não diz que seu autor é o
Governador Eduardo Azeredo, que está governando este Estado. Não vale
essa assinatura? Houve um tempo em que valia até um cabelo tirado do
bigode. Agora não vale nem a assinatura. Nada do que foi prometido em
relação ao funcionalismo público está sendo cumprido.

O que está colocado ali é uma prestação de serviços à população. Nem é
o corporativismo de valorizar o funcionalismo público, se é que se quer usar
a valorização do funcionalismo público como corporativismo. A proposta do
Governo era de prestação de serviços de boa qualidade para o povo mineiro.
Todo o mundo deve ter recebido essa carta.

Oxalá usasse o palanque e depois cumprisse as propostas feitas no
palanque. Usar o palanque e depois não cumprir as promessas é muito fácil.

Em relação aos privilégios, não queremos defendê-los para ninguém. No
caso do conjunto dos trabalhadores da educação, quem tem privilégios? Só
se for o Secretário da Educação ou sua assessoria. Professores e serviçais
nas escolas têm o privilégio de receber aquela mixaria, que não dá para
pagar nem o aluguel nem o gás. Uma professora recebe R$255,00 com o pó-
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de-giz. Como dizer que se investe em educação?

E necessário perguntar à sociedade se ela vai aceitar a sonegação.
Conforme informações da Secretaria da Fazenda, a sonegação no Estado
está em tomo de 40%. As grandes empresas não estão pagando impostos, e
o Governo assiste a tudo passivamente. Esse dinheiro seria importante para
valorizar o serviço público.
Até quando vão postergar a questão dos pensionistas? Adiar isso para
depois da reforma? Podemos fazer muita coisa agora e, depois, quando vier
a reforma, adequamos, modificamos.

Terminando, gostaria de dizer o seguinte: o IPSEMG é tão viável para o
conjunto do funcionalismo público - estou há 28 anos no serviço público -,
que fazemos um desafio ao Governo. E um desafio com uma proposta
concreta. Vamos administrar paritariamente o IPSEMG. Vamos provar, em
pouco tempo, que ele é viável com os recursos arrecadados até hoje. Não é
necessário aumentar nada.

Essa proposta vai tramitar neste seminário. Estamos fazendo esse desafio.
Vamos fazer uma gestão paritária, democrática. Se o IPSEMG é uma batata
quente, vamos passá-la para as mãos do funcionalismo público, hoje, agora,
e não ontem.

Além disso, vamos administrar o fundo paritariamente também,
democraticamente, já que os senhores aprovaram a lei a toque de caixa.
Estivemos aqui na Assembléia, sim, para nos contrapor à aprovação desses
3,5%. Não sei se o Sr. Presidente desta reunião foi o que mandou os
seguranças subirem às galerias e nos retirarem de lá quando protestávamos.
Fomos retirados na marra e depois dizem que existe democracia.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Foi uma bateria de
questões, e não vou deter-me detalhadamente nelas. Mas, quanto à questão
do investimento em educação, o Estado de Minas gasta 45% do seu
orçamento, embora, pelo mandamento constitucional, devesse gastar 25%.
Está presente no aumento acumulado que demos ao magistério em 1995, de
60,4%, e está no Programa de Qualidade, que é reconhecido como modelo
de gestão democrática e de descentralização não só no Brasil, mas,
também, em organismos internacionais.

Sobre a questão que mencionei, trata-se de uma solução definitiva. No
problema das pensionistas, que temos de fazer? Honrar os compromissos,
pagando em dia todos os seus direitos. Isso ficou claro. Não se vai mexer em
nada. O que estou dizendo é que a saftia de longo prazo aguarde as novas
regra, porque isso implica mudança nos cálculos e alteração de
modelagem. Já conversamos particularmente com algumas lideranças e até
com o senhor mesmo. Acho que a gestão deve ser compartilhada, que tem
de haver um mecanismo de fiscalização e acompanhamento; acho que tem
de haver uma estrutura independente de gestão, pois não se pode misturar a
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questão previdenciária com a questão fiscal. Mas será um passo depois do
outro. Quanto aos 3,5%, trata-se de um fundo sem fundo. Entram
R$11.000.000,00 e saem R$120.000.000,00. Ele não forma reserva. E um
financiamento do fluxo já existente, que é um dos maiores compromissos,
pelo lado da despesa, que o Estado tem.

Quanto ao combate à sonegação, existe uma operação de modernização
da Fazenda. Pela primeira vez, a Procuradoria Fiscal está atuando de forma
decisiva, enquadrando e responsabilizando aqueles que cometem crimes
contra a ordem econômica. Há uma ação intensa. Quando citei os 3,5%
incorporados ao projeto, não estava criticando, mas, sim, elogiando. Não
existe passe de mágica. Se existe uma estrutura de benefícios, temos de ter
um custeio. A Coordenação Sindical deve ter procedido a cálculos para fazer
aquela proposta de transição, ou seja, a proposta de o aposentado ficar cinco
anos no Tesouro. Existem cálculos embasando aquilo. Não foi uma coisa
gratuita. Não estava criticando, mas elogiando. Temos de discutir isso
objetivamente, abertamente, sem que cada um se desfigure política e
ideologicamente. Vamos estabelecer uma negociação e tentar, junto com
esta Casa, a casa do povo, estabelecer as regras do jogo. Acho prudente
esperar a reforma, que está na pauta para este ano.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Renato Barros, da Coordenação
Sindical dos Servidores Públicos, que disporá de 3 minutos.

O Sr. Renato Barros - Primeiro, quero cumprimentar o representante do
Governo, Dr. Marcus Pestana. Para nós, é importante fazer uma colocação
na questão dos 3,5%.

Quando foi encaminhada a lei através do Governador Eduardo Azeredo,
aqui estivemos, inclusive para fazer um debate fraterno e franco com esta
Casa. Questionamos essa lei, discordamos naquele momento, porque já
tínhamos discussões anteriores. Queríamos discutir o sistema previdenciário
do Estado, razão desse debate de hoje. Nossa tentativa fez com que todas
as lideranças sindicais fossem retiradas desta Casa pelos seguranças, às
22h30min. Coincidentemente, era o Deputado Sebastião Navarro Vieira
quem presidia a Mesa. Fomos retirados e proibidos, inclusive, de fazer esse
debate. Hoje estamos fazendo essa discussão neste fórum técnico. Até o
presente momento, ouvimos o projeto do Governo. Na nossa discussão,
elaboramos um projeto, e gostaríamos de deixar claro para a representação
do Governo que, se esse fórum deliberar as propostas que daqui saírem, que
sejam propostas do Governo do Estado de Minas Gerais, fruto de um debate
franco, vontade do povo de Minas Gerais, que estão querendo resolver o
problema do sistema de previdência do Estado. Essa é a primeira colocação.

A questão dos 3,5% me preocupa demais, Gostaria de me dirigir ao Dr.
Marcus Pestana e também ao Júnior. Os 3,5% estão sendo descontados.
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Esse recurso será para o pagamento imediato dos atuais aposentados, ou
será destinado a formar uma reserva técnica futura, porque aí o Governo
estará isentando da sua responsabilidade o pagamento dos atuais
aposentados, antecipando a lei. Isso também nos preocupa muito. Estamos
querendo ver, com clareza, o projeto que elaboramos aí colocado. Queremos
fazer um debate sério, queremos discutir as contribuições que estão
colocadas aí. Há três institutos de previdência hoje no Estado - dois privados
e um público. Queremos ver a questão da parceria hoje existente. No
repasse dos recursos financeiros por parte do Estado, ficou claro para a
gente que o maior prejudicado é o IPSEMG, onde está a maioria dos
servidores públicos. Não sei se o Governo também está retendo esse
dinheiro. Não foi feita nenhuma manifestação nesse sentido. Ou se é para
aqueles maiores contribuintes que está havendo a retenção financeira.

Outra coisa que eu gostaria de abordar: quando foi colocada a questão da
pensão vitalícia do Governador, estávamos achando que era sério. Naquele
momento, era colocada a questão da seriedade deste Govemo. Mesmo
aprovada por esta Casa, o Governo deveria ter sancionado essa lei, muito
em função do que nós manifestamos. Entramos com uma ação na justiça
tentando impugná-la, porque queremos que os privilégios sejam cortados.

Concluindo, não era para benefício próprio, mas ele sancionou a lei. Então,
entramos com uma ação na justiça, tentando esse impedimento. então, as
manifestações, as indignações hoje aqui existentes têm que ser sentidas
pelo Governo, porque no Estado existe um clima de insatisfação
generalizada por parte dos servidores públicos, porque estamos vivendo dois
anos de vacas magras. Queremos que o Governo nos apresente alguma
proposta clara e objetiva que possa estar estimulando o servidor público na
prestação do serviço para a sociedade. Nada melhor do que, neste fórum,
quando estamos discutindo a questão da Previdência, começarmos a ter
essa manifestação, a fim de termos esse resgate público. O Governo
Eduardo Azeredo, quando encaminhou aquela carta aos funcionários
públicos, assumia uma série de compromissos, e nenhum deles foi
cumprido, inclusive a própria democracia, porque, quando tentamos fazer
uma discussão séria com o Governo, seus interlocutores, com a pauta de
reivindicações entregue há quase dois anos, não atenderam a nenhum
ponto. O primeiro atendimento é o Governo acatar as resoluções deste
fórum. Ai, chamo a atenção da Assembléia Legislativa: se o Governo assim
não o fizer, que esta Casa o faça.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Primeiro, a questão
dos interlocutores: a postura do Governo está manifesta aqui- Estou aqui
discutindo com vocês. O resultado do fórum será um subsídio importante
para a formulação e o posicionamento do Governo. Agora, vocês são muito
engraçados. Se a gente tivesse apresentado um projeto 1 vocês diriam que
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nós atropelamos o fórum.

Decidimos não formular um projeto para vir ao fórum e esperar a reforma
da Previdência para modelarmos juntos uma proposta. Quer dizer,
precisamos estabelecer uma mesa de negociações para discutir em
profundidade o tema.

Quanto aos 3,5%, desde o início, ficou claro que esse percentual seria para
pagar o compromisso, que, no ano passado, foi de R$1.500.000.000,00 e
que, este ano, será de mais de R$1.600.000.000,00. Já era para a cobertura
parcial das atuais aposentadorias. Isso será colocado em um arranjo
definitivo para o sistema, quando discutirmos uma solução mais duradoura.
Mas a posição de arbitragem do Governo é que existe um conflito
distributivo. A situação de estrangulamento fiscal chegou a um ponto em que
a capacidade de poupança e de investimento foi dramaticamente reduzida.
O cidadão comum, a dona de casa, o trabalhador da iniciativa privada e o
pessoal que está em casa, agora, ouvindo o nosso debate nos cobram a
construção de escolas, melhores equipamentos para a escola,
computadores, saúde, aparelhos de raio tomógrafos; querem segurança,
querem justiça, querem construção de novos presídios. Essa é a demanda
social. Só que os recursos são escassos para usos alternativos. Se a massa
de dinheiro disponível for aplicada apenas num item, não sobra nada para o
outro.

Gerenciamos esse conflito, somos árbitros e intérpretes, junto com esta
Casa, onde o interesse geral está representado, porque aqui se manifesta a
diversidade de opiniões da sociedade. Juntamente com esta Casa, teremos
que achar um ponto de equilíbrio, aceitável e devido, para que o servidor
tenha uma carreira digna, que lhe proporcione uma vida boa. Mas também
deve haver o atendimento das demandas do cidadão que não vive dentro do
setor público. Temos de construir democraticamente esse ponto de
equilíbrio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. José Maria Borges, Presidente do
IPSEMG, que disporá de 2 minutos.

O Sr. José Maria Borges - Solicitei a palavra porque, pela massa de
dados já expostos, de repente, podemos estar fazendo uma série de
confusões. Por isso, gostaria de trazer o meu testemunho, com dados que
são bastante objetivos, para não nos confundirmos. Em primeiro lugar, pode
pairar aqui a idéia de que o Instituto de Previdência tenha de
R$1 0.000.000,00 a R$1 1.000.000,00 por mês de superávit, o que não é
verdade. Na realidade, ele tem uma receita em torno de R$38.000.000,00 e
uma despesa efetiva de R$35.000.000,00 a R$36.000.000,00. Quando se
pega um mês isolado ou mesmo o balanço anual e se faz uma análise, é
preciso levar em consideração os restos a pagar. Há uma certa dificuldade,
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às vezes, na leitura de faturas que muitas vezes ficam de um mês para o
outro e até de um ano para o outro para pagar. Portanto, o Instituto de
Previdência não tem essa disponibilidade. Mas tem uma disponibilidade de
R$2.000.000,00 a R$3.000.000,00 por mês, que seriam bastante
significativos para o crescimento de seu atendimento.

Com referência também ao aspecto da arrecadação do Instituto,
precisamos entender que temos cerca de 428 municípios a ele associados,
os quais têm urna considerável dívida para com ele no que diz respeito a
repasses. Há ainda outros problemas que nem vale a pena mencionar.

Com relação à tabela, também gostaria de fazer uma correção. Não
concordo inteiramente com o meu colega Paulo Dimas, que inclusive já foi
dirigente do Instituto, O Instituto não tem hoje um perfil de prestação de
serviços ruim, e essa imagem está sendo passada aqui, nesta discussão.

O Instituto tem sua melhor performance" desde sua criação. Nunca houve
uma prestação de serviços maior. O que sempre afirmo é que ela ainda não
é a desejável no interior. Temos que melhorá-la. Mas nunca houve urna
prestação de serviços mais expressiva, inclusive em termos de internação.
Tivemos uma redução temporária do número de intemações, inclusive por.
dificuldades relacionadas ao PDV e outras, no nosso hospital central. Mas,
no interior, em toda a história do Instituto, nunca tivemos uma prestação de
serviços mais expressiva.

O Instituto é, hoje, uma excelente opção para seus segurados, sem sombra
de dúvida, até por não considerar nenhum limite, o que nenhum plano de
saúde pode fazer. Certamente - tenho discutido isso com alguns
companheiros do próprio Sindicato -, algumas medidas vão ter que ser
tomadas para não permitir que a prestação de serviços do IPSEMG seja tão
extensa que haja, ocasionalmente, abusos.

Queria ainda, com relação à não-apresentação de um projeto acabado,
seja por parte do Governo, seja por parte do Instituto, defender a idéia de
que não teríamos que trazer, de fato, um projeto acabado para tentar impô-Io
ou vendê-lo em Plenário. Acho que não. Teríamos, realmente, de incorporar
- se queríamos um processo bem democrático, da forma mais aberta, mais
livre, com debate das idéias - as sugestões que pudessem ser viabilizadas
dentro da sustentação econômica que temos no Instituto, para que
pudéssemos ter um projeto tão abrangente que limitasse pelo - menos
algumas das dificuldades e das deficiências hoje sabidas, vistas e
declaradas pelo próprio Governo e por mim, aqui nesta Assembléia. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência dá por encerrados os debates e faz
passar às mãos do Dr. Marcus Pestana as perguntas formuladas que, por
falta de tempo, não serão respondidas, solicitando-lhe que, dentro do
possível, identificando o formulador do questionamento, dê uma resposta
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pessoal.

A Presidência solicita à Comissão de Organização do Fórum e aos
coordenadores dos grupos de trabalho que permaneçam no Plenário.

Esta Presidência, tendo sido lembrado aqui o incidente desagradável em
que teve de tomar providências, em certo momento, para fazer retirar das
galerias desta Casa certos participantes que impediam a boa ordem dos
trabalhos, quer esclarecer, mais uma vez, que temos que viver democracia.
Estamos numa democracia, e democracia nunca é um processo acabado.
Enquanto sociedade, temos que aprimorar nossa forma de viver
democraticamente. E temos que fazer a distinção entre a democracia que
queremos, a democracia verdadeira que buscamos como Nação e a
anarquia, que é o desgoverno, a desordem.

Sempre lutarei para manter a boa ordem dos trabalhos e não permitir o
achincalhe à instituição legislativa ou a qualquer instituição. Democracia
impõe respeito às instituições e obediência às regras estabelecidas. Num
governo ditatorial, num governo de força, entende-se a rebeldia contra a
ordem estabelecida: numa democracia, a ordem tem que ser mudada pela
discussão, pela votação, democraticamente. Por isso, as instituições devem
ser sempre respeitadas, para que possamos de fato viver democraticamente.

Esta Presidência agradece aos ilustres conferencistas e às demais
autoridades participantes, bem como ao público em geral pela presença.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

AS ATAS DAS REUNIÕES ESPECIAIS REALIZADAS
EM 2 E 314197, REFERENTES AO FÔRUM TÉCNICO
SEGURIDADE SOCIAL, SERÃO PUBLICADAS EM
1014/97.

ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÉNCIA E
TECNOLOGIA
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Gil Pereira, Sebastião Costa, Jorge Eduardo de Oliveira, Aílton
Vilela e Alberto Pinto Coelho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir o Deputado Federal Luciano Zica e o Sr. Enio Barreto, Diretor
do Sindicato do Norte-Fluminense da Federação Única dos Petroleiros,
representando o Coordenador da referida Federação, Sr. Antônio Carlos
Spis, cue irão discorrer sobre o projeto de lei que regulamenta a quebra do
monopólio, de atividades relacionadas ao petróleo, ora em tramitação no
Congresso Nacional. A Presidência registra a presença do Sr. Márcio
Nicolau, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Destilação e Refinação do Petróleo - SINDIPETRO-MG -, e a seguir lê "fax"
enviado pelo Deputado Federal Eliseu Resende, informando que não poderá
estar presente a esta reunião devido a audiência com o Ministro das
Comunicações e com o Presidente Femando Henrique Cardoso. Com a
palavra, os convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase
de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 1 0 de abril de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Sebastião Costa - Luís Fernando Faria.
ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de março de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Anivaldo Coelho, Ronaldo Vasconcelios e Antônio Roberto.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo Coelho,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidência informa que
a presente reunião tem por finalidade apreciar proposições da Comissão.
Encerrada a P Parte da reunião, passa-se a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposição da Comissão. O
Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta :equerimento em que solicita que
os membros da diretoria do Caiçara Clube de Pesca sejam convidados a
participar de reunião desta Comissão com o objetivo de exporem a atuação
da entidade na área de preservação ambiental, por ocasião de seu
aniversário de fundação. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
O Deputado Antônio Roberto, na oportunidade, apresenta requerimento oral
ara que os membros da diretoria do Floresta Clube Dr. Henry Meyers, de

joão Monlevade, sejam também convidados a participar de uma reunião da
Comissão, com o mesmo objetivo. Colocado em votação é o requerimento
aprovado. O Presidente solicita ao Deputado Antônio Roberto que o
formalize e o encaminhe à assessoria da Comissão. Cumprida a finalidade
desta reunião o Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Antônio Roberto -

Kemil Kumaira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 294/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epígrafe tem por
escopo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Martinho Campos, com sede no Município de Martinho
Campos.

O projeto foi encaminhado, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, cujo parecer foi po; sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, sendo apresentada a Emenda n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 10 turno, atendo-se ao mérito.

Fundamentação
Constituído na forma de sociedade civil, o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Martinho Campos tem por objetivo estatutário a prestação de
serviços, de caráter filantrópico, voltados para a melhoria do nível de vida da
comunidade a que serve.

Consideramos a instituição, portanto, merecedora do título declaratório de
sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 294/95 no

1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de abril 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.020196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em
análise tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação tinidas do
Bairro das Indústrias, com sede no Município de Belo Horizonte.

Em cumprimento ao disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do
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Regimento Interno, a proposição foi examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação, compete a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1 0 turno.

Fundamentação
Instituída com o propósito de prestar serviços sócio-comunitários aos

moradores do Bairro das Indústrias, a associação em tela é sociedade civil
de direito privado, sem fins lucrativos.

Consta no art. 60 do seu estatuto que, para a execução de suas diretrizes,
a entidade poderá realizar convênios com quaisquer órgãos públicos ou
privados, visando ao desenvolvimento de atividades nas áreas de educação,
saúde, lazer, transporte e segurança.

Fica evidenciada, portanto, a oportunidade de se conceder o título
declaratório de utilidade pública ora proposto.

Conctusãc
Em face do exposto, somos pela aprovaça• do Projeto de Lei ri- .020196

no 1 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.051196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Branca de Neve, com
sede no Município de ltaúna.

Nos termos regimentais, foi a proposição examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma apresentada.

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto, atendo-se ao mérito da questão.

Fundamentação
A medida proposta afigura-se-nos justa e oportuna, tendo em vista os

princípios instituídos no estatuto de fundação da Creche Branca de Neve.
Com efeito, depreende-se dos arts. 1 0 e 20 desse documento que a

entidade em referência é uma sociedade civil de direito privado, cujos
objetivos, de natureza filantrópica, compreendem a construção e a
manutenção de creche, a promoção de cursos de orientação para mães,
visando ao bem-estar, à educação e à integração social e religiosa da
criança, bem como a promoção de seminários, cursos, congressos,
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conferências, exposições e feiras, tendo por meta auxiliar o desenvolvimento
da criança carente.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.051196

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.052196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento de
Franciscópolis - ADEF -, com sede no Município de Franciscópolis.

Foi a proposição encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade na forma proposta.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade já citada tem por objetivo precípuo promover o bem-estar e o

progresso da comunidade local.
Em cumprimento de suas finalidades, desenvolve programas culturais, de

lazer e saúde, procurando integrar socialmente seus membros.
Diante de tais considerações, meritória é, pois, a iniciativa de declará-la de

utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.052196
no 10 turno, na forma origin2l.

Sala das Comissões, 4 c abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.054/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais do Grupo
Espírita Obreiros da Paz, com sede no Município de Itapecerica.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta.
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto,
nos termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise, de caráter filantrópico, procura desenvolver

atividades sociais e culturais junto aos menores e às gestantes carentes,
prestando-lhes, também, assistência material e espiritual.

Tendo em vista as obras assistenciais por ela desenvolvidas, justa é a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.054196

na forma original.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.059196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em análise objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Pompéu -, com sede no Município de Pompéu.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade,
apresentando a Emenda n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é essencialmente assistencial e tem por finalidade

manter e incentivar a criação de estabelecimentos especializados,
destinados a tratamento, educação, reabilitação e inserção do excepcional
na sociedade.

Por tal iniciativa, julgamos que ela seja merecedora do título declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.059/96

no 1 0 turno, com a Emenda n°1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.062196

Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em análise
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Campestre - APAE -, com sede no Município de Campestre.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão tem seus trabalhos direcionados ao tratamento, à

educação e à reabilitação do excepcional. No intuito de assegurar o seu
ajustamento na comunidade, a referida Associação também empreende
ações educ-!tivas e de assistência social, que visam a auxiliar os pais na
conduta diarca relativa aos filhos portadores de deficiência.

Conclusão
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.062196

na forma original.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.069/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Centro Oftalmológico
Lioris Poços de Caldas - Alumínio, com sede no Município de Poços de
Caldas.

O projeto foi distribuído, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, cabendo
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 1°
turno, em cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por objetivo melhorar as condições de saúde

dos portadores de doenças oftalmológicas, prestando-lhes assistência
médica e serviços hospitalares gratuitos.

Esse trabalho demonstra o caráter social da entidade, tornando-a
merecedora do titulo declaratório de sua utilidade pública.

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

1.069196 no V turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.070/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
análise propõe seja declarado de utilidade pública o Lions Clube de Poços de
Caldas - Alumínio, com sede no Município de Poços de Caldas.

Publicada, foi a matéria encaminhada para exame preliminar à Comissão
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 tumo, em obediência ao que dispõe o Regiment Interno.

Fundamentação
O Lions Clube de Poços de Caldas - Alumínio é associação beneficente

com 26 anos de existência, cujo lema principal e'"Nos Servim:s",
incentivando, assim, os cidadãos a servirem ao próximo. A entidade adota o
"slogan" "Liberdade, Inteligência, Ordem, Nacionalidade, Serviço", por meio
do qual procura elevar o padrão ético entre os vários segmentos da
sociedade.

Dessa forma, merece por sua atuação o título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.070196 no

1° turno, na forma original.
Sala das Comissões ! 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.071/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n° 1.071196
objetiva declarar de utilidade pública a Casa da Fraternidade Irmãos de
Francisco, com sede no Município de Uberlândia.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação, deve esta
Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade foi fundada com a finalidade de bem servir à
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comunidade carente. Assim, promove a assistência social, incentivando a
prática filantrópica entre seus associados.

Pelo trabalho de atendimento às necessidades vitais do ser humano, a
instituição faz jus ao titulo declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.071196 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.072196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado José Henrique, objetiva declarar de
utilidade pública a Comunidade Carente de Central de Minas, com sede no
Município de Central de Minas.

O projeto foi distribuído, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, cabendo
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 10

turno, em cumprimento das normas regimentais.
Fundamentação

A mencionada entidade tem por finalidade socorrer os moradores de
Central de Minas em suas necessidades vitais. Para tanto, promove, apóia,
coordena e orienta toda e qualquer iniciativa que objetive o seu
desenvolvimento social e econômico.

A aprovação deste projeto de lei auxiliará as importantes iniciativas da
referida entidade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.072196 no 1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.084197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o Projeto de Lei n° 1.084/97
pretende declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Padre Damião,
com sede no Município de Patrocínio.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade,
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vindo, agora, a esta Comissão para deliberação conclusiva no 1 0 turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A referida agremiação, de natureza filantrópica, se dispõe a prestar

assistência à população de baixa renda por meio de atendimento médico,
odontológico, jurídico, social e educativo. Realiza, ainda, importante trabalho
de amparo aos deficientes físicos e às pessoas idosas.

Portanto, para que a citada entidade possa continuar com seu honrado e
digno trabalho, julgamos conveniente seja ela declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.064197 no 1 0 turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.086197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n° 1.066197
pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Alto
Palestina e Composaltinho, com sede no Município de Campos Altos.

A proposição foi objeto de exame preliminar pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade. Vem, agora, o projeto em tela a esta Comissão para
deliberação conclusiva em 1° tumo, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação a ser beneficiada oferece importante trabalho de assistência

à população por meio da distribuição de remédios, agasalhos e cestas
básicas. Ainda promove melhorias e reformas nas moradias das famílias de
baixa renda.

As atividades realizadas pela entidade proporcionam melhorias
substanciais nas condições de vida dos moradores e, entendemos, com a
declaração de sua utilidade pública, ela poderá melhorar ainda mais os
serviços que vem prestando.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°1.086/97

na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.094197
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em questão pretende

declarar de utilidade pública o Instituto José Geraldo Gonçalves, com sede
no Município de Sabará.

A matéria foi objeto de exame preliminar pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 10

turno, em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno.
Fundamentação

O Instituto a ser beneficiado vem exercendo atividades que visam â
melhoria das condições de vida das pessoas desamparadas de nossa
sociedade. Assim, entre os serviços oferecidos por ela, inclui-se a
manutenção de creches, asilos e escolas profissional izantes na cidade de
Sabará.

Para que a entidade possa melhor desempenhar seu trabalho, entendemos
ser importante que esta Casa reconheça seu caráter de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.094197 no 1 0 tumo, em sua forma original.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 697/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão Especial para Proceder a Estudos Que Venham
Criar Melhores Condições de Comunicação no Estado de Minas Gerais, o
projeto em epígrafe dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos órgãos
públicos e das entidades sob controle direto ou indireto do Estado.

No 1 0 turno, foi a proposição aprovada com as Emendas n Os 3 a 7.
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada no 2° turno

e para que seja elaborada a redação do vencido, que integra esta peça
opinativa.

Fundamentação
O projeto em comento visa a disciplinar a propaganda e a publicidade dos

órgãos públicos.
Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos ser esta

proposição, com os aperfeiçoamentos introduzidos pelas referidas emendas,
oportuna e conveniente, pois limitará o montante de recursos gastos com
publicidade, acarretando redução de despesas e impacto positivo nas
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finanças estaduais. Ademais, induzirá melhoria na qualidade da publicidade
e inibirá a sua utilização com fins eleitorais.

Acreditamos, entretanto, que o projeto pode ser aperfeiçoado, sendo
acrescido de dispositivos que venham garantir maior eficácia no alcance dos
objetivos que inspiraram a iniciativa do legislador.

Por meio da Emenda n° 1, propomos deixar determinado que as empresas
de publicidade que desejarem concorrer à escolha por processo licitatório
devem possuir estabelecimento em Minas Gerais, estabelecimento este que
ficará responsável pela execução dos serviços contratados pelo Estado

Tendo em vista a ponderação significativa do poder público estadual no
mercado publicitário, inclusive observando que a lei orçamentária para o
presente exercício fixa essa despesa em R$24.000.000,00, entendemos que
essa medida impulsionará a economia mineira, gerando, com seu efeito
multiplicador, riqueza dentro das nossas fronteiras, novos empregos e
incremento na receita tributária. Possibilitará, também, o desenvolvimento
da publicidade mineira e a valorização de seus profissionais.

Além disso, conhecemos o grande poder da propaganda, capaz de impor
uma ideologia ou de destruir uma cultura. Urge, assim, preservarmos os
nossos valores e tradições com produções locais.

Na mesma Emenda n° 1, propomos que o certame licitatório destinado à
contratação de empresa de publicidade pelo Estado seja conduzido por
comissão permanente composta pantariamente por representantes do poder
público e dos setores da sociedade interessados no tema, especificamente
dois representantes do órgão ou da entidade licitante e um representante do
Ministério Público, do Conselho Estadual de Comunicação Social, do
PROCON-MG e dos Sindicatos das Agências de Publicidade, dos
Publicitários, dos Proprietários de Jornais e dos Jornalistas Profissionais.

A nosso ver, essa proposta se justifica em face das peculiaridades que
tomam a escolha de empresa para serviços publicitários particularmente
complexa e difícil. Além de reunir pessoal o mais qualificado possível para
esse trabalho, é importante ressaltar que a comissão permanente, nos
moldes que propomos, viria conferir efetividade ao princípio da transparência
nesse setor especifico da administração pública estadual.

Por último, por meio da Emenda n° 2, defendemos seja reservado, do
montante dos recursos públicos a serem gastos em propaganda e
publicidade, 25% para aplicação em empresas de comunicação localizadas
no interior do Estado. Embora, ao primeiro exame, a medida possa causar
alguma estranheza, não temos dúvidas de que ela se faz oportuna e
necessária à vista do objetivo maior do Governo Estadual, contemplado
inclusive no inciso IV do art. 20 da Carta mineira, de promover o
desenvolvimento equilibrado das diversas regiões mineiras.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de

Lei n°697/96 na forma do vencido no 1 0 turno, com as Emendas n°5 1 e 2, a
seguir redigidas.

EMENDA N°1
Acrescente-se ao art. 60 os seguintes parágrafos:
"Art. 60 - ......................................................................................................
§ 1 0 - Poderá participar do processo licitatório empresa com

estabelecimento no Estado, ficando esse estabelecimento responsável pela
execução dos serviços.

§ 20 - Para a realização da licitação será constituída comissão permanente
integrada por:

- 2 (dois) representantes do órgão ou da entidade licitante;
II - 1 (um) representante do Ministério Público;
III - 1 (um) representante do PROCON-MG;
IV - 1 (um) representante eleito pelo Conselho Estadual de Comunicação

Social;
V - 1 (um) representante do Sindicato das Agências de Publicidade de

Minas Gerais;
VI - 1 (um) representante do Sindicato dos Publicitários de Minas Gerais;
VII - 1 (um) representante do Sindicato dos Proprietários de Jornais de

Minas Gerais;
VIII - 1 (um) representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de

Minas Gerais.
§ 30 - A participação dos representantes das entidades previstas nos

incisos 11  VIII do parágrafo anterior dar-se-á sem ônus para o Estado.".
EMENDA N°2

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Serão aplicados em empresas de comunicação do interior, no

mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do tota! dos recursos do Estado
destinados à propaganda e à publicidade.".

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Antônio Roberto - Durval

Ângelo.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 697196
Dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos órgãos públicos e das

entidades sob controle direto ou indireto do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-A propaganda e a publicidade dos órgãos públicos e das entidades

sob controle direto ou indireto do Estado atenderão aos seguintes princípios:
- ênfase no sentimento de cidadania, solidariedade e patriotismo;
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II - vaiorização e preservação dos elementos da experiência histórica e
cultural do Estado;

III - busca da regionalização da comunicação;
IV - respeito ao universo cultural dos segmentos da sociedade com os

quais, em cada caso, se pretenda estabelecer comunicação.
Art. 20 - São vedadas a propaganda e a publicidade que caracterizem

promoção pessoal de autoridade ou de servidor público.
Parágrafo único - Nos casos em que a propaganda ou a publicidade tiver

por objeto a divulgação de ato, programa, obra, serviço ou campanha de
órgão ou entidade sob controle direto ou indireto do Estado, limitar-se-á a
mensagem a divulgar os aspectos educativo, informativo ou de orientação
social.

Art. 30 - E vedado aos órgãos e ás entidades abrangidos por esta lei
veicular, direta ou indiretamente, propaganda ou publicidade de qualquer
natureza fora do território do Estado.

Parágrafo único - A vedação referida no "caput" deste artigo não se aplica:
- às entidades da administração indireta que enfrentam concorrência de

mercado;
II - aos casos em que o objetivo da campanha publicitária só puder ser

alcançado pela veiculação fora do Estado.
Art. 40 - A veiculação de propaganda ou publicidade direcionada para

região especifica dentro do Estado contemplará órgão de comunicação local,
desde que isso não implique maior ônus financeiro para o Estado.

Art. 50 - Na execução dos serviços de propaganda e publicidade, os órgãos
públicos estaduais e as entidades sob controle direto ou indireto do Estado
contemplarão:

- a moralidade e a transparência nos procedimentos;
II - a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos;
III - a avaliação sistemática dos resultados.
Art. 60 - Os órgãos e as entidades abrangidos por esta lei adotarão

procedimento licitatório para contratação de agências ou agenciadores de
propaganda, de empresas especializadas em serviços promocionais e de
empresas prestadoras de serviços similares.

Art. 70 - O repasse, a qualquer título, de verba pública para empresa de
comunicação dependerá de prévia comprovação de seu regular
funcionamento.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a regularidade do
funcionamento da empresa de comunicação consiste no atendimento aos
termos da legislação aplicável.

Art. 80 - Os Poderes do Estado, incluídos os órgãos que o compõem, e as
entidades sob controle direto ou indireto do Estado publicarão,
trimestralmente, no órgão oficial, o montante das despesas com publicidade
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pagas ou contratadas naquele período com cada agência ou veículo de
comunicação.

Art.	Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 865/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o projeto de lei
em tela dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a conservação do solo
agrícola e dá outras providências.

Aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° i, retoma o projeto a
esta Comissão para ser examinado em 2 0 turno e elaborada a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em pauta é resultado das discussões desenvolvidas no Fórum

Técnico Terra Viva - Uso, Manejõ e Conservação do Solo, promovido por
esta Casa em novembro de 1995, que veio demonstrar, inequivocamente, a
relevância do tema para nosso Estado e nosso País. A exploração correta da
terra dama por soluções responsáveis e criativas.

As práticas erradas que vêm sendo feitas no uso do solo têm
desencadeado graves processos erosivos, o avanço da desertificação e a
diminuição da fertilidade da terra, o que tem acarretado perdas irreparáveis
não só em nosso Estado corno em todo o mundo.

O projeto original sofreu alterações nas Comissões de Constituição e
Justiça e de Agropecuária e Política Rural, com vistas a seu aprimoramento.

Permaneceu o objetivo maior do projeto, que é a criação de um órgão
colegiado, interinstitucional e com participação paritária da sociedade civil.
Esse órgão terá a importante incumbência de estabelecer as ±giões
prioritárias para a conservação de solos e identificar áreas de risco de erosão
e desertificação e áreas de preservação de mananciais. A utilização do solo
nessas áreas eleitas só será permitida mediante plano técnico de manejo,
elaborado pelo órgão a ser criado. O não-cumprimento dessas normas
implicará penalidades, que serão precedidas de ação educativa e de
assistência técnica gratuita á agricultura familiar. A recuperação das áreas
em processo adiantado de degradação ou desertificaçâo será de
responsabilidade do causador do dano.

O projeto prevê linha de crédito especifica para o financiamento das obras
de recuperação de áreas degradadas.

Prevê ainda a criação, na estrutura da Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, de um serviço especifico de conservação de solos que,
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entre outras medidas, elaborará o Plano Estadual de Manejo e Conservação
de Solos.

Sob o ponto de vista financeiro-orçamentário, gostaríamos de assinalar
que, embora a Constituição Estadual vede a criação de órgão não previsto
na lei orçamentária (art. 161, inciso 1), essa vedação não é absoluta, uma
vez que a Lei Complementar n° 4.320 permite abertura de créditos especiais
para atender despesas não incluídas na lei de meios. Além disso, os gastos
para a criação do órgão colegiado, bem como do serviço dentro da
Secretaria, serão insignificantes, já que serão fruto de adequações dentro da
estrutura já existente nos órgãos do Executivo ligados à área.

Quanto à cobrança de multa prevista no projeto, ela está de acordo com a
Lei Federal n°8.383, de 30112191, que, em seu art. V, permitiu a fixação das
multas em UFIR, e com a Medida Provisória n° 1.205, de 24111195, que
facultou o uso da UFIR na cobrança de multas em todos os Estados do País.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 865196

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 20 de março de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - José Braga

- Antônio Roberto - Durval Angelo.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 865198
Dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e a conservação do solo

agrícola e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O solo agrícola é bem de interesse comum a todos os habitantes

do Estado, cabendo ao poder público disciplinar seu uso, ocupação e
conservação.

Parágrafo único - O proprietário de fração do solo agrícola é o responsável
direto por sua conservação e pela otimização da exploração econômica.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, considera-se solo agrícola a camada
superficial da crosta terrestre destinada à exploração agrossilvipastoril e à
conservação dos recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos.

e	Art. 30 - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, o Poder
E
	

Executivo, por meio de órgão colegiado, interinstitucional e com participação
(1,
	paritária da sociedade civil, estabelecerá regiões prioritárias para

o

	

	conservação de solos e identificará áreas de risco de erosão e desertificação
e de preservação de mananciais, com vistas a sua recuperação e proteção.

Ali. 40 - Ao órgão colegiado mencionado no artigo anterior compete
precipuamente:

- definir a política estadual de conservação de solos;
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II - aprovar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solos;
III - definir diretrizes para a criação de comissões regionais e municipais de

conservação de solos;
IV - sugerir medidas de incentivo à implementação de planos de manejo e

conservação de solos e recuperação de solos degradados;
V - recomendar as formas de tecnologias e os sistemas de produção

vegetal e animal a serem aplicados segundo as regiões prioritárias;
VI - julgar os recursos apresentados conforme o disposto no parágrafo

único do art. 80 desta lei.
Art. 50 - A utilização do solo agrícola, nas áreas consideradas prioritárias

ou de risco, somente será permitida mediante plano técnico de manejo,
elaborado de acordo com as recomendações do órgão responsável pela
condução da política de conservação do solo no Estado.

§ 1 0 - A elaboração do plano técnico a que se refere o "caput' deste artigo
é de competência de profissional legalmente habilitado.

§ 20 - A agricultura familiar será assegurada assistência técnica gratuita na
elaboração dos planos técnicos de manejo das áreas sob sua exploração,
com recomendações tecnológicas compatíveis com sua realidade
socioeconômica e ambiental.

Art. 60 - O planejamento do uso adequado do solo agrícola terá como
unidade a sub-bacia hidrográfica, independentemente de divisas ou limites
da propriedade rural.

Art. 70 - O Poder Executivo criará, na estrutura de órgão ou entidade
ligados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
num prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da publicação
desta lei, um serviço específico de conservação de solos, com a finalidade
de:

- identificar áreas de risco iminente de erosão e desertificação e
degradação de mananciais, estabelecendo critérios técnicos de recuperação
e preservação;

II - elaborar o Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solos;
III - desenvolver programas de treinamento de técnicos, agricultores e

trabalhadores rurais em técnicas de uso, manejo e conservação de solos;
IV - levantar, sistematizar e divulgar as tecnologias existentes, bem como

experiências já desenvolvidas, em especial aquelas adaptáveis às condições
ecológicas e socioeconômicas da agricultura familiar;

V - realizar programas educativos sobre uso, manejo e conservação de
solos;

VI - implantar redes de monitoramento da qualidade dos solos;
VII - fiscalizar a utilização do solo agrícola, em consonância com o plano

técnico específico.
Parágrafo único - 0 Plano Estadual de que trata o inciso 11 será elaborado
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num prazo de 180 (cento e oitenta) dias apôs a publicação desta lei e deverá
ser revisto a cada 3 (três) anos.

Art. 80 - O não-cumprimento das obrigações contidas nesta lei, conforme a
natureza e o grau da infração, a extensão do dano, a área ou a região de
ocorrência, sujeita os infratores ás seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 2 (duas) a 10.000 (dez mil) UFIR5, a ser calculada nos termos

do decreto regulamentador;
III - suspensão do acesso aos benefícios dos programas de apoio do poder

público estadual.
Parágrafo único - As penalidades caberá recurso ao órgão colegiado

mencionado no art. 40 desta lei.
Art. 90 - A aplicação das penalidades previstas nesta lei será precedida de

ação educativa, garantida a assistência técnica gratuita à agricultura familiar.
Art. 10 - As obras realizadas pelo poder público ou por seus delegatários

em propriedade rural particular deverão obedecer a um plano de controle de
erosão e de suas conseqüências, sem prejuízo do estipulado no Estudo de
Impacto Ambiental - EIA - e no Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -,
previstos por lei.

Parágrafo único - O plano de controle a que se refere este artigo deverá
pre'er indenização ao proprietário, no caso de haver dano em decorrência
das obras realizadas em sua propriedade.

Art. 11 - Ao profissional legalmente habilitado, -quando comprovadamente
em serviço de coleta e análise de dados para fins científicos ou de
diagnóstico do meio natural, será concedida licença para coletar material,
experimentar tratamentos de solos e promover escavações.

Art. 12 - Os programas de assentamento destinados à agricultura familiar e
os de colonização deverão seguir plano de manejo e conservação de solo
elaborado e assistido pelo órgão responsável pelo programa.

Art. 13 - A recuperação das áreas em processo adiantado de degradação
ou desertificação é de responsabilidade do causador do dano.

§ 1 0 - O poder público estadual ou municipal, mediante consentimento do
proprietário ou autorização judicial, poderá, nos casos em que o responsável
pelo dano se recuse a fazê-lo, executar as obras necessárias à recuperação
das áreas degradadas, independentemente de desapropriação.

§ 20 - As despesas decorrentes da recuperação de que trata o parágrafo
anterior serão cobradas daquele que causou o dano, na forma do
regulamento desta lei, assegurada à agricultura familiar linha de crédito
específica para o financiamento d2s obras.

§ 30 - Caso a área recuperada r,ao apresente condições de aproveitamento
agrícola, será declarada de preservação permanente pelo poder público, que
estabelecerá as restrições de seu uso.
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Art. 14- As práticas e os procedimentos necessários ao cumprimento desta

lei, consoante o plano técnico especifico, terão prioridade nas linhas de
financiamento das entidades oficiais de crédito, bem como naquelas que
dependam da ação do poder público estadual para sua liberação.

Art. 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar de sua publicação.

Art. 16- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.015/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em exame objetiva
declarar de utilidade pública o Núcleo Espírita Luz e Esperança - NELE -,
com sede no Município de Ipatinga.

Após a aprovação do projeto no 10 turno, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos regimentais.

De acordo com o art. 196, § 1 0 , do Regimento Interno, apresentamos em
anexo a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A entidade em questão desenvolve atividades de grande alcance social,

mantendo sob sua responsabilidade o Lar de Reintegração da Adolescente,
que acolhe gratuitamente pessoas desamparadas, com o intuito de reintegrá-
las na sociedade.

As ações por ela desenvolvidas, embasadas na doutrina espírita, buscam,
acima de tudo, a melhoria de vida da comunidade.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.015196 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.015/96

Declara de utilidade pública o Núcleo Espírita Luz e Esperança - NELE -,
com sede no Município de Ipatinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espírita Luz E

Esperança - NELE -, 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.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE ABRIL DE 1997

-	 Presidência do Deputado Ivo José
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): V Fase: Atas - Correspondência: Oficio n° 22/97
(encaminha o Projeto de Lei Complementar n° 22197), do Presidente do
Tribunal de Contas - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n° 1.137197 - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Fiscalização Financeira (2) e de Administração Pública - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral, Raul Lima Neto e
Wilson Pires - 2a Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente
- Leitura de Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia -

Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe
Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely
Trqüinio - João Leite - José Henrique - Kemil Kurnaira - Luiz Fernando Faria
- iarco Régis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul

- Lima Neto - Rémolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Navarro Vieira -
Simão Pedro Toledo - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 20h15mín, 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 trabe s. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1a Fase

Atas
- A Deputada Maria Olívia, 53-Secretária, nas funções de 2°-Secretário1

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

Correspondência
- O Deputado Marco Régis, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
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OFICIO N° 22197

Belo Horizonte, 21 de março de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, a inclusa proposta de Projeto de Lei
Complementar, com o fito de dar nova redação ao parágrafo único do art. 50
da Lei Complementar n° 33, de 28 de junho de 1994, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O texto legal em tela, que ora se pretende modificar, cuida da instalação
das Inspetorias Regionais do Tribunal de Contas, em cada uma das
macrorregiões do Estado.

Tem origem na Constituição Estadual de 1989 a linha programática de
descentralização da atuação do poder público, conforme preceituado no art.
41 da Carta Estadual, segundo a qual o Estado articulará regionalmente a
ação administrativa. Dando passo significativo na direção da preconizada
descentralização é que o Executivo Estadual, através da Lei n° 11.962, de 31
de outubro de 1995, instituiu as Regiões Administrativas no Estado com o
objetivo de 'promover a descentralização da administração pública estadual,
bem como de institucionalizar a comunicação com as regiões do Estado,
visando tomar mais ágil a prestação dos serviços públicos.".

Seguindo a moderna corrente de descentralização administrativa, é que
também essa egrégia Assembléia Legislativa, aos 13 de março de 1997
apresentou proposição no sentido de emendar o já citado art. 41 da
Constituição Estadual, objetivando permitir a instalação de núcleos de apoio
à atuação do Poder Legislativo no âmbito de cada região em que se instale
unidade estrutural do Poder Executivo encarregada de promover a
descentralização da administração pública estadual.

E com lastro em medidas desse cunho que o Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais propõe seja alterado o parágrafo único do art. 5 0 da Lei
Complementar n° 33, de 26 de junho de 1994, para autorizar-lhe que seja
instalada uma Inspetoria Regional em cada Região Administrativa definida
pela Lei n°11.962, de 31 de outubro de 1995.

Solicitando que o projeto de lei incluso seja apreciado com urgência,
apresento a V. Exa. protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Conselheiro João Bosco Murta Lages Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22197
Dá nova redação ao parágrafo único do ali. 5 0 da Lei Complementar n° 33,

de 28 de junho de 1994, que dispõe sobre a organização do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.

Ali. 1 0 - 0 parágrafo único do ali. 50 da Lei Complementar n° 33, de 28 de
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junho de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo Único:
Em cada uma das 25 (vinte e cinc' Regiões Administrativas do Estado

instituídas pela Lei n° 11.962, de 3C ;0195, será instalada uma Inspetoria
Regional do Tribunal de Contas, destinada a auxiliar o desempenho de suas
funções de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial das administrações estadual e municipal.".

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Assuntos Municipais e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
200, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFIC lOS

Do Sr. Carlos Mosconi, Secretário de Estado de Assuntos Municipais,
encaminhando relatório relativo aos valores das transferências que, por força
constitucional, foram creditados para cada município do Estado,
apresentando os valores repassados até o dia 3113197 e registrando o valor
da P parcela do ICMS liberada no dia 1 014/97, terça-feira, e comunicando
que a cada parcela creditada será dada ciência a esta Casa. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Hubert Brant Moraes, Secretário-Geral da COPASA-MG,
confirmando a presença do Sr. Ruy José Vianna Lage, Presidente do referido
órgão, na reunião do dia 1014197, para apreciação do Projeto de Lei n°
627195, do Deputado Raul Lima Neto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
627/95.)

Do Sr. Antônio Drummond Diniz, Diretor de Administração e Finanças da
CODEVALE, encaminhando o Relatório Anual de Atividades da referida
Comissão, bem como as contas e o balanço referentes ao exercício de 1996.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Mavy d'Aché Assumpção Harmon, Presidente da Cruz Vermelha
Brasileira, prestando esclarecimentos acerca das acusações proferidas pelo
Deputado Miguel Martini contra sua pessoa.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para a V Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI N°1.137/97
Acrescenta parágrafo ao art. 1 0 da Lei n°12.459, de 13 de janeiro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica acrescentado ao art. 1 0 da Lei n° 12.45Ç de 13 de janeiro de

1997, o seguinte parágrafo único:
"Art. 1°- ........................................................................................................
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Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, o afastamento do servidor para

concorrer a cargo eletivo não será considerado interrupção do exercício.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de abril de 1997.
José Bonifácio
Justificação: O inciso III do art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 1311197, exige que,

para o apostilamento especial de que trata a mencionada lei, o exercício do
cargo ocorra de modo ininterrupto, em cada período.

Acontece, entretanto, que o afastamento dos servidores públicos
candidatos a cargos eletivos é uma exigência da legislação eleitoral.

Dessa forma, servidores que se afastaram de seus cargos para fazerem
uso de seus direitos de participação no processo político se vêem privados
do beneficio, sendo que seu afastamento se deu por imperativo legal. A
proposição apresentada almeja sanar tal pfoblema.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública, para parecer, nos termos do art. 195, c/c o ar[- 103, do Regimento
Interno.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Fiscalização Financeira (2) e de Administração Pública.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, representantes da imprensa, distintos funcionários públicos;
viemos à tribuna, para registrar um evento que ocorrerá amanhã, dia & de
abril, às 10 horas, no Palácio da Liberdade. Refiro-me à entrega de 448
viaturas à Polícia Militar de Minas Gerais, pelo Governador Eduardo
Azeredo. Dessa forma, fica comprovado o compromisso, a seriedade e a
responsabilidade que o Governador do Estado tem para com a nossa
segurança A entrega dessas viaturas é a demonstração inequívoca da sua
preocupação com os habitantes das nossas cidades. Assim, ao fazer esse
registro, levo ao conhecimento de todos que, em Minas Gerais,
diferentemente de outros Estados - e o que é ruim não merece ser citado
nominalmente -, prima pela segurança dos seus cidadãos. Essas são as
nossas palavras, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente "ad hoc", Deputado Ivo

José, Sra. Deputada Maria Olívia, Sr. Deputado Marco Régis, Srs.
Deputados, apenas com o propósito de mostrar o nosso estarrecimento e de
trazer, também, uma palavra que esperamos ser, ao menos, uma tentativa
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de solução ou a solução para os hediondos crimes que estão acontecendo
em nosso País é que faço uso da tribuna nesta noite de segunda-feira.

Vimos atônitos e estarrecidos a monstruosidade daquele crime bárbaro e
hediondo e, até mais do que isso, as atitudes criminosas daqueles policiais
militares em Diadema, as quais ocuparam as manchetes dos noticiários de
nosso Pais nessa última semana.

De modo algum teria qualquer homem condição de fazer uma defesa da
atitude daqueles militares.

Na verdade, num país onde há justiça, o que aconteceria seria uma
punição rigorosa, uma punição exemplar e, em qualquer país inteligente e
que baseia suas decisões pelo maior manual de governo dado por Deus aos
homens - a Bíblia Sagrada -, caberia punição exemplar àqueles que, usando
da autoridade que lhes é conferida pelas Polícias Militar e Civil,
encarregadas de assegurar a tranqüilidade do cidadão brasileiro, usam dessa
prerrogativa para dar vazão à perversidade, à maldade, ao crime hediondo,
à humilhação aos semelhantes, como pudemos ver através das câmaras de
televisão de nosso Pais.

Srs. Deputados, não preciso mais falar desse crime, porque todos os
brasileiros já ouviram e já falaram dele. Mas o motivo pelo qual ocupo esta
tribuna é para falar daquilo que descobri numa reflexão profunda, da
responsabilidade que temos de políticos em nosso Pais, da nosa
culpabilidade nesse caso. E é também para falar de dois erros, um de culpa
e outro de, talvez, tendenciosidade e falta de informação. O primeiro, da
responsabilidade, e o segundo, também da responsabilidade de dois
segmentos importantes deste Pais: o segmento político e o segmento
jornalístico. A culpa nossa dá-se, também, pelo tato de que não paramos
para analisar que corporações tão grandes, tão imbuídas de
responsabilidades, como as Policias Civil e Militar de nosso Pais, vêem-se,
na atual circunstância, sem poder cobrar - como deveria ser - pelo fato de
não poder também selecionar, como deveria selecionar, os membros dessas
corporações militares. Isso digo, meus senhores, e volto a reafirmar, para
deixar claro o nosso repúdio a esse bando de criminosos hediondos, que
usam da autoridade delegada, para, com arbitrariedade, humilhar, espancar
e matar o cidadão que paga impostos para ter segurança. Mas reconheço
também nossa culpa, e é aproveitando, com pesar, esse momento, que digo
que os nossos militares, na sua grande maioria, são homens honrados - eu
diria mais ainda -, heróis. Estão incumbidos pela Constituição e por todos
nós de garantir a segurança e a tranqüilidade do povo, do cidadão, da família
brasileira. Vivem na intranqüilidade, pois não podem propagar, não podem
divulgar a vocação tão importante, na sociedade, que é a militar, pelo fato
de, no Brasil, os soldados, os cabos e os sargentos, quase todas as patentes
militares, viverem urna situação que, aos olhos de qualquer analista
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internacional de Primeiro Mundo, envergonha a Nação. Essa situação
impinge ao homem, em alguns casos, desespero, pelo fato de terem salários
vis, remuneração e soldo que humilham. E humilham muito mais do que os
que recebem esses salários, os que têm a responsabilidade de assalariar, no
caso, os Estado de Minas e a União, e a todos nós, que compomos a
categoria dos políticos.

E inadmissível - e chamo a atenção das autoridades - que queiramos ter
segurança garantida por pessoas a quem não damos segurança. Como um
militar, um soldado, um cabo, que recebe um soldo de pouco mais de
R$200,00 por mês pode dar segurança à sociedade? Imaginem os senhores
que absurdo um homem desses portando uma arma, tendo que pagar
aluguel, pegar condução, desviar a atenção de tão importante área, em que
foi colocado como cidadão responsável, para procurar "bicos" e ganhar mais
um pouco, a fim de sobreviver, na sua grande maioria. Por isso, condeno
veementemente a atitude selvagem, bruta, desumana desses militares de
Diadema; também chamo a nossa responsabilidade para uma reflexão
melhor, a fim de que possamos ter mais segurança, dando segurança aos
que estão incumbidos de nos dar segurança.

Terminando, Sr. Presidente, quero falar sobre a segunda
responsabilidade, que é a do segmento jornalístico de nosso País. Dirijo-me
com respeito a essa classe, que - talvez nem todos saibam - foi escolhida
por Deus, com vocação, muito mais, devoção, para informar, instruir e
fiscalizar, pela informação pública, para que os Poderes de nosso País sejam
coordenados pela vontade do povo, que nada mais é do que a vontade de
justiça. Mas, quando o jomalista, às vezes, erra, pode comprometer não
somente o homem sério e inocente, mas também instituições sérias e
inocentes. A revista "Veja", uma das maiores do País - e que assino há mais
de cinco anos - fez uma publicação de capa e, referindo-se ao criminoso que
atirou, usa o adjetivo "evangélico". Sr. Presidente e Srs. Deputados,
represento, também, essa classe, de homens sérios, uma classe que agrega
mais de 30% da população brasileira - e, agora, segundo dados de pesquisas
sérias, congrega mais de 50% dos grandes empresários deste País. Essa
classe confia em Deus e tem como regra de fé colocar em prática a Bíblia
Sagrada, mas se sente entristecida quando, para definir um facínora,
começam dizendo "evangélico". Ao examinar essa revista... Sr. Presidente,
peço, apenas, tempo suficiente para concluir o meu pensamento... V. Exa.,
como parlamentar, sabe da importância dess tribuna para defendermos as
categorias que nos colocaram aqui, e será paciente, para que eu termine
agora. Essa classe, senhores, apenas quer abençoar, porque se
compromete, no seu sentimento de brasilidade, com o bem-estar do nosso
povo. Sente-se triste, perseguida, de certa forma, mas também feliz porque
confia Naquele que levantou cada cristão deste Pais.
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Ao examinar essa revista, percebemos que esse facínora cita Pauto

Coelho, o bruxo, o mago, que nenhum evangélico citaria. E demonstração
para todo evangélico que lê que essa reportagem, com muito respeito pela
revista 'Veja', não é, de todo verossímil. Tais frases traem o que eles
pretendiam dizer como verdade.

Não se trata de um evangélico. Trata-se de um criminoso, de um homem
que cometeu um crime hediondo, mas também alerta-nos, chama-nos a
atenção para estudar, refletir com mais acurácia a importância de mudar a
remuneração dos policiais do nosso País, a fim de que a nossa polícia possa,
ao menos, selecionar melhor. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
• Deputado Wilsoi Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, ocupo esta tribuna para fazer dois pronunciamentos e os farei
dentro de meu tempo regimental.

Primeiramente, Sr. Presidente, quero deixar aqui, com estas palavras, a
expressão do meu profundo pesar e total repúdio pela conduta da Polícia
Militar de São Paulo, de Diadema, especificamente, pelos acontecimentos
mostrados através da mídia nacional. Esses acontecimentos se caracterizam
pelo desrespeito a pessoas indefesas que não têm como se proteger, nem a
suas famílias.

A brutalidade, a indisciplina, a atitude covarde daqueles policiais militares
de Diadema desonra, macula e envergonha os verdadeiros e legítimos
militares paulistas e brasileiros. Isso, Sr. Presidente, demonstra a existência
de uma máscara que encobre uma apodrecida realidade dentro daquela
corporação e produz uma degenerescência dos seus princípios, que
deveriam ser a ordem, a lei e a razão.

São homens revoltados, ávidos por vingança contra a sociedade civil
organizada, e que têm o despudor de aparecer em público como justiceiros e
defensores da lei. Acobertam-se e vestem farda para intimidar o povo. Não
são dignos nem do povo que lhes paga nem da farda que desonram. Usam-
na com requintes de odiosidade, destruindo a imagem da corporação. Matam
e agridem cidadãos indefesos, perseguem-nos e humilham-nos, dando um
exemplo inapagável para as gerações militares e civis do Brasil, esquecendo
o espírito de disciplina e afastando-se do sentido de serenidade necessária
ao desempenho dessa função policial militar.

Quando nos assaltam momentos de desalento e perplexidade, esperamos
que esse episódio pelo menos sirva de reflexão sobre esses limites e seja
gerador de energia e esperanças na recuperação da imagem da Polícia
Militar paulista perante a opinião pública. Esperamos que esses
acontecimentos não venham denegrir nem arranhar a imagem da nossa
Polícia Militar de Minas Gerais, que é, sem sombra de dúvida, a mais
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eficiente e competente do País. No entanto, é necessário que os seus
Comandantes não deixem de estar atentos à evolução e continuem
orientando seus comandados na trilha, nem sempre fácil, do dever e da
honra militar, que só o verdadeiro espírito de soldado e o sentimento altruísta
do patriotismo podem indicar a quem tem olhos para ver e coração para
sentir. A grande obra executada pela gloriosa Polícia Militar de Minas,
através do seu exemplo e do respeito aos cidadãos mineiros na prática de
sua atividade cotidiana, lhe engrandece. Sabemos que a Policia Militar é
uma instituição permanente, por sua ação, sua atividade militar, sua
atividade social, suas intenções e sua firmeza de propósitos - assim a Policia
Militar de Minas Gerais se projeta na história militar como a melhor e mais
valorosa do Pais. Por sua filosofia de trabalho, para sempre há de ficar - e
com o tempo ainda mais se projetará - no cenário de Minas e do Pais. Mas o
que importa fazer, Sr. Presidente, antes de mais nada, é cerrar fileiras, é
cimentar a união militar, é reforçar a coesão entre comandantes e
comandados, para que juntos possam enfrentar, com firmeza e decisão,
quaisquer sérios abalos que possam de fato fazer sucumbir a instituição e o
espírito de disciplina, afastando-a do sentido de serenidade, que é
característica principal da corporação mineira. Mas para que haja esse
equilíbrio é necessário ainda que o Governo mineiro reveja a sua política
salarial e crie as condições necessárias, sem demagogia mas com justiça,
para que aqueles que são responsáveis pela nossa segurança tenham
condições de manter o equilíbrio necessário na defesa do nosso Estado e do
povo. Por seu exemplo e por sua maneira de existir e trabalhar com as
comunidades mineiras é que desperta tanto entusiasmo e admiração nos
mineiros e no Brasil inteiro. À luz dos acontecimentos de Diadema, Sr.
Presidente, fazemos, hoje, justiça merecida à Policia Militar de Minas Gerais.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que acredito numa posição objetiva
que, em face de cada problema, gera a solução que lhe corresponda. Tenho
em vista uma constante, um fator comum a todos, que é ponto de referência
a regular nossa posição diante de cada caso. E esse ponto de referência
irredutível é o bem-comum. Assim, devemos admitir que a intervenção
estatal do Banco do Brasil, capitaneando um movimento nas regiões dos
vales do ,Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus para o fechamento da
compensação bancária em Teófllo Otõni, deixa desempregados dezenas de
pais de família, sem as devidas cautelas que deveriam ser tomadas -nesses
casos.

A medida, se realmente concretizada sem nem uma proposta ou medidas
que tranqüilizem esses 70 pais de família que, numa das regiões mais
sofridas do País, perderiam seus empregos, Sr. Presidente, é realmente uma
covardia. Serão vítimas de grande discriminação, o que desonra os próprios
Bancos, que sempre enriqueceram com o fruto do trabalho desses
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funcionários, os quais, como sempre, eram pagos miseravelmente. Esse
movimento, Sr. Presidente, capitaneado pelo Banco do Brasil, vai de
encontro à própria filosofia defendida pelo Governo do Presidente Fernando
Henrique na mídia e nas praças públicas, que é acabar com o desemprego,
principalmente nas regiões desiguais do País.

Ainda que coubesse tal medida, Sr. Presidente, tentando justificar com a
redução de custos e a viabilização da compensação, ela confronta com a
realidade daquelas promessas feitas ao povo pelo Sr. Presidente da
República. Que adianta, Sr. Presidente, se ao mesmo tempo, ao mesmo
passo, simultânea e provocadoramente, o Banco do Brasil, instituição
governamental, encabeça um movimento de desemprego em massa numa
das regiões mais desiguais da Nação, sob pretextos duvidosos e contra o
povo. Ao propor tais medidas, o Banco do Brasil da região dos três vales
(Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus) ratifica mais uma vez o desvio de
suas funções, que deveriam ser exclusivamente de fomento para o
desenvolvimento das regiões pobres.

Estamos cobrando explicações sobre essas medidas tomadas pelos
homens de um Governo que gasta à revelia o dinheiro do povo com os
Bancos, para que eles desempreguem em massa seus funcionários. Em
nome do quê, Sr. Presidente? De diminuir custos? Para facilitar a
compensação dos Bancos?

Sr. Presidente, tudo que pleiteamos é a manutenção desses funcionários
no emprego ou seu remanejamento. E tudo que postulamos, não como quem
pede favores, mas como quem reclama medidas do interesse público, para a
manutenção do emprego de 70 funcionários em 61 agências bancárias da
região dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus.

Estamos, desta tribuna, cobrando providências necessárias, porque só
elas poderiam justificar, não diria nunca nosso silêncio, mas nossa
tolerância, nossa paciente tolerância. Pedimos o estabelecimento de
garantias de manutenção dos empregos em uma região desigual, para que
sejam respeitados os compromissos indeclináveis assumidos pelo Presidente
nas praças publicas.

Sr. Presidente, que vemos afinal em tudo isso? Onde está em tudo isso a
consideração pelas aflições da vida popular? Ações como essas, intervindo
em certos pontos na vida dos cidadãos, sufocam a democratização das
oportunidades e nos envergonham.

Sr. Presidente, faça um apelo à sua memória e verá que estou com a
razão. Portanto, vê Vossa Excelência que é nessas atitudes, nesses
propósitos despudorados de certos homens públicos, que vemos
desaparecer o sonho de muitos brasileiros das regiões desiguais desta
Nação. Fica aqui registrado o nosso veemente protesto, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de
comunicações e pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje o prazo regimental

para apresentação de emendas, em 1 0 turno, à Proposta de Emenda à
Constituição n° 36197.	 -

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Fiscalização Financeira (2) -
aprovação, na 51 3 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.056197, do
Deputado Roberto Amaral, e dos Requerimentos n°s 1.914196, do Deputado
Alencar da Silveira Júnior, e 1.960197, da Deputada Elbe Brandão; e pela
Comissão de Administração Pública - aprovação, na reunião ordinária de
214197, do Requerimento n° 1.680196, do Deputado Raul Lima Neto (Ciente.
Publique-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 45a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 1°
DE ABRIL DE 1997, DESTINADA À COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DA

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBES
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Designação de
comissão - Destinação da reunião - Composição da Mesa - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Deputado Ronaldo Vasconcellos e dos Srs.
Augustin Soliva e Ernani Martins de Meio Rocha - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio

- Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
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Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônió Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Perina - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Errnano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Henrique - José Maria
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo
- Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 20h15min, a lista

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

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5a Secretária , nas funções de 20-Secretário,

procede â leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação c Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Marcelo
Gonçalves, Dilzon Meio e Alvaro Antônio para, em comissão, conduzirem ao
Plenário as autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial â comemoração dos

60 anos de existência da Associação Internacional de Lions Clubes.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exrnos. Srs. Augustin Soliva, Presidente da Associação internacional de
Lions Clubes; Emani Martins de Meio Rocha, Governador do Distrito L-11;
Edson do Amarai Campos, Presidente do Comitê de Honra do Distrito L-11;
Cei. Paulo Duarte Pereira, Presidente do Conselho Nacional de
Governadores - 1995-1996; Sílvio Ximenes, Presidente do Conselho
Nacional de Governadores - 1989/1 990.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional.
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- Ouve-se o Hino Nacional.
O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Deputado Ronaldo

Vasconceilos, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.
Palavras do Deputado Ronaldo Vasconcellos

Exmos. Srs. Deputado Francisco Ramalho, Vice-Presidente desta
Assembléia Legislativa, na Presidência destes trabalhos; Dr. Augustin Soliva,
Presidente da Associação Internacional de Lions Clubes, cuja visita enobrece
a Casa do povo de Minas Gerais; Dr. Emani Martins de Meio Rocha, nosso
mui digno Governador do Distrito L-11; Edson do Amaral Campos,
Presidente do Comitê de Honra do nosso Distrito L-11, cuja presença
saudamos; Cel. Pauto Duarte Pereira, Presidente do Conselho Nacional de
Governadores, biênio 199511996, meu amigo pessoal e orientador, Dr. Silvio
Ximenes, Presidente do Conselho Nacional de Governadores, biênio
1969/1 990, com quem tenho muitos laços de amizade, inclusive familiares;
meus senhores e minhas senhoras; o instituto da corporação, historicamente
desenvolvido a partir da Idade Média, significando a reunião de indivíduos
em tomo de uma finalidade comum, encontrou neste século a sua plenitude.
Em fenômeno muito próprio da falibilidade humana, entretanto, essa noção
corporativista pendeu para dois extremos: um. negativo e a ser evitado, pelo
qual se procuram acobertar prerrogativas de determinadas minorias; outro,
positivo e a exercitar-se, indicando o esforço grupal em beneficio da
sociedade como um todo. No segundo caso, foram os Estados Unidos da
América do Norte que, modernamente, imprimiram foros de relevância e,
mesmo, de indispensabilidade a essa doutrina - alicerçada nos pressupostos
de que a união faz a força e de que o homem, ente social, não sobrevive
isoladamente. As organizações, associações, cooperativas e grêmios
comunitários de tal forma se integram à vida do cidadão americano, que, ali,
como, de resto, em todo o mundo, o espírito de solidariedade se apresenta
hoje, quase sempre, com um caráter associativo. Nesse panorama, os
chamados clubes de serviço intensificam seu meritório trabalho expresso no
lema "Nós Servimos", que identifica a Associação Internacional de Lions
Clubes. E ao Lions, ora completando 80 anos de profícua e benemérita
atividade, que estamos, neste Plenário, prestando essa merecida
homenagem.

A história da entidade homenageada mostra como a mentalidade
empreendedora e altruísta de alguns pode dar origem, em determinado
momento, a obra que vem a perpetuar-se em benefício de muitos. Foi,
exatamente, em 716117, nos Estados Unidos, que Melvin Jones e um grupo
de membros da comunidade resolveu juntar forças para ensinar às pessoas -
dentro do quadro de construção da cidadania - a importância da fratemidade
entre os homens. Por meio de assembléias, reuniões e campanhas
comunitárias, o clube foi-se expandindo em território norte-americano,
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inicialmente, e em direção a outros países, numa segunda etapa. Hoje, a
organização mundial conta com 1.800 grêmios em todo o mundo, e o quadro
social perfaz cerca de 1.450.000 afiliados. Distribuídos em leões, domadoras
e jovens leos, os membros mostram como a filosofia da entidade não faz
distinção de raça, credo. sexo, idade e, sobretudo, de fronteiras nacionais. A
internacionalização do bons chegou a tal ponto, que seu segundo lema,
atualmente, e"Leonismo - Universo sem Fronteiras".

Integrando esse cenário, o Brasil detém, orgulhosamente, o 3 0 lugar em
número de clubes, nos quais a presença dos jovens é marcante: 12 mil dos
sócios brasileiros têm entre 12 e 21 anos. O peso da participação brasileira
no movimento leonístico internacional não deixa de ser reconhecido, aliás.
Ao completar seus 80 anos, a Associação Internacional tem na Presidência
um brasileira, o companheiro leão Augustin Soliva, da cidade paulista de São
José dos Campos, eleito durante a 79a convenção, realizada em Montreal,
Canadá, em julho do ano passado. Para o Dr Soliva, que nos honra com sua
presença nesta solenidade, pedimos calorosa salva de palmas.

Poderia parecer que o Lions, fundado há quase um século, tivesse mantido
estática a sua finalidade básica, de cultivar a fraternidade humana. Tal não
ocorreu, porém. Inteligentemente, o clube atentou para o fato de que as
carências da humanidade, se historicamente sempre as mesmas,
configuram-se, no entanto, de acordo com a mutável realidade
socioeconõmica. Assim é que o Lions evoluiu e concentra seu trabalho,
sistematicamente, em campanhas e iniciativas deinegável atualidade. O
núcleo da movimentação leonística, nos últimos anos, tem sido o trabalho de
conservação da visão e de apoio ao deficiente visual. A par disso,
desenvolve abra em favor da educação e cultura, do civismo, da
preservação do meio ambiente e intercâmbio juvenil. Mais além, em pura e
louvável atuação filantrópica, incentiva a conscientização sobre os males do
uso abusivo de drogas, sobre a AIDS e a diabetes. Oferece, também, apoio
a fundações e entidades assistenciais e milita em prol da causa do amparo
ao idoso e à criança

Em tão vasto contexto, é oportuno mencionar o plano de trabalho do
companheiro leão Augustin Soliva. Desde sua condução à Presidência
Internacional, tem ele como meta primordial o desenvolvimento de parcerias,
para viabilizar, entre outros projetos, D auxilio às crianças de rua e a
manutenção do equilíbrio ecológico. São temas que falam muito de perto à
realidade brasileira, e, para bem abordá-los, o ilustre Presidente tem dado
ênfase particular à comunicação, além de instituir um banco de idéias.

Também em Minas Gerais, o Lions é sinônimo de realização solidária,
muito cara aos mineiros. Está sempre presente em nossas vidas e nunca se
afasta de seus objetivos, sintetizados na divisa "Lions Igual a L de Liberdade;
1 de Inteligência; 0 de Ordem; N de Nacionalidade e & de Serviço. Nessa
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linha, o Distrito L-11 fará realizar, na cidade de Poços de Caldas, no período
de 10 a 12 de abril, a 333 convenção distrital, congregando,
aproximadamente, 2.500 sécios. Gostaria de pedir uma salva de palmas
para o Dr. Soliva, que nos honra com a sua presença nesta solenidade.

Gostaria de fazer uma saudação, neste instante, aos meus colegas
Deputados, alguns leões de outrora, outros leões da ativa. Faço questão de
saudar, em especial, o meu companheiro nesta Casa há alguns anos, o
ilustre Deputado Roberto Amaral, que é do Norte de Minas, mais
precisamente da cidade de Montes Claros, e que brilha com seu trabalho na
Assembléia Legislativa, mostrando que o leonismo tem tido uma grande
participação na vida política de Minas Gerais. Ao ilustre Deputado Roberto
Amaral, faço uma saudação pública, homenageando as Minas Gerais,
através do Norte de Minas, através da cidade-pólo de Montes Claros.

Já há alguns anos, temos a honra de pertencer ao Lions Clube Floresta, de
Belo Horizonte. Irão perceber os que nos ouvem, por esta razão, que
falamos sobre a organização com indisfarçável - mas justificado -
contentamento. Na qualidade de sócio, temos desfrutado da convivência
positiva de bravos e leais companheiros e, junto com eles, temos podido
construir em prol dos que nos cercam. Mais que isso, tem-nos sido possível
difundir e praticar o espírito fraterno que inspirou a criação do Lions.

Orgulhamo-nos, portanto, de fazer parte daquela que é a maior
organização mundial de clubes de serviço. É um belo cartão de visitas, do
qual nos munimos para, na condição de representante do povo mineiro junto
à Assembléia Legislativa, saudar, desta tribuna e neste Plenário, o nosso
Lions, pelo seu 800 aniversário. Parabéns, Associação Internacional de Lions
Clubes. E parabéns, queridos companheiros leões, caras domadoras e
jovens leos.

Palavras do Sr. Augustin Soliva
Ilustre Deputado Francisco Ramalho, Presidente desta sessão de

homenagem à Associação Internacional de Lions Clubes pelos 80 anos de
bons serviços prestados à humanidade; companheiros leões, principalmente
o Deputado Ronaldo Vasconcellos, a quem agradecemos o requerimento
que deu origem a esta sessão - ficamos muito honrados em contar em
nossas fileiras com companheiros leões que servem ao leonismo e ao povo
nas funções nobres de legisladores e principalmente nos serviços públicos.
Congratulamo-nos com a Assembléia Legislativa pelo fato de representar um
exemplo de eficiência e sobretudo por ter se destacado em defesa dos bons
princípios administrativos, que devem nortear o mundo inteiro; meus caros
companheiros Governadores Emani; Bruno, do Distrito L-18; Renê, do
Distrito L-20; Olacy, do Distrito L-27; meus caros companheiros Paulo
Duarte, Presidente do Conselho Nacional de Governadores; Silvio Ximer z
que também ocupou essa função com muito brilho; meus cc:os



1V2
305

companheiros Governadores em exercícios anteriores; meus companheiros
leões; companheiras domadoras; leos, amigos, ao descrever os 80 anos da
vida leonistica, regressando ao ano de 1917, quando, indicado pela primeira
vez, alguém leve a idéia de construir as pontes, preocupando-se em unir as
várias tendências que existiam na comunidade - cada uma preocupada em
prestar serviços, mas de uma maneira pessoal, cada um para si -, e Mary
Jones teve, então, a força de unir essas tendências e formar a família
leonística, penso que certamente ele não pensou, naquele momento, que, no
ano de 1997, estaríamos em 185 países. Certamente ele não pensou que
teríamos uma família de 1.450 pessoas; certamente não pensou que
teríamos, nesta época, a participação da mulher, que se faz presente com
tanta dedicação e de forma marcante, em todos os momentos da vida
leonistica.

Sinto-me, hoje, orgulhoso em poder anunciar que registramos, na
Associação, 106 mil mulheres sócias do Lions Internacional. Creio que esses
números falam por si, com o destaque especial para o fato de que, entre os
734 Governadores, 51 são mulheres.

Vejam, vocês, que a participação da mulher se encontra bastante
acentuada. Na visita que fiz aos países do Leste Europeu, constatei que a
participação da mulher representa, hoje, 47% do quadro associativo. 1-lá
razões, certamente, para isso. A mulher teve que assumir um certo comando
porque os homens pouco estavam acostumados ao exercício da liberdade. E
o leonismo só pode conviver com a liberdade. As mulheres, nesse momento,
avançaram e entenderam que chegou a hora de uma maior participação na
comunidade, o que, de fato, hoje, está ocorrendo no mundo inteiro, com
raras exceções. E a família leonística se orgulha de, nesses 80 anos, ter
escrito páginas que devem ser registradas em letras de ouro.

No dia 7 de março, nas Nações Unidas, onde temos o "Dia Mundial do
Leonismo", nós, que trabalhamos para a paz e temos representações em
praticamente todas as organizações que compõem as Nações Unidas,
registramos a presença de 546 leões na Assembléia das Nações Unidas, na
presença das autoridades que compõem seu comando.

Assinamos, recentemente, um acordo com o UNICEF, o qual envolve um
dos nossos mais ambiciosos projetos, que se refere ao problema das
crianças em risco. Quando falamos de crianças em risco, falamos,
logicamente, das c-anças que vivem nas ruas e das que estão nas mas.
Falamos, também, as crianças em risco, que são nossos filhos, nossos
netos, porque aqueles que vivem nas ruas, às vezes explorados pelos
próprios pais, outros explorados pelos traficantes de drogas, que fazem da
rua um meio para tráfico e usam uma mão-de-obra bastante barata, que são
as crianças, começam a freqüentar a universidade do crime, a universidade
da prostituição. E o Lions resolveu, num determinado momento, colocar esse
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problema como uma de suas metas, com a co-responsabil idade que hoje
envolve a família leonistica e a sociedade como um todo. Temos de lutar
para que algo seja feito e, para tanto, constituímos, com o UNICEF, um
acordo, juntando as disponibilidades financeiras do órgão e a força humana,
que é a família leonística. Nessa ação conjunta, esperamos poder contribuir
para a eliminação de parte do problema. Não resolveremos o assunto em um
ano, e talvez nem em dez, mas algo precisa ser feito. As estatísticas, neste
momento, apresentam números pouco animadores, ultrapassando a casa
dos 100 milhões de crianças em risco, que vivem na rua e não freqüentam
escolas. Creio que chegou o momento de unirmos as forças, tanto que o
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BIRD - procurou entendimentos
com a nossa sociedade para a formação de uma força conjunta. Eles têm os
meios financeiros, e nós temos o trabalho, a força humana.

Assim, Srs. Deputados, Sr. Presidente, companheiros, essa tem sido uma
de nossas metas, aceitando um dos maiores desafios da sociedade, neste
momento. E o Banco de Idéias, ao qual o Deputado Ronaldo se referia, está
relacionado com o problema das crianças em risco. Queremos que a própria
sociedade traga para nós as idéias sobre o que pode ser feito em todos os
campos relacionados com a segurança, a saúde, a comunicação,
principalmente, e também com a educação, que faz parte, hoje, da meta que
queremos atingir, que é a de levar, através do ( ... ) e de outros meios, a
oportunidade para que as crianças tenham algum futuro.

Entendemos, Srs. Deputados, que o momento é extremamente importante
para toda a sociedade. Creio que temos de ensinar a aprender. Talvez esse
seja o motivo pelo qual hoje também tenhamos o problema do desemprego,
pois as pessoas não foram devidamente preparadas para a função de uma
nova época - da época da tecnologia. Para usar uma linguagem bastante
drástica, sabe-se hoje que, na verdade, o mundo não está mais tão
dependente dos gênios e dos sábios; hoje, o mundo pertence aos mais
rápidos, àqueles que realmente percebem e usam a oportunidade. Temos
visto, em toda parte do mundo, que há uma corrida tremenda. E aqueles que
ficam pensando muito acabam sentindo pouco, e, sentindo pouco, não
estaremos participando da evolução que está ocorrendo no mundo.
Provavelmente, a grande preocupação desta época, ainda dos últimos anos
desta década, vem a ser a de fazer com que a nova geração se preocupe
em fazer poeira para não comer poeira. Creio que o mundo, hoje, é um
desafio constante, e aquele que não participa dessa evolução fatalmente
ficará à margem e terá de aceitar as condições da vida.

Sr. Presidente, o leonismo, dentro de suas metas, nesses 80 anos, tem
procurado construir esse tipo de ponte, no sentido de unir os povos por laços
de amizade e de entendimento, dentro da própria comunidade e em nível
mundial. Sobre a construção dessas pontes, eu, com a permissão do



fN
307

Presidente, vou relatar um fato que aconteceu durante minha visita ao
Estado de Israel. Visitando Tel-Aviv e Jerusalém, pedi aos companheiros
judeus que me acompanhassem até Nazaré, onde temos um clube composto
de árabes. Chegando na reunião, com os israelitas em minha delegação,
percebi os árabes sentados de um lado e os judeus de outro. Disse-lhes,
então: estamos usando o mesmo emblema; somos uma família; vivemos
num mundo que, observado do espaço, mais parece uma bola de ténis;
pouco ainda conhecemos de mundos fronteiros; estamos num mundo livre,
de entendimentos, e não vejo razão de estarmos aqui como se fôssemos
estranhos. Então, pedi que se misturassem, e eles se cumprimentaram,
depois daquela hesitação inicial. Depois, disse-lhes que o Brasil, meu país, é
o campeão em abraços e que eu gostaria muito de ensinar-lhes como se
abraça no Brasil. Assim, agarrei o primeiro que estava próximo a mim e o
abracei. Ele ficou meio sem jeito, mas depois entendeu e também me
abraçou. Então, eu lhes disse que o abraço é o gesto que simboliza a
amizade e, principalmente, o respeito a outra pessoa. Não é apenas o
abraço, mas, principalmente, o momento em que olhamos nos olhos do outro
companheiro. E, nesse momento, convidei-os a se abraçarem. A turma ficou
meio sem jeito, mas acabou se abraçando. Abraçaram-se e, como resultado,
acabaram chorando de emoção, verificando que, por uma questão de
minutos, logramos construir uma ponte. Eu os convidei, depois, a pregar
esse tipo de amizade e construir as pontes que unem os homens, ao invés
de abrir valas e dissipar os homens.

Tem sido essa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus companheiros, a
maneira como vivemos os nossos 80 anos: o leonismo a ser considerado
algo comparado a um supermercado de serviços humanitários.

Para terminar, diria que ainda não descobrimos se somos leões porque
somos felizes ou se somos felizes porque somos leões. Muito obrigado.

Gostaria de prestar uma homenagem ao nosso companheiro, Deputado
Ronaldo Vasconceilos. Eu o faço, como Presidente da Associação,
outorgando-lhe o Certificado de Apreciação Presidencial. Com sua
permissão, Sr. Presidente, eu convidaria o companheiro leão, Deputado
Roberto Amaral, para receber o certificado.

Sr. Presidente, gostaria também de entregar à Assembléia a ponte que nos
tem unido, principalmente a que nos une com algo que temos em comum,
que é :.DreOcupação com o bem-estar social de nossa comunidade. Muito
obrig&

Palavras do Sr. Emani Martins de Meio Rocha
Exmo. Sr. Deputado Francisco Ramalho, 2 0-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Presidente desta sessão
solene; companheiro leão Augustin Soliva, mui digno Presidente da
Associação Internacional de Lions Clubes; companheiro leão Edson do
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Amaral Campos, Presidente do Comitê de Honra do Distrito L-11;
companheiro leão Paulo Duarte Pereira, Presidente do Conselho Nacional de
Governadores 1995-1996: companheiro leão Silvio Ximenes, Presidente do
Conselho Nacional de Governadores 1969-1990; companheiro leão Jarbas
Fernandes, Vice-Governador do Distrito; companheiros leões Governadores
do Distrito L-11; companheiro Nuno, Governador do Distrito L-18;
companheiro Benedito, Governador do Distrito L-20; companheiro Lacy,
Governador do Distrito L-27; todos componentes de Minas Gerais; outras
autoridades leonisticas; companheiros e companheiras leões; jovem leo
Alexandre, Governador do Distrito L-11; queridas domadoras, o
reconhecimento à obra do Lions por parte do Poder Legislativo do Estado de
Minas Gerais, que se formaliza com a solenidade de hoje no Plenário desta
Assembléia, é evento que muito nos honra e alegra, a toda a comunidade
leonística.

Na qualidade de Governador do Distrito L-11, da Associação Internacional
de Lions Clubes, coube me falar, em nome da homenageada, se me permite
o nosso Presidente internacional presente, no meu próprio e no dos demais
Governadores dos Distritos que pertencem os Clubes de Minas Gerais, L-18,
companheiro leão Nuno Alvares Felizardo, L-20, companheiro leão Benedito
Nogueira de Souza, L-27, companheiro leão Lacy Filgueira do Amorim, e L-
31, companheiro leão Antônio Maciel Pinheiro, que, por motivo justificado,
não pôde estar presente aqui nesta noite.

Faço com elevado senso de responsabilidade e não menor contentamento,
procurando transmitir ao Palácio da lnconfidênca nossos agradecimentos os
mais sinceros.

Faz oitenta anos que se fundou, nos Estados Unidos da América, a
Associação Internacional de Lions Clubes, fruto do trabalho conjunto de um
grupo de homens bem-intencionados. Desde então, o Lions se espalhou por
todo o mundo e, no Brasil, conta hoje nada menos que 1.827 clubes e 46.214
associados.

Em nosso Pais, temos procurado seguir à risca o lema 'Nós Servimos"
através de trabalho constante em favor da comunidade e de estrita
observância ao código de ética de nossa organização, o nosso código de
ética.

Nunca é demais reiterar o teor desse Código, que pode ser sintetizado no
principio da fraternidade universal. A partir desse princípio, outrossim, foram
definidos os nossos objetivos, em que o espírito de associação e a
solidariedade humana têm prioridade.

Amparados por esse código de ética e tendo em vista tais objetivos, vimos
desenvolvendo muitas e, sem falsa modéstia, oportunas campanhas em prol
de nosso Estado e da Nação brasileira.

Por meio da atuação das companheiras e dos companheiros leões, de
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nossas caras domadoras e dos jovens leos, procuramos servir, efetivamente,
no panorama da realidade nacional. Nossa atividade está presente no campo
assistencial, do civismo e do lazer, e seria fastidioso enumerar todas as
iniciativas de que somos autores.

Citarei, apenas, como ilustração, o Projeto "Criança em Risco", idealizado
por nosso ilustre Presidente Internacional, o companheiro leão Augustin
Soliva, que visa, primordialmente, a retirada das crianças carentes de nossas
ruas. Ponte que pede o ajudemos a construir.

Sobre o companheiro leão Augustin Soliva, que compartilha conosco da
alegria deste encontro e aqui está participando de tão bela solenidade,
cumpre notar que é o segundo cidadão brasileiro a ocupar o posto máximo
da organização mundial.

E uma grande honra que se fez a nosso País com a sua eleição, a qual
também comprova a importância do Lions brasileiro no contexto do Lions
Internacional. O companheiro Augustin Soliva, aliás, tem sabido
corresponder às expectativas que em tomo dele se criaram, sendo sua
gestão das mais dinâmicas e empreendedoras.

Está a Associação Internacional de Lions Clubes, neste ano, comemorando
seu 800 aniversário. Embora estejamos recebendo manifestações de apreço
de vários setores da sociedade brasileira, essa homenagem que nos presta a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais se reveste, para nós, de
significado muito especial.

Afinal, esta é a Casa do povo mineiro, e entre ela e o Lions existe inegável
afinidade, quanto aos propósitos em favor desse mesmo povo. Aqui nesta
Casa se legisla, em seu seio se exerce a mais legítima representação
popular, enquanto o Lions assiste e auxilia - dentro de suas possibilidades e
daquilo a que se propôs - no estímulo ã fraternidade entre os homens.

Diria eu, perdoe-me o augusto Legislativo mineiro pela imodéstia, que a
obra do legislador e a representação do povo não se completam sem o
espírito fraterno. Nosso vínculo, assim, é de inquestionável solidez.

Agradeço, em nome da Associação Internacional de Lions Clubes e dos
distritos que englobam os Clubes de Minas Gerais, pela distinção que nos
confere esta Assembléia.

Agradecemos, de todo o coração, ao eficiente Deputado Ronaldo
Vasconcellos, lídimo representante do povo mineiro nesta Casa, nosso
querido companheiro leão Ronaldo Vasconcelios, autor do requerimento para
a realização desta emocionante e significativa solenidade.

Por último, nosso comovido muito obrigado à Mesa desta Casa e a cada
um dos Srs. Deputados presentes e daqueles signatários do requerimento de
autoria do companheiro Ronaldo Vasconcellos pela insigne atenção, que
tentaremos retribuir ratificando - para nós muito honrosa - a vinculação entre
o Lions e o Palácio da Inconfidência. Muito obrigado a todos vocês,
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componentes da grande família leonística.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente • A Presidência tem a honra de proceder à entrega de

uma placa comemorativa deste evento ao Dr. Augustin Soliva, Presidente da
Associação Internacional de Lions Clubes com os seguintes dizeres: "A
Associação Internacional de Lions Clubes, no transcurso de seus 80 anos de
fundação, a homenagem e o reconhecimento da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais pelo trabalho exemplar dedicado à ação
comunitária, calcado nos laços de fraternidade que deve prevalecer entre os
homens. Belo Horizonte, 1 0 de abril de 1997."

- O Presidente faz a entrega da placa.
Palavras do Sr. Presidente

É com grande satisfação que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
realiza esta solenidade para homenagear o Lions Clube, ao ensejo das
comemorações, em todo o mundo, dos 80 anos de existência de sua
Associação Internacional.

Trata-se de uma entidade que merece toda nossa admiração e nosso
respeito, por seus princípios e seus objetivos humanitários. Fé no trabalho
digno e responsável; culto à verdadeira amizade, vista como um fim, e não
como meio para obter vantagens; edificação de um espirito altruísta, atento
às necessidades daqueles que estejam precisando de ajuda: eis alguns dos
mandamentos éticos que inspiram a atuação dos membros do Lions.

Enquanto desdobramentos desses princípios, podem ser destacadas como
metas da homenageada: fomentar a cooperação entre os povos; incentivar o
estudo e a prática do que deve ser um bom governo e uma educação cívica
permanente; promover o bem-estar econômico, social e moral das
comunidades.

São preceitos que, como vemos, se ajustam aos fundamentos básicos de
uma sociedade que se pretenda mais humana, mais correta e mais justa. E
que se alinham, da mesma forma, com os ideais democráticos e a prática da
cidadania.

O espírito elevado que caracteriza o Lions pode ser facilmente constatado
na atuação dos clubes existentes em nossa Capital e em nosso Estado. Com
nobreza e desprendimento, eles se dedicam a projetos e campanhas
voltadas para o bem-estar da coletividade, especialmente para os grupos e
setores mais carentes.	 -

Nesse sentido, constituem foco de sua atenção os contingentes pobres, os
portadores de deficiência física e mental, as crianças e os idosos.

Permeando suas ações, muitas das quais desenvolvidas junto a outras
entidades assistenciais, está sempre presente a intenção de transmitir às
pessoas a importância da fraternidade.

Tal conjunto de princípios e de atitudes se revela extremamente edificante
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na sociedade em que vivemos: uma sociedade ainda repleta de sofrimento e
de desigualdades: em que os benefícios do desenvolvimento ainda são
privilégio de poucos; em que os valores do companheirismo e da
solidariedade muitas vezes dão lugar à competição exacerbada e ao
individualismo.

Sentimo-nos muito honrados ao homenagear uma instituição cujas
preocupações maiores coincidem com alguns dos objetivos primeiros desta
Casa. A Assembléia Legislativa de Minas existe e exerce suas prerrogativas
exatamente para proporcionar melhores condições de vida ao povo deste
Estado.

Como referência norteadora de Iodos os debates que aqui se promovem,
do trabalho cotidiano das comissões, dos projetos que são exaustivamente
discutidos antes de se transformarem em lei, da imprescindível interação
com os demais poderes, prevalecem as demandas da sociedade.

Tais demandas se traduzem, em última instância, em um desenvolvimento
mais harmônico, melhor distribuição dos benefícios econômicos, igualdade
de oportunidades, enfim, na correção das distorções, aliada à criação de
instrumentos que possibilitem um progresso consistente e continuado.

Em função desses objetivos, a Assembléia Legislativa vem buscando, nos
últimos tempos, estabelecer laços de cooperação com os diversos
segmentos sociais, atitude adequada a uma instituição que se
fundamenta nos preceitos democráticos e na pluralidade de interesses e
idéias.

Acreditamos que a parceria nos fortalece e nos proporciona múltiplas
altemativas para desempenhar melhor as funções precipuas desta Casa. E
temos a certeza de que, nesse rumo, podemos contar com a inestimável
contribuição da comunidade leonistica.

Ao saudarmos a data comemorativa dos 80 anos da Associação
Internacional de Lions Clubes, congratulamo-nos com todos os membros da
instituição, particularmente com seu presidente, Augustin Soliva, e com o
Governador do Distrito L-1 1, Emani Martins de Meio Rocha.

E que prossigam nos dando sua lição de humanismo e cidadania, movidos
pelos sentimentos do companheirismo, da lealdade e do altruísmo.

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

agradece as autoridades e demais convidados pela honrosa presença e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial de amanhã, dia
2, às 5 horas, para a extraordinária da mesma data, às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, e para a ordinária deliberativa também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O V TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.045196

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n°
1.045196 autoriza o Estado a doar ao Município de Poços de Caldas os
imóveis que menciona e dá outras providências.

Publicada em 29111196, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça para exame preliminar, nos termos dos aris. 195 e
103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por finalidade autorizar o Estado a promover

as ações necessárias à transferência dos bens móveis e imóveis que
menciona, ora integrantes do patrimônio da Companhia Mineradora de Minas
Gerais - COMIG -, para o domínio do Município de Poços de Caldas. Os
bens são o Balneário Mário Mourão, as Thermas Antônio Carlos, o Centro
Nacional de Convenção - CENACON - Palace Cassino, as emergências
termossulfurosas dos grupos Pedro Botelho e Fonte dos Macacos, além dos
móveis que atualmente guarnecem esses locais. A transferência deverá ser
realizada ao Município de Poços de Caldas a titulo gratuito, mas gravada
com encargos, entre os quais a destinação dos bens doados a atividades
turísticas, sociais, culturais, educacionais e de lazer.

Para a avaliação da conformidade do projeto em tela com o sistema
jurídico vigente, deveremos examinar a disciplina constitucional e legal da
transferência de bens públicos, a qual possui dois pontos básicos: a
alienação de bem público, em qualquer hipótese, quer se trate de bem
imóvel ou móvel, só é licita à vista da ocorrência de interesse público na
operação; em regra, a existência de interesse público na alienação de bem
público imóvel deve ser devidamente reconhecida pela prévia outorga de
autorização legislativa.

Dessa forma, acreditamos que se impõe a este órgão técnico precisamente
o exame da situação de tato subjacente à alienação pretendida, para
verificar a existência de interesse público a respaldar a autorização
legislativa pretendida pelo projeto.

Segundo informações que chegaram a este relator, a municipalidade de
Poços de Caldas, com base em cessão de uso firmada em 1990, depois de
promover a recuperação dos bens em questão, vem explorando o seu
potencial turístico e zelando por sua conservação. Enquanto estiveram sob a
administração estadual, os mesmos bens não eram devidamente cuidados
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nem aproveitados.
Conforme os postulados do Direito Administrativo, a cessão de uso é

espécie unilateral de transferência da utilização de bem público entre
entidades ou órgãos públicos. A entidade cedente fica com o domínio do
bem cedido, podendo retomá-lo a qualquer momento ou recebê-lo ao
término do prazo da cessão.

Constitui pressuposto da cessão de uso não ser o bem cedido necessário
aos serviços da entidade cedente. Na espécie, verificamos, efetivamente,
que a utilidade natural dos bens cedidos não guarda nenhuma afinidade com
o objeto social da COMIG, que é a exploração e a lavra de minerais.

Nesse contexto, parece-nos evidente o interesse público na consolidação
da administração municipal sobre os bens em questão, colocando fim à
situação juridicamente precária consubstanciada na mera cessão de uso que
ampara as ações da Prefeitura de Poços de Caldas. Por outro lado, a correta
destinação dos bens doados fica garantida pelos encargos previstos ria
proposição, os quais, se descumpridos, ensejarão a reversão dos bens ao
patrimônio estadual.

Em palavras sucintas: não encontramos óbice à tramitação do projeto sob
comento, que, entretanto, pode ser aperfeiçoado.

A nosso ver, o parágrafo único do art. 20 , que ressalva o cumprimento das
normas de direito privado que regem as sociedades anônimas, e o art. 60,
que propõe a extinção da cessão de uso a partir da investidura da Prefeitura
de Poços de Caldas no domínio dos bens, devem ser suprimidos do texto da
proposição, uma vez que não trazem qualquer inovação ao mundo jurídico e,
conforme mandamento da técnica legislativa, a lei não deve conter palavras
inúteis.

De outra parte, observa-se que o art. 70 fixa atribuições para a Secretaria
de Recursos Humanos e Administração, órgão integrante do Poder
Executivo. Sendo o projeto sob comento de iniciativa parlamentar, resulta
inconstitucional o dispositivo citado, por afrontar o principio cardeal da
separação dos Poderes, no aspecto explicitado pela Constituição mineira, no
art. 66, III, "e'. Assim, a supressão do artigo se faz necessária para impedir
qualquer argüição de inconstitucional idade.

Visando proceder a essas correções e ainda para conferir melhor técnica
ao texto do projeto, formulamos, ao final deste parecer, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n 1.045196 na forma
do Substitutivo n°1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N°1
Autoriza o Estado a doar ao Município de Poços de Caldas os bens que

menciona e dá outras orovidências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a fazer reintegrar em seu patrimônio e,
em seguida, doar ao Município de Poços de Caldas os seguintes bens,
pertencentes à Companhia Mineradora de Minas Gerais:

- as edificações do Balneário Mário Mourão, das Thermas Antônio Carlos
e do Centro Nacional de Convenções - CENACON - Palace Cassino e seus
respectivos terrenos, localizados no Município de Poços de Caldas;

II - as emergências termossulfurosas dos grupos Pedro Botelho e Fonte
dos Macacos, localizadas no Município de Poços de Caldas;

III - os bens móveis que se encontram no interior dos imóveis e das casas
de máquinas das emergências termossulfurosas nomeadas nos incisos
anteriores.

Art. 20 - Recebida a doação, o Município de Poços de Caldas fica obrigado
a:

- destinar os bens doados a atividades turísticas, sociais, culturais,
educacionais e de lazer,

II - garantir o abastecimento de água termossulfurosa à piscina térmica e
ao Balneário do Palace Hotel, em quantidade suficiente para o seu pleno
funcionamento, mediante cobrança definida pelo consumo em litros,
conforme aferição por hidrômetro;

III - manter as características físicas dos imóveis das Thermas Antônio
Carlos, do Balneário Dr. Mário Mourão e do Centro Nacional de Convenções
- CENACON - Palace Cassino.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Gilmar Machado.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 1997

E

ATA DA 2412 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE ABRIL DE 1997
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro

e Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.138197 - Requerimentos n°s 2.075 a 2.079197 - Requerimentos dos
Deputados Djalma Diniz e outros, Geraldo Rezende e Marcelo Gonçalves e
da Comissão de Agropecuária - Comunicações: Comunicações do
Deputado Paulo Schettino (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Bilac Pinto, Geraldo Rezende, Ivo José, Irani Barbosa, Antônio
Roberto, Dimas Rodrigues, lbrahim Jacob e Marco Régis - 22 PARTE
(ORDEM DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições - Designação de
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 36197 - Leitura de Comunicações Apresentadas
- Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Djalrna Diniz e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Agropecuária e dos Deputados Geraldo Rezende e Marcelo
Gonçalves; aprovação - 22 Fase: Votação de Proposições: Requerimentos
dos Deputados Bilac Pinto, lbrahim Jacob, Marco Régis e Péricles Ferreira;
aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputa: 's:
Cleuber Carneiro - Francsco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

lvo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalrnar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna 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 - 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 -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
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Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15min, a lista

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

1 2 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.138/97

Dá a denominação de Rodovia Josias Almeida de Sousa ao trecho de
rodovia que liga o Município de Mário Campos à BR-381, no Município de
Beti m.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Rodovia Josias Almeida de Sousa o trecho de

rodovia que liga o Município de Mário Campos à BR-381, no Município de
Betim.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 1997
Ivair Nogueira
Justificação: O Sr. Josias Almeida de Sousa foi comerciante atuante na

comunidade de Citrolândia, em Betim, e prestou inestimáveis serviços à
sociedade e àqueles que come. conviveram

Em virtude de seu carisma e sua capacidade de liderança, fundou, na
comunidade, uma comissão que muito ajudou os moradores em suas
múltiplas conquistas sociais e influenciou decisivamente na criação da
Escola da Comunidade de 1 0 Grau, a primeira escola da Colônia Santa
Isabel.

Tendo falecido em maio de 1965, deixou grande exemplo de amizade,
carinho, sensibilidade e honestidade para sua geração e para as gerações
futuras, e seu nome é lembrado até hoje pela comunidade de Citrolândia e
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da Colônia Santa Isabel.
A denominação proposta para o referido trecho de estrada é, portanto, uma

homenagem justa e oportuna que se pretende prestar ao Sr. Josias Almeida
de Sousa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N°2.075197, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado com vistas a que se regulamente a Lei n°12.265.
N° 2.076197, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado com vistas a que encaminhe a esta Casa proposição
de lei que crie a Diretoria de Pesca na estrutura do Instituto Estadual de
Florestas - IEF. (- Distribuídos à Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.077197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais por ocasião do Dia do Contabilista. (- A
Comissão de Educação.)

N° 2.078197, dos Deputados Anderson Adauto e outros, membros da
Bancada do PMDB, solicitando seja formulado apelo ao Presidente do
IPSEMG com vistas a que se parcele o pagamento dos débitos que as
Prefeituras Municipais têm com aquela instituição.

N° 2.079197, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à simplificação da legislação
tributária SIMPLES. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Djalma Diniz e outros, Geraldo Rezende e Marcelo Gonçalves e da
Comissão de Agropecuária.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicaçõe do Deputado Paulo

Schettino (2).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bilac Pinto.
O Deputado Bilac Pinto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, aqui,

fazer uma homenagem ao ex-Deputado Delfim Ribeiro, de cuja convivência
nos privamos no último dia 3, com o seu falecimento. Tratava-se de um
homem cujo patrimônio humano e moral ficará guardado no seio de cada um
de nós.

Minas ficou mais pobre. Fomos surpreendidos pela triste notícia do
passamento de nosso colega, amigo, pai de família e ex-Deputado Delfim
Ribeiro.
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Para nós que tivemos o privilégio de conviver com ele nas lides

partidárias, foi-se o companheiro leal, o amigo fraterno, o cavalheiro, o
campeão da ética, incapaz de qualquer atitude menos correta que pudesse
atingir um correligionário.

Para Minas Gerais, morreu um futuro estadista que, apesar de levado de
nós prematuramente, teve tempo suficiente para deixar nossa história
política marcada pela grandeza de seu caráter, pela coerência e pela firmeza
de suas convicções, pelos resultados de uma atuação séria e sem
concessões à demagogia e ao populismo.

Filho do agricultor José Máximo Ribeiro e de Dona Zélia Zaira Carvalho
Ribeiro, Delfim nasceu em Patrocínio de Muriaé. Em Muriaé, fez o curso
secundário, no Colégio São Paulo. Já então, despontava como líder
preocupado com a nossa causa pública. Em 1963, ajudou a fundar a União
Muriaense Estudantil e, dois anos depois, era secretário da Presidência da
Arena no Estado. Transferindo-se para a Capital, sem perder os vínculos
regionais, chefiou o Gabinete do Secretário Estadual de Administração a
partir de 1967. No início da década de 70, bacharelou-se pela Faculdade de
Direito do Oeste de Minas, iniciando-se na nova profissão como Assessor
Jurídico da Prefeitura de Contagem. Ao mesmo tempo, advogou com êxito e
brilhantismo no foro de Belo Horizonte.

Aos trinta anos, Delfim Ribeiro assumiu uma cadeira nesta Casa, na
qualidade de primeiro Suplente, tendo aqui permanecido por toda a sa
Legislatura. Elegeu-se Deputado efetivo na ga e ioa Legislaturas. Em 1966,
foi eleito Deputado Estadual Constituinte, tendo-se destacado por sua
participação no processo que deu origem á atual Constituição mineira.

Na Assembléia de Minas, foi 41 -Secretário da Comissão Executiva, antigo
nome da Mesa da Assembléia, presidiu o Conselho de Informação e
Pesquisa e foi membro de várias comissões permanentes como as de
Educação e Cultura, Defesa do Meio Ambiente, de Segurança e de Finanças
e Orçamento. Nessa última, foi Vice-Presidente.

Preocupado com as causas sociais, presidiu a CPI sobre o menor
abandonado e, como Vice-Presidente da CPI para apurar as razões da
poluição dos rios das Velhas e Paraopeba, demonstrou apurada sensibilidade
com respeito à questão ecológica.

Em 1983, Delfim Ribeiro representou a Casa no Congresso da União
Parlamentar Interestadual no Rio de Janeiro, ocasião em que defendeu tese
sobre a reforma tributária.

No Governo Hélio Garcia, o jovem parlamentar assumiu a Secretaria de
Estado da Cultura, tendo contribuído decisivamente para consolidar o órgão
como agência de incentivo às atividades culturais no Estado. Nessa época,
foi escolhido pessoalmente pelo Governador para representar o PFL no
chamado Acordo de Minas, um pacto que desempenhou um papel
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fundamental no processo de redernocratização do País e foi o antecessor da
Aliança Democrática que levaria Tancredo Neves à Presidência da
República.

Ao falecer, Delfim Ribeiro era o Delegado Regional do Ministério das
Minas e Energia e ocupava a Presidência do Instituto Tancredo Neves de
Estudos Políticos, Econômicos e Sociais. Esse último, graças ao dinamismo
e aos dotes intelectuais do ex-parlamentar, ganhou novas dimensões,
especialmente pela promoção de eventos que marcaram época.

Hoje, só temos a lamentar a morte do amigo e do homem público, unindo
nossos sentimentos aos da família, dos correligionários e de todos os
mineiros. Resta-nos o consolo de que os ideais pelos quais ele lutou
permanecerão vivos em nossas mentes e em nossos corações, inspirando a
atuação de cada um de nós. Assim, do mundo melhor onde se encontra,
Delfim Ribeiro poderá acompanhar nosso trabalho e ter a certeza de que não
foi em vão toda essa luta que ele desempenhou no meio do Poder
Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

à tribuna para fazer alguns comentários a respeito do que os jornais têm
noticiado. Quero ressaltar o artigo publicado na "Folha de S. Paulo" sobre a
violência da policia em nosso Pais. (- Lê:) "Direitos humanos - relatório de
entidade internacional conclui que polícias do País promovem matança
generalizada". "Policia Civil bate mais; PM mata mais". "PM praticou 113 dos
homicídios em 1992". Isso deve ser em relação a São Paulo. "Violência é
herança da ditadura, diz ONG". "Civil diz ter tolerância zero".

"Para a "Human Rights", a violência policial é uma herança do regime
militar (1964-1985) no Brasil. Segundo a entidade, o legado da violência (do
regime militar) ainda molda a mentalidade prevalecente no interior da
polícia". "Esse legado da violência é especialmente forte em determinadas
divisões da Polícia Militar', diz o relatório da "Human Rights". Para ela, isso
se deve ao fato de as PMs terem ficado sob o controle do Exército, no
regime militar. Para a entidade, unidades de choque especiais da PM, como
a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar - ROTA -' de São Paulo, foram
formadas para "impedir o terrorismo e travar uma uerra contra os
subversivos". "Esses grupos permaneceram em operação depois de
esmagados os movimentos armados, embora o controle das PM5 tenha
passado, pelo menos nominalmente, para as mãos dos Governadores
democraticamente eleitos", diz. O relatório diz que a falta de punição de
policiais que violaram direitos humanos, determinados pela Lei da Anistia,
em 1979, contribuiu para manter a violência policial. "Nenhum integrante das
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Forças Armadas ou da PM foi processado por violar direitos humanos",
afirma. Assim, "os policiais abusivos" continuaram integrando a corporação.

Civil diz ter "tolerância zero".
A Corregedoria Civil alega ter implantado uma política de "tolerância

zero" para a investigação de denúncias de violência policial, segundo o
Delegado-Geral, Antônio Cailos de Castro Machado. Machado admite que
pode haver "coação' por parte de policiais, com uso de violência, mas afirma
que a maioria das denúncias contabilizadas pela "Human Rights
Watch/America" é infrutífera. "Apenas 10% das denúncias feitas no ano
passado resultaram em indiciamento de policiais. Não porque haja
corporativismo. As denúncias é que são infundadas". Machado afirma que a
maioria das denúncias são instrumento de defesa de acusados que querem
prova obtida. "No final, comprova-se o delito". Para o Delegado, casos como
o do Bar Bodega, em que acusados confessos foram presos e depois soltos
por não haver provas contra eles, não justificam uma mudança no controle
sobre a polícia.

Quem mata mais. No caso de São Paulo, a "Human Rights" se refere a
levantamento feito pela Ouvidoria da própria polícia. Entre março e maio de
1996, por exemplo, a Polícia Civil foi responsável por 35 casos de abuso de
autoridade e 24 casos de espancamento e tortura. No mesmo período, a PM
se envolveu em 21 denúncias de abuso de autoridade e 16 de espancamento
e tortura. Mas o jogo se desequilibra quando se trata de homicídios. Naquele
período, a PM matou 20 pessoas - a Civil foi acusada por 4 mortes.

O relatório da "Human Rights" é duro em suas conclusões. Segundo a
entidade, a "impunidade policial é produto do descompromisso de várias
instituições brasileiras". Culpa os Governos Federal e Estaduais, o
Legislativo e o Judiciário. A principal conclusão do relatório é a de que há
matança generalizada, promovida pelas polícias do País. "Nos maiores
centros urbanos brasileiros, a polícia mata, muitas vezes, sem justificativas".
Quando as mortes são fruto de abuso policial, "freqüentemente são
preenchidos falsos relatórios, descrevendo execuções extrajudiciais, como
tiroteios envolvendo perigosos criminosos".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a violência tão apregoada pelos meios de
comunicação - como já disse no inicio -, pela televisão, pelo rádio e pelos
jornais, espero que ela não chegue a Minas Gerais, porque não posso
acreditar que a nossa Policia Militar, a mais bem-formada polícia de toda a
Federação brasileira, tenha esse comportamento que estamos vendo, como
aconteceu em Diadema e, conforme publicado ontem, também na Cidade de
Deus, no Rio de Janeiro.

Espero que essa violência não chegue á nossa polícia. A nossa PM é
uma polícia bem-formada, que não tem praticado atos dessa natureza.
Felizmente, não chegamos a esse ponto. Mas existem algumas coisas que
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precisamos saber como se encontram. Existe, por exemplo, o caso das três
crianças que foram levadas para uma estrada e assassinadas. Parece-me
que havia policiais envolvidos. Não tem ninguém pagando por esses crimes.
Essa é a minha grande preocupação. No ano passado, também foi pego um
funcionário do Banco do Brasil, em Contagem, que foi levado para uma
delegacia e espancado até que ele fizesse uma falsa confissão. O pobre
homem teve sua vida acabada. E os responsáveis, onde estão? A sociedade
mineira não pode sofrer esse tipo de agressão. Existem também os
flagrantes arranjados pela polícia, principalmente no caso de cogas.
Existem muitos inocentes nas cadeias, quando os grandes traficantes estão
livres, sem serem perturbados. E preciso fazer uma reflexão profunda sobre
o nosso comportamento, e o momento é esse. Convido a Assembléia
Legislativa a fazer essa reflexão. Não podemos deixar que inocentes
cumpram pena no lugar dos criminosos. Apóio a "Folha de S. Paulo" quando
pergunta: "Para que justiça militar?" Ela só serve para defender policiais
como esses de Diadema, como esses da Cidade de Deus. O Governo
brasileiro precisa acabar com essa justiça militar. A "Folha de S. Paulo" cita
14 recomendações a serem seguidas: (- Lê:)

"14 Recomendações:
1) Processar criminalmente policiais violentos.
Os graves abusos cometidos por forças policiais devem ser pronta e

rigorosamente investigados e processados de acordo com os padrões
internacionais da ONU.

2) Estabelecer competência federal por crimes contra os direitos
humanos.

O Governo Federal deve assumir a responsabilidade direta para apurar e
punir sérias violações de direitos humanos cometidas pela policia. A Justiça
Federal tem demonstrado ser menos vulnerável às pressões.

3) Investigar de forma independente o abuso policial.
O método atual de investigação policial dos crimes cometidos por

policiais é talvez o fator que mais propicia a impunidade.
4) Criar grupos de investigadores dentro dos Ministérios Públicos.
Estes investigadores teriam autoridade para requerer documentos, intimar

testemunhas e entrar nas dependências policiais a fim de conduzir
investigações independentes e completas.

5) Estabelecer divisões especiais para os direitos humanos nos
Ministérios Públicos.

Cada Estado criaria divisões especiais para investigar crimes cometidos
por policiais.

6) Tomar independentes os institutos médico-legais.
Se os IMLs fossem independentes da policia, os Ministérios Públicos

poderiam supervisionar de forma mais eficaz as investigações policiais.
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7) Eliminar a competência da Justiça Militar para crimes contra civis.
O julgamento na Justiça Militar de policiais e oficiais das forças armadas

facilita a impunidade.
8) Criar a Ouvidoria ou o Conselho para os Direitos Humanos.
Criação de conselhos civis que supervisionem a polícia e acolham

denúncias de abusos.
9) Proteger as testemunhas.
Muitas testemunhas de abuso policial têm medo de retaliações. É

essencial a criação de programa nacional para as testemunhas.
10) Impor disciplina administrativa.
Policiais que cometem abusos devem ser administrativamente desligados

ou suspensos até que acusações tenham sido apuradas.
11) Controlar a força letal.
As autoridades deveriam tomar medidas para assegurar que a utilização

da força letal ocorra apenas em casos extremos.
12) Controlar uso de armas de fogo.
As forças policiais devem manter um controle mais rígido sobre a

utilização das armas de fogo.
13) Desencorajar os confrontos.
As políticas de segurança pública devem desencorajar os confrontos

armados com os suspeitos de crimes.
14) Pagar melhores salários.
O trabalho da policia demanda um enorme compromisso pessoal e

psicológico. Os policiais merecem um salário condizente com suas
responsabilidades e com os riscos implicados na profissão.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Ilustre Deputado Geraldo
Rezende, concordo com V. Exa., mas gostaria de chamar a atenção para a
nossa responsabilidade - e aqui me insiro -, porque nós, políticos, somos
responsáveis por isso, já que fazemos parte de uma sociedade.
Evidentemente, esse crime selvagem praticado por um homem pantera, que
estarreceu toda a população brasileira que o viu pela televisão - era muita
brutalidade e muita selvageria -, também nos leva a uma reflexão. Hoje
mesmo, um policial disse-me que trabalha como motorista de táxi para
complementar o salário que recebe na policia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nobre colega Geraldo Rezende, tenho a
convicção de que V. Exa., homem de alto espirito público, sabe que também
cometemos uma injustiça terrível não dando às Polícias Militar e Civil
condições e salários dignos para uma pessoa sobreviver, ainda mais com
revólver na cintura. Temos a responsabilidade de dar segurança, quando o
militar não tem segurança e tranqüilidade com o salário miserável e
vergonhoso que infligimos àqueles encarregados da segurança. Muito
obrigado.
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Nota da revisão do orador - "Pantera", no exato sentido etimológico,
significa "todo fera'. O orador expressa sua profunda indignação e repulsa
pelo caráter bestial do crime.

O Deputado Geraldo Rezende - Foi oportuno o aparte do nobre colega.
Ao encerrar, Sr. Presidente, quero apenas acrescentar o seguinte: tudo

isso que o ilustre Deputado disse é verdade. Só que isso não justifica as
barbáries que foram cometidas e mostradas pela televisão. Não é por aí. E
preciso, primeiramente, tomar alguma medida para resolver a questão
nacional da justiça militar. Mas isso não é genérico. Tanto que salvaguardei
as policias de Minas Gerais, que são boas policias. Quero que todos fiquem
alerta com relação a isso que aconteceu.

A questão salarial é um outro assunto que temos de discutir,
evidentemente. Mas não é isso que os leva a fazer aquelas barbáries. E a
formação militar, resíduos da ditadura, que os levou a agir assim. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
• Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

ocupamos a tribuna para registrar nossa preocupação quanto ao incêndio
que ocorreu, no início da tarde de ontem, nas dependências do Palácio das
Artes, que seria o cenário do Encontro das Américas. Ficamos mais
preocupados, ainda, com o que vimos hoje, nos jornais - de maneira
especial, no "Estado de Minas", uma manchete com o título "Fogo da
Omissão. Sem Seguro, sem Licitação e sem Responsabilidade. Sistema
Anti-Incêndio Não Funcionou".

A nossa preocupação se dá por percebermos como o Governo do Estado
vem tratando o patrimônio público com descaso. Sabemos que a falta de
recursos estava quase inviabilizando o Encontro das Américas, que
acontecerá aqui, mês que vem. As informações que vieram pela imprensa
são, de fato, estarrecedoras, porque estão afirmando que o seguro não
estava em dia. A obra de preparo de um cenário tão importante não tinha em
ordem os detalhes de segurança necessários para a preservação desse
espaço cultural, desse cenário que é, realmente, motivo de orgulho para os
mineiros? Esse espaço não pode ser tratado com tal descaso, não pode
receber, da parte dos govemantes, do Secretário da Cultura, o tratamento
que estamos constatando.

Podemos, inclusive, reproduzir, para a memória de todos nós, o que se
encontra no "Estado de Minas sobre esse assunto. (- Lê:) "Ninguém soube
explicar como o fogo começou, mas é certo que o sistema de proteção
contra incêndio do Palácio das Artes não funcionou. Provavelmente, apesar
de ser dos mais modernos e seguros que existem, estava desligado por
causa das obras do prédio. 0 Grande Teatro estava trancado e limpo ! à
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espera do início do 3 0 Encontro das Américas. Mas as campainhas do alarme
de segurança não soaram, os chuveirinhos (sprinkler) não jorraram água e
sequer os hidrantes internos puderam ser usados pelos bombeiros. Estavam
secos. Os funcionários que se encontravam no prédio perceberam a fumaça
e saíram em busca de ajuda. Ninguém ficou ferido porque o local estava
vazio no momento do incêndio. Segundo o Presidente da Fundação Clóvis
Salgado, Fernando Pinheiro, a orquestra sinfônica havia acabado de sair do
ensaio, e muita gente estava começando o horário do almoço. Ele também
notou o fogo quando viu a fumaça escura e o burburinho de gente. 'O alarme
veio da fumaça que saiu do sistema de ar-condicionado', declarou. De
acordo com Pinheiro, os bombeiros chegaram ao local mais ou menos 20
minutos depois que o fogo havia começado".

Achamos que o Presidente da Assembléia ou, mesmo, a Mesa, da qual
fazemos parte, deveria solicitar explicações ao Secretário da Cultura sobre a
postura, o comportamento do Governo do Estado em relação a esse
patrimônio, justamente à espera desse evento, o Encontro das Américas. Se
não existia seguro, se não estava em dia, se o sistema de segurança e de
proteção contra incêndio não estava funcionando, tudo isso é muito
preocupante. Se percebemos que o setor de cultura do patrimônio público
não recebe atenção, isso mostra como o Governo do PSDB trata a questão
da coisa pública, do patrimônio, da Vale do Rio Doce, do patrimônio público
de maneira geral. É, realmente, lamentável que tenha ocorrido esse
incêndio, mas é lamentável, mais ainda, essa irresponsabilidade, essa
omissão, essa forma de tratar o patrimônio público, que, certamente, vai
aparecer nos laudos, e, talvez, até surja um bode expiatório para abafar
esses erros, tentar colocar uma cortina de fumaça - agora, em outro sentido -
sobre as omissões que são provenientes dessa postura do Governo do
Estado.

A nossa denúncia é para lamentar o ocorrido no Palácio das Artes, mas é
o outro lado da moeda que queremos trazer. Queremos cobrar do Governo
do Estado e do Secretário da Cultura, o ex-Vereador Amilcar Martins, um
esclarecimento sobre essa omissão, sobre esse comportamento, porque
retrata, do nosso ponto de vista, uma postura do Governo do Estado com
relação ao patrimônio público, e justamente agora, que estamos para receber
as lideranças dos países das Américas. Poderíamos, inclusive, até ter sido
surpreendidos com um episódio de maiores proporções, se a orquestra, que
estava ensaiando no local, ainda estivesse lá, ou, mesmo, durante a
realização do III Encontro das Américas. Fica a cobrança, e esperamos o
posicionamento do Governo do Estado sobre essa irresponsabilidade com o
patrimônio público. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
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O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma

situação curiosa que acontece em Minas Gerais traz-me à tribuna.
Recentemente, a Assembléia Legislativa foi provocada, pelo Governo do
Estado, a regulamentar as casas de bingo instaladas ou a ser instaladas em
Minas Gerais. Como não poderia deixar de ser, esta Casa atendeu
prontamente ao apelo do Executivo, e votamos a Lei n° 14.425, que cria
condições para o Governo do Estado fiscalizar as casas de jogos de azar
instaladas em Minas Gerais. Quais são essas condições? A criação de uma
taxa de pouco mais de R$32.000,00, a ser paga mensalmente por todas as
casas de bingo instaladas no Estado. Mas essa é uma situação curiosa para
um Estado que precisa de dinheiro. Devem haver mais de 30 casas de bingo
oficialmente instaladas em todo o Estado. Temos uma Comissão de
Fiscalização, formada por pessoas das Secretarias da Fazenda, da
Segurança Pública e da Loteria do Estado, e somente uma das casas de
bingo instaladas em Minas Gerais recolhe a taxa devida ao Estado. Mais
curioso, ainda, é que, há três ou quatro meses, uma das casas, salvo
engano, instalada na Savassi, foi fechada por não recolher essa taxa, por
estar ilegal.

Gostaria de fazer uma reflexão com os Deputados: se uma casa de jogo,
instalada em qualquer rincão de Minas Gerais, for fundada em nome de um
"laranja" e ficar durante cinco meses sem recolher essa taxa, são
R$160.000,00 que o Estado deixou de recolher. Fecha-se essa firma
amanhã, abre-se outra no mesmo lugar, e começa a funcionar uma nova
casa de azar, ou melhor, uma casa de sorte para alguns e de azar para o
Estado, como tem sido até hoje.

Entrei com um requerimento hoje, Sr. Presidente, solicitando que o
Secretário da Fazenda dê as informações devidas, diga por que as casas
que não recolheram essa taxa não foram fiscalizadas, intimadas nem
fechadas. Não se justifica um Estado que reclama, todos os dias, de falta de
dinheiro para cumprir alguns de seus compromissos não recolher essa taxa.
Segundo informações extra-oficiais, deve haver mais de R$3.000000,00, já
acumulados, em taxas que são devidas ao Estado por casas cujas portas o
Governo tem o poder de fechar de imediato, porque tem a polícia, a loteria, a
Secretaria da Fazenda. Ele tem autoridade para isso, porque não são casas
de caridade, de saúde, não fazem benefício a ninguém; são, simplesmente,
caça-níqueis, casas de jogos de azar.

Por isso, Sr. Presidente, estamos encaminhando requerimento, e gostaria
que houvesse urgência para obter informações e uma justificativa do
Secretário da Fazenda, que, sempre que vem a esta Casa, reclama da
dificuldade do Estado, diz que ele não pode isso nem aquilo. O Palácio das
Artes pegou fogo, e fazem mutirão para reconstruí-lo, quando o Estado tem
dinheiro, que não quer receber, para reconstruir o Palácio das Artes, e só
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não reconstrói se não quiser. Gostaria, Sr. Presidente, de obter não só
explicação por via do requerimento, mas de obter uma explicação plausível,
porque isso nos cheira a coisa muito estranha, quando se deixa de receber
uma taxa dessa natureza e desse valor, que é significativo para qualquer
Estado ou município, acumular dessa forma. Algumas casas de jogos de
azar não recolhem essa taxa há mais de um ano. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

Deputadas, pessoal presente nas galerias, gostaria, nesta oportunidade, de
fazer algumas colocações que acho muito importantes e interessantes para
Minas Gerais, principalmente, e para nós, Deputados, e pessoas que têm
responsabilidade, que ocupam cargos públicos em Minas Gerais.

Há detalhes na vida política que, por mais que nos pareçam irrelevantes,
não podemos deixar de nos posicionar diante deles. Muito menos podemos
nos esconder por detrás dos detalhes que são profundamente afetos a nossa
gente, a nosso Estado, a nosso Pais.

Tem sido evidente a posição de interferência do Governo Federal na
política mineira, ignorando por completo a independência, a tradição e o
respeito que temos, digno de reciprocidade. Tomou-se indisfarçável a
tentativa de se colocarem as "garras" sobre a política mineira, esquecendo-
se de que o nosso Governador tem demonstrado ser um lider de destaque
no cenário nacional e tem sido de uma fidelidade a toda prova ao Presidente
da República.

O Governador Eduardo Azeredo tem procurado, em todos os aspectos,
fazer um coro com o Palácio do Planalto, mesmo em questões mais
polêmicas, demonstrando a sua fidelidade aos princípios éticos, como
convém ao bom mineiro.

Por outro lado, temos assistido a um quadro que desagrada aos mineiros,
ao Governador e, principalmente, àqueles que, por opção, como nós,
fazemos parte do grupo de sustentação deste ilustre homem público.
Entendemos que, por este motivo e por diversos outros, temos melhores
condições de ocupar esta tribuna para protestar e trazer nosso veemente
repúdio às colocações que vêm sendo feitas com os mais diversos
interesses. E poderíamos afirmar que muitos desses interesses são espúrios,
recheados de subterfúgios, ferindo o nosso Governador, apunhalando os
interesses de Minas e tentando desnudar os brios e a dignidade de quem fez
a opção por este Governador, o qual não tem medido esforços para tomar
Minas Gerais mais administrável a cada dia.

Qualquer insinuação à candidatura do Sr. Itamar Franco ao Governo de
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Minas, por enquanto, não passa de mera especulação, porque tal posição
não tem ainda sua aquiescência. A tentativa de ora se lançar Itamar Franco
ao Governo de Minas aponta muito bem para a intenção de se deixar este
valoroso homem à margem do processo sucessório rumo à Presidência da
República, evitando-se, assim, um concorrente com grande potencial ao
Palácio do Planalto.

Tendo deixado a Presidência da República com cerca de 73% da
aprovação do povo brasileiro, sido mentor e implantador do Plano Real e da
própria candidatura de Fernando Henrique Cardoso, Itamar Franco é um
homem que se impõe pelas suas qualidades, pelos seus dotes morais de
sério administrador da coisa pública; é um homem fadado, destinado a
ocupar novamente a cadeira da Presidência da República. Trazer a
candidatura de Itamar Franco para Minas, antes de um ato de benevolência
e gratidão para com o nosso Embaixador, é uma idéia astuciosa e desleal
para com o nosso ilustre Governador, que muito lutou pela eleição de
Fernando Henrique Cardoso, e tem hoje descortinada a possibilidade de sua
reeleição no Estado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues * - Sr. Presidente, demais componentes

da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, pessoas presentes
nas galerias, ocupo esta tribuna para informar esta Casa sobre os danos
verificados na cidade de Monte Azul, por ocasião das últimas chuvas ali
ocorridas.

A inundação atingiu toda a parte central baixa da cidade e parte da zona
rural. Segundo o relatório da CEDEC, são 155 famílias desalojadas; 77
famílias desabrigadas; e 2 vitimas fatais. Houve 26 habitações populares
danificadas; 25 habitações totalmente destruídas; 4 estabelecimentos
comerciais danificados e 10 pontes destruídas.

A enchente comprometeu os prédios da cadeia pública, da Administração
Fazendária e do IMA.

A inundação co .— rometeu toda a infra-estrutura da cidade, deixando sem
condições de tráteg as principais vias locais.

Quero comunicar aos nobres companheiros que já protocolei
requerimentos nesta Casa, solicitando ao Governo do Estado a urgente
liberação de recursos para a recuperação das pontes e ruas atingidas, e
quero, nesta tribuna, fazer o meu apelo aos nobres companheiros para que
se mobilizem em favor daquela cidade.

A situação é de profunda calamidade, e para que o Dr. Paulo Dias
Moreira, Prefeito de Monte Azul, reconstrua o que foi destruído, precisa
urgentemente do apoio do Governo Estadual e dos nobres companheiros.
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Tenho os nomes das pessoas mais atingidas, e tenho certeza de que toda

e qualquer forma de ajuda a elas será bem-vinda.
Coloco meu gabinete à disposição de pessoas voluntárias dispostas a

socorrer os principais atingidos. São quase 200 famílias que dependem de
doações para saírem da situação em que se encontram.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero cumprimentar a S.
Exa., que faz, acima de tudo, um apelo para que o Governo do Estado e as
várias secretarias socorram o Município de Monte Azul, que foi castigado por
uma chuva torrencial, de poucas horas, mas que fez um grande estrago.

S. Exa. o Deputado Dïmas Rodrigues conhece bem a nossa região. Ela
sofre quase 100% dos efeitos de uma seca e, em um determinado momento,
um fato extemporâneo vem causar tanto prejuízo ao Município de Monte
Azul.

Mas eu gostaria de lembrar a S. Exa. que, neste último fim de semana,
estivemos em reunião com o Vice-Govemador, Secretário do Planejamento
e da Educação, Walfrido dos Mares Guia. Ele veio anunciar a segunda
etapa do PAPP, o programa de nucleação de escolas rurais e alguns
programas importantes para a nossa região. Mas os Prefeitos foram
unânimes em fazer uma única reivindicação, cujo atendimento nos ajudaria a
evitar situações como a que S. Exa. relata. Queremos um plano de governo
para o Norte de Minas. Não é mais possível que a região conviva com a
seca durante tantos anos, e não tenhamos uma ação governamental,
estadual ou federal, para combater não apenas os efeitos da seca, mas a
seca como um todo. A defesa civil, no Norte de Minas, não existe. A Polícia
Militar, através do 100 Batalhão, tem uma ténue ação quando um fato dessa
natureza ocorre. Não temos uma estrutura capaz de suportar fatos dessa
natureza e uma tremenda seca durante tantos anos.

S. Exa. é testemunha, estamos vendo uma verdadeira migração, um
êxodo de pessoas que trabalham na roça, que estão inchando os grandes
centros, entre eles Montes Claros e Janaúba, que S. Exa. representa tão
bem. Estamos vendo a saúde pública à beira do colapso. Dos 36 novos
municípios instalados, nenhum deles tem a mínima estrutura para implantar
um sistema de saúde pública. Estamos vendo, no setor da educação pública,
urna verdadeira calamidade. A região Norte de Minas tem servido de
palanque para todos nós. Temos mostrado a nossa garra, a nossa vontade
de mudar essa região, mas, se não houver um plano de ação do Governo do
Estado para ela, vamos conviver com a seca durante muitos anos e vamos
ver fatos dessa natureza, que qualquer cidade do Sul resolve sem problema,
devastarem e arrasarem cidades importantes como Monte Azul.

Fazemos coro com as palavras de S. Exa. e, como representante daquele
município, clamamos para que o Governo não somente invista em Monte
Azul, mas nos dê um plano e a tranqüilidade de saber que estamos sendo
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bem governados.
O Deputado Dimas Rodrigues - Confiamos bastante no trabalho do

Governador, porque S. Exa. tem um carinho muito grande por nós, norte-
mineiros. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahirn Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente e Srs. Deputados, vimos

neste instante a esta tribuna para apresentar um projeto de lei relacionado
com entidade sediada na cidade de Mercês. Trata-se de uma declaração do
povo mineiro, representado pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, de utilidade pública da Associação Professor Oswaldo Gribel de
Assistência ao Menor - APOGAM -, com sede no Município de Mercês.

Temos a satisfação de apresentar a seguinte justificação a esse projeto
de lei. Felizmente, vem crescendo o número de pessoas e instituições que
se dedicam à filantropia.

Identificada com os princípios de bem servir à comunidade, foi fundada,
em 515194, a Associação Professor Oswaldo Gribel de Assistência ao Menor -
APOGAM -, que auxilia e protege as crianças e os adolescentes, visando ao
seu crescimento psíquico, profissional e social.

Também no intuito de buscar uma vida melhor para os mais
necessitados, a APOGAM promove, coordena e apóia toda iniciativa que
objetive a valorização e o respeito ao ser humano.

Por se tratar de instituição que goza do mais elevado conceito e que tem
realizado um trabalho de grande alcance social, contamos com o apoio dos
nobres Deputados para aprovar o projeto de lei ora apresentado.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, temos outro assunto importante, e
polêmico mesmo, e queremos aproveitar a oportunidade para apresentá-lo:

Recebi hoje em meu Gabinete correspondência da Diretoria do Sindicato
dos Bancários e gostaria de tecer sobre ela algumas considerações.

No Brasil, parece que as leis e as sanções aplicam-se diferentemente,
segundo a camada social a que pertence o cidadão. Se se trata de um
banqueiro falido, apressa-se o Governo em acionar o PROER - que vem a
ser um programa de ajuda financeira aos Bancos inadimplentes, com a
finalidade básica de impedir a sua quebra, que provocaria, em tese, a
anarquia e a desarticulação no sistema financeiro nacional, uma corrida às
agências, o descréci 'o dos correntistas, etc., etc. Tudo isso serve para
justificar a injeção o recursos do Tesouro, da ordem de bilhões de reais,
assegurando a permanência no mercado ou a transferência da instituição
bancária.

Alguém tem notícia da penalização de banqueiros por má administração
ou gestão fraudulenta? Malgrado a intervenção do Banco Central em
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dezenas de instituições financeiras nacionais, até hoje só tivemos notícia da
prisão de um só deles: o dono do Banco Hércules, sediado em Belo
Horizonte, que, entre idas e vindas resultantes de "habeas corpus", cumpre
pena por determinação da Justiça. Os demais vivem seus "exílios dourados",
não tendo sido, absolutamente, privados de seu 'status" econômico e social.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que dizer, entretanto, dos bancários,
dos empregados e servidores desses Bancos falidos? Esses não possuem a
mesma sorte. Veja-se o caso dos funcionários do Banco do Progresso, que
acaba de sofrer intervenção federal: segundo o Sindicato, já nos primeiros
dias da liqüidação, os funcionários passaram pela humilhação de serem
revistados na entrada das agências, sob a suspeição de que poderiam "levar
para casa" objetos pertencentes ao patrimônio do Banco liqüidado. O Banco
Central, liquidante, começa a demitir funcionários em todo o Pais. Em Belo
Horizonte, onde se concentra a maioria deles, 180 bancários estão
cumprindo aviso prévio em casa.

O Governo será sensível em relação ao futuro dessas pessoas? Têm elas
alguma culpa pela má gestão de banqueiros, que sempre lucram milhões -
sob as vistas grossas do Banco Central?

Solidário com essa massa de desempregados no setor financeiro - lembro
também que o BEMGE está anunciando o fechamento de 19 de suas 40
agências, expresso minha preocupação quanto ao destino dos bancários
demitidos no Estado de Minas Gerais. Tem toda razão o Sindicato dos
Bancários em nos mobilizar, saindo em defesa de sua classe, tentando
assegurar interesses, por mínimos que sejam, para seus integrantes.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos

deixar registrada perante esta augusta Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais a nossa indignação e a nossa revolta com os acontecimentos
ocorridos em São Paulo no princípio do mês de março e trazidos à tona na
semana passada, por intermédio da mídia nacional. Não queremos nos
estender sobre esse episódio de violência policial, porque ele já foi por
demais debatido pela imprensa e por todos os setores da nossa sociedade.
Portanto, queremos deixar registrado o nosso protesto, a exemplo do que
fizeram ontem à noite, nesta tribuna, os Deputados Wilson Pires e Raul Lima
Neto, que protestaram contra esse fato.

Em segundo lugar, queremos dizer que continuamos atentos,
continuamos esperançosos, mas na expectativa de que, a partir de 29 de
abril, caso se consume esse ato criminoso, que é a privatização da Cia. Vale
do Rio Doce, teremos a certeza de que muitos de nós, além da maioria do
nosso povo, nos sentiremos menos brasileiros, pois será consumado um
atentado contra o povo brasileiro.
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Neste momento, assistimos perplexos a mais uma injeção de bilhões de
reais do PROER para salvar mais um banqueiro, mais um banco falido, o
BAMERINDUS, que vai continuar numa boa, de acordo com a sua
propaganda que ia aos ares pela televisão, "o tempo passa, o tempo voa,
mas o BAMERINDUS sempre fica numa boa". Estamos preocupados, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, com o fato de que tudo realmente continue
numa boa, pois o PROER está injetando quase R$20.000.000.000,00 na
salvação dos Bancos privados. Aqui mesmo, desta tribuna, S.Exa., o
Presidente do BNDES, Dr. Luís Carlos Mendonça de Barros, durante os
debates do seminário de Privatização da Vale do Rio Doce, confessou que o
dinheiro do PROER, no mínimo, é um dinheiro de pai para filho. Se o
prejuízo não atingir os R$20.000.000.000,00, de acordo com a oposição mais
acirrada, de acordo com a oposição mais dura que se faz ao Governo
Federal, pelo menos, temos certeza de que é um empréstimo de pai para
filho, porque é a longo prazo, e os juros são baixíssimos, o que, na verdade,
insofismavelmente, está causando prejuízo aos cofres nacionais. Todas as
vezes que acusamos o Governo Federal da proteção a banqueiros, não
queremos sofismar em números que, muitas vezes, desconhecemos. Pelo
menos estamos falando baseados em palavras do Presidente do BNDES,
quando disse que esse dinheiro traz prejuízo à Nação. Mas é um prejuízo,
entre aspas, dito pelo Presidente do BNDES.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, fico preocupado quando se aproxima o
prazo fatal para a privatização da Vale do Rio Doce, a data do leilão, dia 29
de abril. Sentimos aquela parcela não inteligente da nossa sociedade,
anestesiada, letárgica, sem saber o que se passa com o destino deste País.
Mas ficamos muito mais preocupados quando jornais como o "Estado de
Minas", "o grande jornal dos mineiros", não traz à tona, para debate, figuras
expressivas que se opõem à privatização da Vale do Rio Doce, a exemplo
do ex-Vice-Presidente da República e ex-Govemador do Estado, Aureliano
Chaves. Autoridades como o Brigadeiro Ivan Frota e tantos outros brasileiros
ilustres que se opõem à privatização da Vale não têm chance na nossa
imprensa, seja na televisão, ou nos grandes jornais, que permanecem
comprados, vendidos, camuflando esses fatos. Não posso entender por que
todo dia os Deputados desta Casa são bombardeados a respeito dos seus
salários, quando, na verdade, coisas muito mais graves que se passam neste
Pais são camufladas pela grande imprensa.

Na oportunidade em que debatemos, nesta Assembléia, a privatização da
Vale do Rio Doce com o Presidente do BNDES, o assunto não ganhou 1
segundo sequer no grande noticiário da Rede Globo de TV. Mas o jornal no
Globo", no dia seguinte, dizia que "protesto em Minas Gerais cala o
Presidente do BNDES". Mas por que os fatos ficam camuflados? Por que
todo dia precisa-se debater sobre o salário dos Deputados? Sei que tenho
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virtudes e defeitos. Posso ter muitos defeitos, mas não tenho o "rabo preso"
nem como Deputado desta Casa, nem como Prefeito que fui. E posso falar
que existe uma campanha deliberada para se desmoralizar esta Casa, da
mesma forma como a imprensa faz uma campanha deliberada, através dos
grandes grupos de medicina privada, para desmoralizar a classe médica,
para que os médicos sejam, cada vez mais, mão-de-obra barata e fácil, para
serem dominados pelos planos de saúde, pela grande imprensa, pelo capital
internacional. Acho que a tentativa continua de se desmoralizar o parlamento
brasileiro, sejam as Assembléias Legislativas, seja o Congresso Nacional,
também é uma campanha deliberada com o objetivo de fazer calar a boca
da grande maioria das pessoas, porque muitos se sentirão "com o rabo
preso", no bom sentido, impossibilitados de soltar suas vozes. Neste
momento, queremos dizer que não podemos ficar calados, assistindo,
melancolicamente, à pnvatização da Vale do Rio Doce, enquanto a grande
mídia camufla tudo, dando noticias somente do edital, do processo de
privatização, sem cobrir as grandes manifestações, como a que aconteceu
na cidade de Itabira, onde quase 15 mil pessoas, em praça pública,
protestaram contra a privatização da Vale. Também ocorreram outros
movimentos, grandes concentrações populares, não sã em Minas Gerais
como em outros Estados que protestam contra esse ato criminoso do
Presidente da República e de toda a equipe do Govemo Federal, o grande
protetor dos banqueiros neste País.

Queremos, mais uma vez, dizer que não ficaremos, melancolicamente,
assistindo a esse momento de entrega do que nos resta como um zápete de
jogo de truco, que seria a Vale do Rio Doce nas mãos do Governo brasileiro.
Digo isso porque, a partir dessa privatização, este Pais estará emudecido,
cada vez mais submisso e de joelhos diante do capital internacional. Essa
baleia de que a globalização e a internacionalização da economia trarão
investimentos para o Brasil ficará na saudade, porque sabemos que, em
outros países onde todo o processo de privatização foi finalizado, não mais
se fizeram investimentos. Por agora, sabemos que se trata de açúcar na
boca dos brasileiros a noticia de uma fábrica de automóveis aqui, uma
montadora ali, uma fabriqueta acolá. Realmente, depois de consumadas as
grandes privatizações brasileiras, cessar-se-ão outros investimentos
internacionais, porque não haverá mais interesse em outros processos.

Também neste momento, quando repudio vários mecanismos usados na
tentativa de subestimar os parlamentares mineiros, principalmente através
da midia, para caiar suas vozes, com conotações e insinuações a respeito de
salário, tenho a dizer que, como Deputado, gostaria que todo o processo
salarial fosse transparente e que pudéssemos, de cabeça erguida, enfrentar
quaisquer críticas e manifestações, podendo mostrar nosso contracheque
com todos os nossos vencimentos. Também não posso assistir caiado
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quando um ex-Deputado afirma que recebemos até R$65.000,00. E essa
notícia pode estar sendo transportada para outros jornais do nosso Estado,
mostrando uma imagem depreciativa dos Deputados.

Estamos num momento grave, que é o da privatização da Vale do Rio
Doce. Gostaria que os assuntos não fossem desvirtuados, nem desviados
para outros menos importantes. Sei que é importante a transparência de uma
Casa legislativa, mas, em certos horas, procura-se minimizar certos
acontecimentos com a maximização de outros, para que o mais importante
fique oculto. Acredito que, no momento em que se aproxima a privatização
da Vale, todos os setores políticos, os da Igreja Católica e os dos sindicatos,
que se opõem, continuam com seus espaços vetados para as manifestações
de seus argumentos. Sabemos que temos argumentos poderosos contra a
privatização, mas há outros argumentos mentirosos contra ela.
Continuaremos insistindo nesse assunto. Vamos continuar, diariamente,
passando o nosso telegrama ao Presidente da República, com palavras
veementes, para que possamos mostrar-lhe que o seu patriotismo
moribundo, que ficou realmente nas palavras do passado, quando ele
pregava um posicionamento e agora se norteia por outro. Muito obrigado.

2° PARTE (ORDEM DO DIA)
1° Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Não havendo outros

oradores inscritos, a Presidência passa à 2° Parte da reunião, com a V Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 36197, de
autoria do Deputado José Bonifácio e outros, que dá nova redação ao art.
134 da Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Aílton
Vilela, Elbe Brandão, Amaldo Penna e João Leite; suplentes - Deputados
Miguel Martini, Wanderley Ávila, Ajalmar Silva e Mauri Torres; pelo PFL:
efetivos - Deputados Paulo Piau e Sebastião Navarro Vieira; suplentes -

E Deputados Sebastião Costa e Jorge Hannas; pelo PPB: efetivos - Deputados
Raul Lima Neto e Antônio Genaro; suplentes - Deputados Paulo Pettersen e
Dimas Rodrigues; pelo PMDB: efetivos - Députados José Henrique e Antônio
Andrade; suplentes - Deputados Anderson Adauto e Toninho Zeitune; pelo
PT: efetivos - Deputados Gilmar Machado e Anivaldo Coelho; suplentes -
Deputados, Maria José Haueisen e Durval Angelo; pelo PDT: efetivo -
Deputado Alvaro António; suplente - Deputado José Braga; pelo PL: efetivo -
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Deputado Errnano Batista; suplente - Deputado Ronaldo Vasconceilos; pelo
PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado Miguel Barbosa.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Paulo Schettino (2) - falecimento
da Sra. Norma Nabak, nesta Capital, e do Sr. Ildeu Martins, em Soledade de
Minas (Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Djalma Diniz e outros, em

que solicitam seja realizada no dia 31110197 reunião especial visando a se
homenagear a comunidade evangélica mineira pelo transcurso dos 460 anos
da Reforma Protestante. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e,
oportunamente, fixará a data.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos da Comissão de Agropecuária, tendo em vista a aprovação do
requerimento apresentado pela Deputada Maria José Haueisen, em que
solicita, nos termos regimentais, seja encaminhado ofício ao Ministro da
Justiça para que determine providências visando à agilização do julgamento
do recurso administrativo apresentado àquele Ministério pelos fazendeiros
que ocupam as terras maxacaí;s, no Município de Maxacalis; e dos
Deputados Geraldo Rezende, em que solicita seja formulado apelo ao
Diretor do DNER para que seja autorizada a pavimentação do trecho da BR-
364 situado entre o entroncamento da BR-153 até a BR-365; e Marcelo
Gonçalves, em que solicita seja enviado ao Presidente da Câmara Federal,
Deputado Michel Temer, apelo objetivando o acolhimento das emendas
anexas ao Projeto de Lei n° 2.695197, do Deputado Federal Edinho Araújo,
que tramita naquela Casa (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta Fase, a

Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
da matéria constante na pauta.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, em

que solicita alteração da pauta da reunião, de modo que seja apreciado em
último lugar o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.276. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Ibrabim Jacot Ín que solicita
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alteração da pauta da reunião, de modo que seja apreciado em último lugar
o Veto Total ã Proposição de Lei no 13.261. A Presidência esclarece que,
sendo este requerimento aprovado, será o veto apreciado em penúltimo
lugar, em virtude da anterior aprovação do requerimento do Deputado Bilac
Pinto. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Marco Régis, solicitando alteração
da pauta da reunião, de modo que seja apreciado em último lugar o Veto
Total à Proposição de Lei n° 13.281. A Presidência esclarece que, sendo
este requerimento aprovado, será o veto apreciado em antepenúltimo lugar,
em virtude da anterior aprovação do requerimento do Deputado lbrahim
Jacob. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que solicita a
inversão da pauta, de modo que o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.286 seja apreciado em segundo lugar, entre as matérias constantes na
pauta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, está claro e cristalino que

não temos 39 Deputados no Plenário. Observa-se que, mesmo fazendo a
chamada, não alcançaremos esse número e vamos perder tempo. Solicito
que, de plano, a Presidência encerre esta reunião porque é visto e palpável
que não temos "quorum" para votar projetos, requerimentos e, muito menos,
vetos.

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

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 46a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
2 DE ABRIL DE 1997, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO FÓRUM
TÉCNICO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE MINAS

GERAIS, COM O TEMA 'SISTEMA PREVIDENCIÁRIO: CÁLCULO
ATUARIAL"

Presidência dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da

Mesa - Destinação da reunião - Apresentação do Relatório Final da
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Comissão Especial para Conhecer a Real Situação Financeira do IPSEMG,
Incluindo os Não-Repasses pelo Tesouro, assim como a Situação da
Prestação de Serviços na Capital e no Interior; esclarecimento de dúvidas
sobre o relatório apresentado - Palavras dos Srs. Renato Fragelli Cardoso,
Luiz Guilherme Schymura de Oliveira, Adelmo Soares de Meio e Marcelo
Nascimento Soares; do Cel. PM Soter do Espírito Santo Baracho e do Sr.
Nílson Souto Cardoso - Esclarecimentos sobre os debates - Debates;
questão de ordem; interrupção dos debates; palavras do Sr. João Diniz Pinto
Júnior; prosseguimento dos debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Amaldo Canarinho - Arnaldo Penna - 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 Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastiãc
Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Gilmar Machado) - Às 8h15rnin, 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
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Wanderley Ávila, 20-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 os
limos. Srs. Renato Fragelli Cardoso e Luiz Guilherme Schymura de Oliveira,
professores da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação
Getúlio Vargas: Adelmo Soares de Meio, atuário da Superintendência de
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Planejamento e Coordenação do IPSEMG; Marcelo Nascimento Soares,
atuário do IPLEMG; CeI.PM Soter do Espírito Santo Baracho, Chefe da
Assessoria de Planejamento e Coordenação do IPSM; e Nílson Souto
Cardoso, Assessor da Associação Mineira de Municípios.

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

Técnico Seguridade Social do Servidor Público de Minas Gerais. Hoje será
debatido o tema "Sistema Previdenciário: Cálculo Atuarial" A Presidência
informa ao Plenário que o fórum está sendo transmitido pelo canal 40.

Apresentação do Relatório Final da Comissão Especial para Conhecer a
Real Situação Financeira doIPSEMG, Incluindo os Não-Repasses pelo

Tesouro, assim como a Situação da Préstação de Serviços na Capital e no
Interior

O Sr. Presidente - Estamos iniciando os trabalhos, como está na
programação, com o relatório da Comissão Especial. Depois de solicitação
feita â Assembléia Legislativa pela Frente em Defesa dos Servidores
Públicos do Estado de Minas Gerais, que luta contra a destruição dos
serviços públicos de Minas Gerais, foi constituída uma Comissão Especial
para examinar a situação do IPSEMG, da qual fomos relator.

A Assembléia entendeu, naquela ocasião, no mês de agosto do ano
passado, que seria melhor não abrir de imediato uma CRI, e, sim, constituir
uma comissão especial. Posteriormente, se essa comissão concluísse pela
necessidade de uma CPI, ela seria, então, aberta.

Em virtude disso, foi feito um acerto com o então Líder do Governo e hoje
Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz, e com a Frente. A
Comissão Especial foi instalada aqui no mês de setembro do ano passado.
Depois de trabalhar seis meses, teve aprc ido o seu relatório, que vamos
passar agora ao conhecimento dos presentes neste encontro.

O relatório consta de mais de 40 páginas, e eu, evidentemente, não farei
sua leitura, visto que o tempo de apresentação é de apenas 15 minutos.
Fizemos uma síntese e, para facilitar, colocamos os principais pontos dos
depoimentos perante a Comissão. Isso, para que as pessoas que não
participaram do trabalho possam entender melhor.

Vou ler, então, a síntese do que foi colocado aqui, do que foi votado e
aprovado pela Assembléia Legislativa, após os trabalhos da Comissão
Especial.

- Lê trechos do Relatório Final da Comissão Especial para Conhecer a
Situação Financeira do IPSEMG, Incluindo os Não-Repasses pelo Tesouro,
assim como a Situação da Prestação de Serviços na Capital e no Interior, o
qual foi publicado na edição de 2613197.

Nós apresentamos duas propostas que não foram acolhidas pela
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Comissão. Propusemos que o IPSEMG saísse do caixa único do Estado, o
que já havia sido determinado por decreto-lei do Governador Hélio Garcia.
Como a Comissão não aceitou, o IPSEMG continua com seus recursos
caindo no caixa único do Estado. Assim, nossa proposta não foi aceita.
Sugerimos também a instalação de urna comissão parlamentar de inquérito,
porque os Deputados entendiam naquela ocasião que havia necessidade de
se aguardar este fórum técnico para que, a partir dele, se se entendesse a
necessidade da instalação de uma CPI, ela seria instalada. As medidas
aprovadas foram as seguintes. (- Lê as medidas aprovadas, constantes no
Relatório Final da Comissão Especial para Averiguar a Situação Financeira
do IPSEMG, o qual foi publicado na íntegra na edição do dia 26/3/97.)

Esse é o relatório apresentado pela Comissão Esoecial da Assembléia
Legislativa, e algumas das medidas aqui suge.;das já estão sendo
encaminhadas, como o projeto de parcelamento das dívidas dos municípios,
a adição do Estado e outras. A partir deste fórum técnico, a Assembléia dará
seqüência a essas propostas de modificação, a fim de que, de fato, os
servidores do Estado possam ter o seu instituto, para o qual eles contribuem,
prestando o atendimento devido a todos aqueles que necessitam dele.

Esclarecimento de Dúvidas sobre o Relatório Apresentado
O Sr. Presidente - Vamos abrir um tempo apenas de 20 minutos, porque

temos aqui vários expositores hoje, para algum membro participante deste
fórum que deseja questionar, discutir ou fazer algum comentário ou pergunta
com relação ao relatório apresentado. Teremos, então, um prazo de até 20
minutos, para que as pessoas possam se pronunciar. A assessoria técnica
estará anotando as solicitações de inscrições para que as pessoas possam,
no prazo de até 3 minutos, fazer uso da palavra. Solicitaria que as pessoas
se dirigissem ao microfone, se identificassem e levantassem, então, a sua
questão.

O Sr. Renato Barros - Meu nome é Renato e sou da Coordenação
Sindical. Sr. Presidente, ao ser mencionado o relatório feito pelo Tribunal de
Contas, parece-me... Gostaria que ele fosse lido para pleno conhecimento
dos que estão aqui presentes. O segundo ponto é uma defesa que fazemos a
todo momento, sabendo da amplitude do que foi colocado nesse relatório,
das denúncias realizadas com relação às dificuldades do IPSEMG e o não-
repasse feito pelo Governo estadual, para que seja instalada uma CPI.
Penso que isso é o referendo deste Fórum. Somos pela instalação de uma
CPI que possa se aprofundar na investigação a respeito do tamanho do
rombo do IPSEMG. Penso que isso é importante, ainda mais vendo, após
conhecer o próprio relatório, que um órgão assessor, que é o Tribunal de
Contas... Deve, então, ser encaminhada por esta Casa uma CPI que possa
ter o devido aprofundamento.
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O Sr. Presidente - Gostaríamos de informar que, dentro do tempo
disponível, não temos condição de fazer a leitura agora do relatório do
Tribunal de Contas, pois ele é longo. Vamos providenciar cópias desse
relatório para que vocês tenham condição de ter acesso a ele nos grupos de
trabalho de hoje à tarde.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Presidente desta
sessão, Deputado Gilmar Machado, queria fazer um esclarecimento. Em
primeiro lugar, quero recolocar que esses atrasos no repasse estão dentro do
contexto de estrangulamento fiscal que aqui foi discutido ontem. A dívida é
reconhecida a partir de novembro e os repasses estão caminhando para uma
situação de regularização. Quero informar, apenas, sobre uma pequena
imperfeição do ponto de vista orçamentário. A despesa orçamentária é
realizada em três etapas: o empenho, liquidação e o pagamento.

Todos esses repasses para o lnstitu .: da Previdência estavam previstos no
orçamento de 1996. Foram empenhados, liqüidados e não pagos, e estão
lançados em liqüidações a pagar. Então, contabilmente, orçamentariamente,
não há essa figura do não-reconhecimento. Quer dizer, a divida é
reconhecida e está lançada como tantas outras cujo pagamento o
estrangulamento fiscal nos levou a postergar, por total escassez de recursos.

Quero apenas explicar que, do ponto de vista orçamentário, no SIAC, está
configurada, nas liqüidações a pagar, toda essa dívida acumulada no
Ir tituto de Previdência. Obrigado.

Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Moisés de Oliveira Meto.
O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Primeiramente, quero fazer um protesto.

Ontem, o Canal 40 veiculou notícias não esclarecedoras ao público, quando
colocou no ar a fala do representante do Senador Beni Veras. Disse ele que
12% de privilegiados consumiam 45% do orçamento da Previdência, mas da
Previdência federal; e esse dado foi veiculado, ontem, sem se definir a que
previdências ele se referia. Ficou, assim, caracterizado que 12% dos
aposentados e pensionistas consomem 45% da arrecadação da Previdência,
do IPSEMG.

Em segundo lugar, o Deputado Dilzon Meio fez uma declaração na
televisão, no momento em que estamos realizando um fórum técnico para
discutir a questão do IPSEMG, para dizer que irá apresentar, nesta Casa, um
projeto para a extinção dessa entidade. Ele jamais poderia ter dito isso. Isso
é um desrespeito a todos nós que aqui estamos. Faço esse protesto
pessoalmente.

Quero colocar, também, que a dívida do Estado para com o IPSEMG é
uma dívida previdenciária. São fundos de previdência, e não cabe colocá-los
no orçamento, abrir uma janela, pois não se sabe quando haverá o
pagamento. Esse pagamento tem de ser feito com urgência, porque temos
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pensionistas que precisam de fato da Previdência; e sem dinheiro não há
como resolver o problema dessas pessoas.

Quero dizer, também, que, no Congresso Nacional, o Senado da República
está mobilizado numa CPI que envolve R$600.000.000,00, e a dívida
levantada pelo Tribunal de Contas, que, aliás, já foi reconhecida pelo
Governador, foi de R$805.000.000,00. E essa quantia não corresponde à
divida real, que ultrapassa R$1.000.000.000,00. Não foi considerada a não-
transferência da arrecadação do Fundo Habitacional, dos empréstimos e dos
serviços extras na área de saúde que o IPSEMG oferece, que são
arrecadações que permanecem ainda no Tesouro e não foram contempladas
no levantamento do Tribunal.

Para que essa caixa-preta seja aberta,- como disse ontem o Secretário
Adjunto do Planejamento, tem de haver uma CPI. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em nome da Assembléia, quero repetir o que já disse
anteriormente: esta Casa tem o maior interesse neste fórum técnico; será
formada uma comissão, eleita por vocês, para acompanhar as resoluções
tiradas deste fórum, e nós iremos discutir essas propostas, para tentar
transformá-las em lei.

Posicionamentos individuais podem ser feitos, mas a Assembléia tem a
responsabilidade e o compromisso de realmente encaminhar,
posteriormente, aquilo que foi tirado deste fórum.

Com a palavra, a Dra. Terezinha Magalhães.
A Sra. Terezinha Magalhães - Sr. Presidente, ontem saímos desta

Assembléia por volta das 20 horas e pudemos constatar que alguns colegas
se sentem magoados profundamente.

Será que há disposição dos Poderes Legislativo e Executivo para efetivar
as decisões do fórum técnico em relação ao servidor público?

Após a leitura do seu relatório, chegamos à conclusão de que a
Assembléia Legislativa não tinha que discutir a realização de uma CPI,
porque os fatos relatados são suficientes ou mais que suficientes para a
apuração de responsabilidades. O que foi feito, Sr. Presidente? O tempo
postergou a decisão deste fórum técnico, enquanto os nossos companheiros
beneficiários do IPSEMG estão passando grandes necessidades.
Gostaríamos que ficasse registrada na ata deste fórum: há, realmente,
compromisso da Assembléia Legislativa e do Governo do Estado de
respeitar as decisões que aqui foram tomadas?

O Sr. Presidente - Não podemos falar pelo Governo, podemos falar pela
Assembléia Legislativa. A Assembléia Legislativa tem interesse e há esse
compromisso. Quem acompanhou o relatório final pôde verificar que os
Deputados se comprometeram, caso fosse solicitado, a tomar as
providências necessárias para a instalação da CPI. Ternos também o
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compromisso de transformar em projeto de lei as decisões tiradas deste
fórum. Isso, inclusive, foi dito pelo Presidente, Deputado Romeu Queiroz, na
abertura do evento, na segunda-feira.

Amanhã, no encerramento dos trabalhos, depois da plenária final, o
Presidente da Assembléia estará reafirmando o compromisso da Casa de
efetivar as decisões deste fórum.

Com a palavra, o Dr. Paulo Dias, ex-Diretor de Saúde do IPSEMG.
O Sr. Paulo Dias - E profundamente lamentável que, das doze conclusões

do relatório, duas, que me parecem principais, não sejam adotadas: a
formação de uma comissão parlamentar de inquérito, tão bem enfatuada
pela colega, e principalmente o fato de o IPSEMG não sair do caixa único do
Estado.

O grande problema do IPSEMG, onde temos a honra de trabalhar há
quase três décadas, é exatamente este: a perda de sua autonomia
financeira, que traz, inclusive, a perda de sua autonomia administrativa.
Autonomia financeira e administrativa são características básicas inerentes à
definição de autarquia, de órgão da administração indireta.

Se o IPSEMG continuar a não gerir seus próprios recursos, passando-os
para os cofres do Estado, para preencher as lacunas criadas pela
incompetência da Secretaria da Fazenda, nós continuaremos na mesma
situação. Nossos recursos sempre serão dados quando o Governo quiser.

O Governo Eduardo Azeredo - temos aqui alguns dados do relatório do
Tribunal de Contas - assaltou os cofres do IPSEMG. O termo é esse.
Assaltou em um percentual de 61,94%. Isso está na imprensa do dia 20 de
março. De um débito de R$807.863.670,89, os 61,94% da responsabilidade
exclusiva do Governador Eduardo Azeredo foram relativos aos exercícios de
1995, 1996. Esse assalto continua impune.

E por isso que o oróprio Tribunal de Contas, por intermédio do Conselheiro
Fued Dib, transformou uma simples inspeção de contas do IPSEMG em um
processo administrativo - serão chamados a depor todos os ex-Presidentes,
a partir de dezembro de 1996.

Esse é um dos dados impressionantes decorrente3 da falta de autonomia
administrativa. Como um Presidente do IPSEMG pode negar empréstimo ao
Governo, se é nomeado e exonerado pelo Governador do Estado? Não há
condições de fazer isso. Por isso emprestaram R$70.000.000,00 e não
cobraram juros nem multas desses atrasos dos repasses, em sua grande
maioria, mais de 60%, do Governo Eduardo Azeredo.

Não foram sete meses. Foram 13 meses. Há um erro nisso. Não há como
atribuir isso a esmagamento ou estrangulamento fiscal. Foi assalto puro e
simples.

Quero deixar registrado o meu protesto por isso, pela não-inclusão da
autonomia financeira, que é a chave da solução de todos os problemas do
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IPSEMG. Para isso, temos uma longa vivência naquele Instituto. Muito
obrigado.	 -

O Sr. Presidente - Apresentamos, nesta Casa, uma proposta que abrange
o que o senhor sugere, só que ela não foi acolhida pela Comissão.
Esperamos, entretanto, que, a partir do fórum, os Deputados reconsiderem a
questão.

Vamos, agora, para a última pergunta da primeira parte dos nossos
trabalhos. Na segunda parte, ouviremos os convidados a respeito dos
cálculos atuariais.

Pergunta do Sr. Sebastião Pereira Nogueira, do SIS-IPSEMG: "Já que foi
constatada irregularidade incompatível com o gerenciamento transparente e
eficaz, por que não propor o afastamento de toda a diretoria do IPSEMG e
do Conselho Diretor?'.

Sr. Sebastião, a nomeação da diretoria do IPSEMG é delegação do
Governador do Estado, e a Assembléia não pode interferir em outro Poder.
O que fizemos aqui foi elaborar o relatório, mostrando que foi comprovado
por todas as pessoas que vieram depor que o gerenciamento do IPSEMG,
hoje, é precário e incompetente. Estamos apenas informando ao Governador
que a atual direção não tem condições de continuar administrando o
Instituto. Cabe a ele, agora, afastá-la ou não, pois isso é da sua alçada.

A partir deste fórum, acredito que nosso movimento tomará força, pois a
Assembléia já comprovou que o IPSEMG, do jeito que está, não pode
continuar e que os funcionários têm direito de participar do seu
gerenciamento. A proposta que a Assembléia votou na Comissão Especial e
que vai apresentar ao Governo é exatamente a da gestão paritária do
Instituto, com participação igualitária dos contribuintes, dos servidores e do
próprio Governo.

A Presidência tem, agora, o prazer de conceder a palavra ao Sr. Renato
Fragelli Cardoso, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da
Fundação Getúlio Vargas, que disporá de até 15 minutos para o seu
pronunciamento.

Palavras do Sr. Renato Fragelli Cardoso
Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui apresentando este trabalho,

de caráter puramente técnico, que, espero, possa auxiliá-los na tomada de
decisões.

O que estudamos engloba puramente aposentadorias e pensões. Não
estudamos a parte de saúde, que foi debatida recentemente, sobre o hospital
do Estado.

O problema previdenciário que atinge o Governo de Minas não é uma
peculiaridade sua, mas está sendo enfrentado por outros Estados e
municípios. Essa dificuldade é conseqüência da legislação, definida na
Constituição de 1985, que estabelece direitos previdenciários muito
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generosos. Vou fazer algumas citações, para que os senhores tenham idéia
de como são os direitos previdenciários previstos em lei no Brasil e em
outros lugares do mundo.

No Brasil, no setor privado, existe um teto de aposentadoria paga pelo
INSS, que hoje está na ordem de oito salários mínimos. No setor público, a
reposição na aposentadoria é de 100% do último salário. Além disso, o
servidor, uma vez aposentado, tem direito aos ganhos de produtividade que
são dados aos trabalhadores da ativa.

No mundo, de uma maneira geral, a aposentadoria é por idade, ao passo
que, no Brasil, pode-se aposentar por tempo de serviço.

A situação é particularmente grave nos Estados e nos municípios, porque a
legislação autoriza que um trabalhador que tenha passado um longo período
de sua vida no setor privado, por exemplo, possa, ao final de sua vida
profissional, entrar para o serviço público, trabalhar por poucos anos e se
aposentar com salário integral. Além disso, no resto do mundo, exige-se, em
média, 65 anos de idade para a aposentadoria, e a reposição, na
aposentadoria, não é de 100%, mas de aproximadamente 213 do salário.

E importante entender que o atual sistema de aposentadoria de Estados e
municípios é muito semelhante ao que se vê no INSS. Existem dois sistemas
de financiamento de aposentadoria Um é por capitalização, que é aquele
que governa os fundos de pensão, por meio do qual os trabalhadores ativos
contribuem para um fundo que acumula recursos que, no futuro, vão pagar
as aposentadorias. O outro é o sistema de repartição, que é adotado pelo
INSS. Aqui, os trabalhadores ativos pagam uma contribuição mensal para o
Instituto, que repassa diretamente esses recursos para pagamento de
aposentadorias. Assim, não há nenhuma capitalização. Nos Governos
Estaduais e Municipais, quem paga aos servidores aposentados é o caixa
geral do Estado, que também paga aos servidores ativos. Tudo se passa
como se os servidores ativos ganhassem um salário maior, devolvessem
uma parte desse salário, e essa parte fosse usada para pagamento das
aposentadorias. O sistema de pagamento de aposentados diretamente pelo
caixa geral do Estado reproduz, ainda que não explicitamente, o sistema de
repartição, que já está dando problema em vários países do mundo,
inclusive no Brasil, onde vemos as dificuldades de financiamento do INSS.

Fizemos um estudo que envolve a população de servidores ativos e
inativos do Estado de Minas Gerais. Colocamos as idades desses servidores,
a categoria profissional em que se incluem, os salários que recebem, e
fizemos uma previsão de despesa com aposentadorias, pensões e salários
daqui para o futuro. Fizemos, também, a previsão do número de servidores
ativos, inativos e pensionistas que Minas terá nos anos â frente. Alguns
dados são importantes, para que se tenha uma idéia da gravidade do
problema. A idade média dos servidores ativos é de cerca de 40 anos. 0 que
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ocorre é que muitos desses servidores têm direito de se aposentar muito
cedo. A aposentadoria para um homem de uma categoria não especial é
após 35 anos de serviço, só que o Estado tem muitas categorias especiais.
Além disso, devido ao fato de que o ensino é um encargo estadual- e
existem muitas professoras -, as professoras não só têm o direito de se
aposentar com cinco anos a menos de serviço como também estão incluídas
numa categoria especial. Esse tipo de regra faz com que, em média - aqui se
toma o servidor médio, considerando-se as várias categorias de homens e
mulheres -, os servidores possam se aposentar após 30 anos de serviço.
Admitindo-se que um servidor tenha começado a trabalhar, digamos, aos 22
anos, se hoje a idade média é de 40 anos, ele já terá 18 anos de trabalho.
Portanto, sobrariam, em média, cerca de 12 anos até a aposentadoria. Isso
significa que, mesmo que se decidisse, hoje, montar uma poupança ou um
regime de capitalização para juntar recursos para pagamento dessa
aposentadoria, faltaria tempo para isso. Assim, alguma coisa tem de ser feita
para que o Governo de Minas possa equacionar o problema. Temos alguns
núffleros no quadro e vou lê-los.

São 39 anos e meio de idade média dos servidores ativos. Enquanto o
salário médio dos servidores ativos era de cerca de R$621,00 - esses
números são do Poder Executivo, com base em abril do ano passado -, o
benefício médio dos inativos era de R$928,00. Esses números mostram que
o aposentado, no Governo de Minas, ganha mais que o trabalhador ativo, ou
seja, é uma taxa de reposição muito elevada, que onera muito o custeio do
sistema. Essa não é uma característica apenas do Governo de Minas, como
já disse antes, mas uma característica de todo o setor público brasileiro.

Passo agora a palavra ao meu colega Luiz Guilherme Schymura.
O Sr. Presidente - Como o Dr. Renato não utilizou de todo o seu tempo

disponível, o Dr. Luiz Guilherme utilizará dos 15 minutos restantes para fazer
a sua exposição. Com a palavra, o Sr. Luiz Guilherme Schymura de Oliveira,
professor de pós-graduação em economia da Fundação Getúlio Vargas, que
disporá de 15 minutos.

Palavras do Sr. Luiz Guilherme Schymura de Oliveira
Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Gilmar Machado. Continuando a

exposição do Renato sobre os números em Minas Gerais, quero
primeiramente destacar que, para fazer esse cálculo atuarial, foi necessário
levantar algumas hipóteses. Com relação ao pessoal, por exemplo, foi
considerado que não haveria novas contratações nem demissões. Em
segundo lugar, o que chamamos, do ponto de vista de estudos atuariais, de
população fechada, vamos trabalhar com a população que ai está,
esperando-a ir morrendo.

Tivemos que fazer suposições também com relação aos salários.
Supusemos que os salários reais, ou seja, o poder de compra dos servidores,
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sofreriam um ajuste de 3% ao ano para os ativos. Esse reajuste de 3% ao
ano é baseado nos triênios, qüinqüênios, enfim, em todas as taxas de
produtividade que o servidor recebe ao longo da sua vida ativa. Se fizermos
um cálculo anual dessa taxa, ela fica em tomo de 3%. Então, trabalhamos
com um aumento real de 3% ao ano para os ativos e 0% para os inativos e
pensionistas.

Supusemos que o tempo de serviço para aposentadoria era 35 anos para
homens, 30 para mulheres, sendo que as categorias especiais de
professores têm uma queda: os professores se aposentariam com 30 e as
professoras, com 25 anos de serviço. Supusemos também que as
aposentadorias e pensões seriam pagas integralmente, sem teto de
benefício.

Com base nessas hipóteses, foi possível determinar a evolução da folha de
salários dos ativos e os gastos com aposentados e pensionistas.

Como vocês podem observar nesta tabela, temos, na primeira coluna, os
anos de 1997 até 2005. Na segunda coluna, temos os gastos - despesas com
salários e benefícios. E bom reforçar que esses dados são só do Poder
Executivo, porque não dispúnhamos dos dados dos Poderes Legislativo e
Judiciário. Trabalhamos só com o Poder Executivo, que é bastante
representativo, tendo em vista que 83% dos gastos com ativos e
aposentados são do Poder Executivo.

Voltando à tabela, observamos, na segunda coluna, o desembolso com os
ativos do ano de 1997 até 2005. Na terceira coluna, temos o desembolso
com os aposentados do ano de 1997 até 2005. Na quarta coluna, temos a
despesa com pensionistas de 1997 até 2005 e, finalmente, na última coluna,
temos o total, a soma dos dispêndios com os servidores ativos, aposentados
e pensionistas. Como vocês podem observar, existe uma convergência até
por volta do ano 2005. Há um gasto de salário de ativos e benefício de
aposentados e pensionistas que atinge o patamar de R$4.100.000.000,00, e
esse patamar vai permanecer até o ano 2010, aproximadamente. Esse
número é um pouco preocupante, porque se considerarmos que, hoje,
aproximadamente 80% da arrecadação do Estado são gastos somente com
ativos e aposentados, isso significa que o Estado manterá esse nível de
gasto até pelo menos o ano 2010, ou seja, sem que sejam feitas novas
contratações, haverá um comprometimento de 60% da arrecadação com o
pagamento de salários de ativos, inativos e pensionistas. Os pensionistas
têm uma participação pequena nesse todo. Enfim, até o ano 2005, 80% da
arrecadação estarão comprometidos com o pagamento de salários.
Observem que, de 1997 até 2005, a população já terá envelhecido bastante
e haverá uma redução do número de servidores ativos, implicando queda da
qualidade do serviço público. Se temos menos pessoas trabalhando, a
qualidade do serviço cai.
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Este é um gráfico referente àquela tabela, onde visualizamos até o período

de morte da população, por volta do ano 2060. Observamos que na primeira
faixa do gráfico temos o gasto com ativos, na segunda faixa temos o gasto
com aposentados e, na terceira, com pensionistas. Os gastos com ativos
estão representados pela cor azul, os gastos com aposentados, pela cor
vermelha e os gastos com pensionistas, pela cor amarela. Como vocês
podem ver, até por volta do ano 2011, 2012, os gastos com ativos, inativos e
pensionistas se manterão na faixa de R$4.100.000.000,00, caindo
lentamente, e cairão com mais força por volta do ano 2017, daqui a 20 anos.

Analisamos o lado da despesa e agora vamos ver a evolução do número
de funcionários nessa população fechada, de hoje até o ano 2060. Nesta
primeira tabela, de 1996 até 2005, observamos que o número de ativos
começa a cair, de 283.000, em 1997, até 205.000, em 2005, porque, não
havendo novas contratações, as pessoas que estão no serviço ativo ou
morem ou se aposentados. Por isso, o número de aposentados, que, em
1997, está em tomo de 128.000, atingirá 162.000 no ano 2005. O número de
pensionistas se mantém mais ou menos constante ao longo desse tempo. Há
uma queda no total da soma de ativos, aposentados e pensionistas, devido à
morte da população, que é fechada, e à não-reposição de servidores. As
pessoas saem e não são repostas, a posição fica vaga.

Este gráfico ilustra a tabela anterior, só que aqui vamos até o ano 2060.
Como vocês podem ver, a curva amarela representa o número de
pensionistas, a curva rosa, o de aposentados e a azul, o número de
servidores ativos.

Vejam como o número de servidores ativos começa lá em cima e vai
caindo com certa força, enquanto o número de aposentados vai subindo.
Essas curvas se cruzam no ano de 2008, 2009, ou seja, aproximadamente
nesses anos, o número de servidores ativos será igual ao de aposentados, se
não houver novas contratações.

Voltando ao que foi colocado anteriormente, observa-se que já se está
comprometendo 80% da folha com essa população hoje existente. Se forem
feitas novas contratações, haverá maior comprometimento com a folha e o
salário terá de cair. E uma equação matemática. A solução é a queda do
salário ou, simplesmente, não serem feitas novas contratações Se ocorrer
esse cenário, em 2008, 2009, o número de aposentados será igual ao de
servidores ativos e será, aproximadamente, um pouco mais da metade do
que é hoje.

Com base nesses números, resolvemos fazer um exercício, uma análise
da possibilidade de se montar um fundo de pensão. Se fôssemos montar um
fundo de pensão, a título de exercício, qual seria a alíquota de contribuição?

Começamos com pensões que hoje vocês já têm, para ajudar nesse
estudo, e verificamos o seguinte: na primeira coluna está o patrimônio inicial
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do fundo, ou seja, quanto mais recursos o Estado aportar nesse fundo, que
seria desenvolvido para pagar apenas pensões, menor será a taxa de
contribuição dos servidores ativos e aposentados, porque, havendo mais
recursos, o servidor não precisará contribuir tanto.

Com um patrimônio inicial igual a zero, a alíquota de contribuição de ativos
e aposentados seria de 11,55% e iria caindo até que, quando o patrimônio
atingisse o valor de R$6.000.000.000,00, aproximadamente, a taxa de
contribuição poderia ser zero, porque o fundo estaria atuarialmente
equilibrado.

Fizemos também um estudo para montar um fundo para aposentadorias,
apenas. Como podem ver, o resultado é bastante diferente do de pensões,
quando encontramos uma alíquota de 11,55%, no caso de patrimônio inicial
do fundo igual a zero. No caso das aposentadorias, se o patrimônio inicial do
fundo fosse zero, ou seja, se o Governo do Estado, ao constitui-lo, não
aportasse nenhum recurso, a taxa de contribuição dos servidores ativos seria
de 128%, ou seja, um servidor que ganha hoje R$100,00 teria de contribuir
com R$128,00, o que é completamente inviável. E essa taxa ainda seria
bastante elevada, mesmo com R$20.000.000.000,00, ou seja, se o Estado
aportasse hoje R$20.000.000.000,00 - duas Vales do Rio Doce -, a taxa de
contribuição dos servidores ativos seria ainda de 43%. A partir daí, a taxa de
contribuição passaria a cair mais rápido; com R$30.000000.000,00, a taxa
de contribuição dos servidores ativos poderia ser zero, não haveria
necessidade de contribuição dos servidores. Esses números não nos
surpreenderam tanto, e o Prof. Renato vai terminar a nossa exposição,
explicando que eles não nos surpreenderam muito devido àquela estatística
da população que apresentamos de início. Obrigado.
• Sr. Presidente - Obrigado, Dr. Luiz. Volto a dar a palavra ao Dr. Renato.
• Si. Renato Fragelli Cardoso - Temos aqui uma população de

servidores ativos que já está em idade avançada, cerca de 40 anos. Em
média, eles têm apenas mais 12 anos de vida profissional até se
aposentarem. É possível fazer um cálculo teórico para se obter o número
que corresponde ao valor de uma alíquota de aposentadoria por
capitalização, para que os servidores possam se aposentar em regime de
capitalização pura.

Fizemos um cálculo atuarial dos valores que foram apresentados,
considerando a população de Minas. Poderíamos fazer uma tabela com
cálculos teóricos. Quanto é que o trabalhador teria que poupar para ter sua
aposentadoria integral? O FGTS, no Brasil, cobra 8% do salário do
trabalhador durante 35 anos de vida profissional. Fazendo esses cálculos
teóricos, podemos obter o seguinte: com uma taxa de 6% ao ano, o
trabalhador que colocasse 8% num fundo de pensão poderia se aposentar
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com 92% desse salário por mais 15 anos. O que significa que, quando se
tem períodos de contribuições muito longos, a aposentadoria pode ser
bastante grande.

Agora vamos aos números teóricos dessa simulação. Nessa tabela, temos
várias combinações de números de anos de contribuição e de números de
anos de benefícios. Temos que levar em conta que um trabalhador, quando
começa a trabalhar, tem determinado salário e, ao longo da vida profissional,
vai tendo uma ascensão salarial. Supus que ela seja da ordem de 2% ao ano
ao longo da carreira. Ao longo da vida profissional, devido ao aumento da
produtividade média da economia, vai havendo também um aumento real de
salário, também estimado em 2%, para facilitar. Imaginando que os recursos
aplicados num fundo rendessem 6% ao ano, podemos calcular qual seria a
aliquota de contribuição necessária, ao longo do período de trabalho, para se
pagar a aposentadoria integral durante os anos de aposentadoria. O número
obtido é o seguinte: se o trabalhador contribuísse durante 40 anos e
recebesse aposentadoria apenas por 10, teria que contribuir com 12,78%
para se aposentar com o valor integral. No caso de 30 anos, essa aliquota
subiria para 32,46%.

Agora, vamos ver uma situação próxima do que se vê hoje no Governo de
Minas. Tinha dito que a idade média do servidor de Minas é 40 anos e que,
em média, esse servidor vai se aposentar com 50, 52 anos. Podemos fazer
esse cálculo teórico, imaginando o seguinte: vamos supor que o servidor
contribuísse durante 15 anos e recebesse aposentadoria por 20 anos. Qual
deveria ser a taxa de contribuição para que pudesse ter uma aposentadoria
integral? Setenta e sete por cento do seu salário. E um número
elevadíssimo. No caso de se ter apenas 10 anos de contribuição e 25 de
beneficio, a taxa subiria para 142%. Isso tudo é um exercício de matemática
financeira e atuarial.

Os números mostram que o regime de pagamento de aposentadorias hoje
em vigor é o de repartição, também conhecido como regime de caixa. Uma
passagem para uma aposentadoria financiada por poupança, por
investimento, por via da capitalização, é abrupta, caríssima e inviável.
Agora, sob o aspecto técnico, o que tem que ser dito é que alguma coisa tem
de ser feita - no caso de todos os Governos Estaduais. Minas Gerais é uma
situação típica - para que o problema possa ser equacionado em longo
prazo. Caso não se faça nada, o que vai ocorrer é que o comprometimento
da arrecadação com o pagamento de salários e benefícios vai deixar o
Governo Estadual com pouquíssimos recursos para outras despesas. A
conseqüência mais provável é que os salários e as aposentadorias terão de
cair, em termos reais, para que haja dinheiro para pagar a todos os
servidores. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Agradecemos o Sr. Renato Fragelli Cardoso por sua
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exposição. Com a palavra, o Sr. Adelmo Soares de Meio, Atuário da
Superintendência de Planejamento e Coordenação do IPSEMO, que disporá
de até 15 minutos para fazer a sua exposição.

Palavras do Sr. Adelmo Soares de Meio
Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, meus senhores, minhas

senhoras, são três os fatores a considerar no cálculo atuarial: o econômico, o
biométrico e o financeiro. No fator econômico, temos de olhar a inflação, a
taxa de juros, o crescimento salarial, o critério de reajustamento de
benefícios e a capacidade contributiva. No fator biométrico temos de
considerar a taxa de mortalidade, a taxa de invalidez, a rotatividade de
pessoal, a carência para conceder o beneficio, a composição familiar, a taxa
de natalidade e a taxa de mortalidade. Agora, quanto ao piano de custeio,
temos três tipos. Um é a repartição simples, que é para calcular o benefício
de curta duração, ou seja, auxilio natalidade, funeral, pecúlio. É um regime
de caixa puro, quer dizer, recebi hoje e pago amanhã. Não serve para apurar
outro tipo de beneficio, de média ou de longa duração. Outro é a repartico
para caso de cobertura. Esse tipo de sistema é para calcular os benefícios de
média duração, ou seja, a pensão pode ser calculada assim.

Já a aposentadoria até posso calcular, mas corro o risco de atrapalhar o
meu plano. Esse tipo de regime vai gerar uma reserva de benefício
concedido. O que chamamos, aqui, de reserva de benefício concedido? E
um valor atual da divida que temos com aquele pensionista. Tem que fazer a
reserva e capitalizá-la. O pensionista vai receber pelo resto de sua vida
aquele beneficio. E um regime um pouco perigoso porque é de longa
duração- Agora, o regime mais correto é o da capitalização. Ele custa mais
caro que todos, mas a taxa fica permanente, durante o tempo todc O que
acontece, hoje, com o INSS é que ele está fazendo o regime de tax. A taxa
vai subindo diariamente até que chega a um ponto em que não há condição
de subir mais. Isso foi em decorrência de quê? Em decorrência daqueles 35
anos em que a taxa de reserva não foi capitalizada.

O meu estudo foi feito com base em informações que recebi da Secretaria
da Fazenda. O número de assegurados era 462 mil, conforme essas
informações, entre aposentados e ativos. A idade média dessa população
era de 41 anos, em 1960. Em 1966, a idade média era de 63 anos. Os ativos
tinham 37 anos, em média, e os inativos, 57. O grupo familiar estava alto,
3,7 em média, o que pesa um pouco no cálculo da pensão.

Agora, com base no projeto de estatuto que me foi apresentado, achei as
seguintes taxas, para os diversos benefícios: para aposentadoria por tempo
de serviço, 10,72%; para aposentadoria por invalidez, 1,83%; para pensão
por morte, 8,43%; para auxílio natalidade, 0,35%; para auxilio funeral,
0,12%; para auxilio reclusão, 0,05%; o total para a previdência, em si, é de
21,5%. Essa percentagem de 21,5% será uma contribuição do empregado e
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do empregador, porque se trata de contribuição previdenciária; agora, quanto
à assistência médica, que é de 5%, ela ficaria só a cargo do empregado,
pois, em minha opinião, não compete ao empregador pagar assistência
médica, hoje, para o empregado. Se o empregado quiser uma assistência
médica melhor, ele tem de pagar, já que hoje temos o SUS. Assim, se ele
não quiser pagar uma assistência médica, pode procurar o SUS; se quiser
uma assistência médica melhor, ele que a pague, sozinho. Antigamente esse
não era o caso, pois ele não tinha opção. Hoje, qualquer pessoa pode
procurar o SUS, o que não acontecia antes.

E chegamos, assim, a uma contribuição de 26,5%, sabendo que há uma
carência de cinco anos para que comecem a se aposentar. Para as atuais
aposentadorias, a partir de doze anos, a Previdência iria assumir esse
compromisso para a massa que já está, hoje, recebendo esse beneficio.
Quer dizer, é um risco que também vamos correr; um risco que o Estado e a
Previdência vão correr e, talvez amanhã esses cálculos tenham de ser
revistos, porque, se a Previdência, hoje, resolvesse assumir todos esses
benefícios, como disse o nosso colega, não teria condições de fazer isso,
como nenhum instituto.

Quanto à pensão, isso não me preocupa, hoje. A Previdência, quanto à
pensão, está, hoje, tecnicamente calculada; as reservas estão calculadas e
estariam cobertas se não houvesse essa defasagem de repasses de
numerários para a Previdência, coisa que não é só deste Governo, não; no
Governo passado também houve a mesma coisa (já estou na Previdência há
muito tempo e sei que, lá dentro, isso vem ocorrendo há vários anos). Além
disso, há a má aplicação do dinheiro também na parte de cobertura. Nas
previdências privadas ou nas companhias seguradoras, isso é
regulamentado e rigidamente fiscalizada Nos institutos de previdência, não
há ninguém que obrigue ninguém a aplicar dinheiro em algum lugar. Os
institutos aplicam o dinheiro como querem e bem entendem, sem uma
fiscalização rigorosa de órgãos superiores.

Deveria existir nos institutos de previdência um órgão que regulamentasse
a aplicação dos recursos. O Ministério da Previdência Social teria que
fiscalizar e tomar conhecimento de como essa aplicação está sendo feita.
Hoje, o instituto de previdência pode ter um Presidente que faça boas
aplicações do dinheiro. Amanhã, entra outro, o que ele vai fazer? Será que
ele vai dilapidar o patrimônio? Não sei. E a administração contínua desse
jeito.

Reserva técnica é imprescindível num instituto de previdência. O que
acontece em uma seguradora acontece num fundo de previdência. A reserva
técnica é fundamental. Sem uma reserva técnica, não há instituto de
previdência que resista.

E o que está acontecendo no INSS, que levou 35 anos para falir, por quê?
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Ele faliu nos anos 70, exatamente porque, depois de 35 anos de existência,
toda aquela massa se aposentou e o Instituto não tinha o dinheiro para pagar
aqueles aposentados. O que ele fez naquela época? Aumentou o teto de
contribuição de 5 para 10 salários mínimos e arrumou receita,
provisoriamente, para tampar o buraco, com uma carência de 30 anos, quer
dizer, só no ano de 2.005 o sujeito iria se aposentar com 10 salários
mínimos. Nesse intervalo, mexeram várias vezes no INSS, que hoje é essa
colcha de retalhos que estamos vendo ai.

Também sou funcionário público, mas acho que é um defeito na legislação
o fato de o funcionário público nunca haver pago para ter a sua
aposentadoria. Isso já deveria ter sido providenciado há muitos e muitos
anos. Estamos chegando, por essa razão, a uma fase insustentável no
serviço público. Há muitos anos já se deveria ter pensado num instituto para
os funcionários públicos aposentados.

No tempo dos IPASES só existia pensão, não havia aposentadoria, pois
ninguém pagava. Então, a minha conclusão é de que temos condição de
melhorar essa situação, temos que rever os cálculos. Os cálculos podem ser
revistos a qualquer momento, dependendo da boa vontade do Governo em
querer injetar dinheiro lá dentro.

Temos que ter uma reserva dentro do Instituto, para satisfazer o déficit
técnico que porventura existirá amanhã nesses cálculos, pois eles não são
irreversíveis.

O cálculo atuarial também não é a última palavra, ele também depende da
boa-vontade do Governo. Vamos tentar fazer o melhor possível. Não
devemos dizer que a última palavra é esta, que não tem uma solução, isso
não. Temos que arrumar uma solução para o instituto. Temos que criar ou
rever o instituto, rever tudo, mas temos que fazer alguma coisa. Dizer que
não tem jeito não é uma solução.

Agradeço aos senhores, pois não sou conferencista. Agradeço a
oportunidade e estou á disposição para qualquer pergunta ou dúvida que
porventura surgirem. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Muito obrigado,
Sr. Adelmo. Passo a palavra ao Sr. Marcelo Nascimento Soares, Atuário do
IPLEMG - Instituto de Previdência do Legislativo, que também disporá de até
15 minutos para o seu pronunciamento.

Palavras do Sr. Marcelo Nascimento Soares
Sr. Presidente, Srs. presentes, bom dia. O cálculo atuarial é um assunto

um tanto quanto árido, principalmente para ser exposto em 15 minutos.
Tentarei fazer o máximo possível nesse sentido.

E importante colocar, com relação ao cálculo, que em geral ele é um tanto
quanto confuso, complexo e nebuloso para a grande maioria das pessoas,
pois normalmente ele é ajustado em cima de certas premissas. Tomei a
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liberdade de aproveitar parte do material do pessoal do IPSEMG - já pedi
permissão anteriormente - para que possamos expor e explicar, nesses 15
minutos, qual é a idéia em si do cálculo.

Em principio, o cálculo parte de premissas básicas, sendo elas
econômicas, biométricas e financeiras. Quanto às econômicas, todo atuário
quando vai fazer concepção, trabalha com previsões de 30, de 40 anos, ou
seja, se uma pessoa entra hoje, com 20 anos de idade, tenho que prever se
ela estará viva ou não daqui a 35 anos, qual o seu salário, qual a sua
composição familiar, se vai deixar pensão ou se não vai, para que possamos
chegar à taxa de contribuição. Esse cenário econômico nos interessa porque,
por incrível que possa parecer, nós, os atuários, apesar de olharmos a
inflação, não trabalhamos com taxas dessa inflação, mas com taxas reais de
juros, ou seja, efetivamente contemplamos a inflação e colocamos a taxa
real. Logo depois, começamos a trabalhar com taxas de inflação de retomo
de investimentos. No Brasil, originalmente, por conservadorismo,
trabalhamos com taxa de 6% ao ano, que é a taxa básica em relação às
cadernetas de poupança. Normalmente é o critério de reajustes de salários e
benefícios.

Em principio, essas são as hipóteses básicas econômicas que se trabalha.
Logo depois vem uma área em que ficamos um tanto quanto mais
confortável, que chamamos de biométrica, na qual estimamos a mortalidade
da população, qual seja: quantas pessoas vão morrer em determinado
momento, e de que maneira se vai comportar essa população ao longo do
tempo. Depois vem a parte financeira, que seria qual o critério de
amortização. Quando se vai fazer um plano de custeio de benefícios,
originalmente se estuda a população, e em cima desse estudo se fixam
premissas básicas determinando qual o valor que tenho que ter daqui a "x"
anos para que eu possa arcar com esses benefícios. Todo cálculo atuarial é
baseado nesse esquema, mas sempre os cálculos são alterados. Já foi
explorado pelo pessoal da Getúlio Vargas e pelo pessoal do IPSEMG, que
seria exatamente como vou financiar isso. E como se eu tivesse comprado
um carro por R$80.000,00. Como iria financiar isso? Posso pagar à vista,
pagar em 10, 20 ou 60 anos. Esse critério de financiamento interfere muito
na forma de captação do recurso, porque tenho que prever um critério de
financiamento. Não adianta eu prever um critério de financiamento, se, com
a contribuição total do servidor e do Estado, que seria de 10%, não consigo
financiar em vida os servidores, ou seja: pode faltar dinheiro daqui a 10 ou
20 anos. Então, a princípio o cálculo atuarial parte dessas premissas:
financeiras, biométricas e econômicas. Isso é mais uma introdução para que
entremos realmente num assunto que nos interessa, que é o cálculo básico,
com o qual todo atuário fica preocupado. Todo atuário fala no principio de
amortização de reservas e na constituição dessas reservas. O que é a
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reserva técnica de que tanto se fala? É o fundo financeiro que vai ser capaz
de amortizar os benefícios que são previstos no regulamento ou no estatuto.
Essa reserva tem que ser efetivamente constituída, ela não é um valor
aleatório. Nenhum sistema previdenciário estável pode trabalhar em regime
de caixa, ou seja, em regime de repartição simples. O INSS está ai para
provar isso, e também alguns países da Europa, que trabalharam com esse
regime.

O que chamamos de regime de caixa? E o regime em que trabalhamos
normalmente na nossa vida. Recebemos uma remuneração do mês e a
gastamos, dentro daquele mês. Ou seja, temos aquela remuneração do mês
para podermos pagar as despesas do mês. Agora, há pessoas que trabalham
em um regime um pouco diferente. Elas gastam o salário do mês que vem
com as despesas desse mês. Há pessoas que trabalham nesse esquema. Se
trabalharmos num regime de caixa ou num sistema de repartição simples
que é a mesma coisa no sistema previdenciário, efetivamente, o sistema
estoura, o que é previsível. Podemos nos sentar e fazer um cálculo de em
quanto tempo ele estoura. Isso é o que está acontecendo hoje no País, de
modo geral, em níveis do Estado, do município e na esfera federal. É como
se hoje eu tivesse no Estado 450 mil pessoas, apesar de ser possível
trabalhar com população fechada - e isso é um estudo válido - e, desse
número que tenho neste ano de 1997, supondo que 50 mil se aposentam no
ano que vem, quantas passarei a ter efetivamente na folha do Estado?
Quinhentas mil pessoas. As 450 mil mais as 50 mil aposentadas. Por que
mantive o número de ativos? Porque o Estado hoje, apesar do PDV e esse
tipo de solução, efetivamente, tem necessidade de prestar determinados
serviços públicos. Então, não posso simplesmente chegar, esvaziar uma
repartição inteira, porque ela se aposentou, e não colocar ninguém no lugar.
Onde há um servidor que se aposentou, há a necessidade de se colocar
outro para realizar a função do anterior, porque, senão, o serviço
desaparece- Necessariamente, então, corro o risco de, se trabalharmos com
o regime de repartição pura e simplesmente, ter o Estado pagando não uma
folha, mas duas, três ou quatro, num período muito curto- Isso é o que
efetivamente acontece. O que significa isso? Em determinadas condições e
premissas, se trabalharmos num sistema de caixa, a contribuição necessária
para podermos arcar com os benefícios da aposentadoria sena da ordem de
50% a 60%. Ou seja, um servidor que ganha hoje R$100,00 teria que
contribuir para a previdência do Estado com R$60,00. Isso inviabiliza o
sistema e mata o servidor. E difícil explicar para o servidor que ele tem que
pagar R$60.00 de cada R$100,00 para a sua aposentadoria futura. Ele não
conseguirá chegar lá, porque morrerá de torne nesse meio tempo.

Se trabalharmos com regime de repartição de capital de cobertura, que é
um sistema um pouco melhor em determinadas condições em simulação, a
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taxa chegaria em tomo de uns 20% a 22%, aproximadamente, que ainda é
elevada.

Então resta-nos, realmente, o regime de capitalização, que, se por um lado
é um regime mais pesado, em tomo de 12% a 13%, dependendo das
condições do tipo de cálculo que se faça, por outro lado é um sistema um
pouco mais justo. Só que ele exige um desembolso inicial.

Coma técnicos, o que enxergamos hoje, em nível de seguridade para o
Estado, e não só para ele, mas também em níveis municipais e talvez
mesmo federal, é que, efetivamente, tem que haver conscientização quanto
a isso porque senão eu, como cidadão, começo a ficar preocupado com
relação à seguridade no nosso País. Eu não sou funcionário público, pois
trabalho na iniciativa privada. Só que começo a ficar preocupado a partir do
momento em que o Estado não se preocupa com esse tipo de assunto ou
não leva isso a sério, seja atrasando contribuições ou não tomando soluções
efetivas. Quando digo o Estado não estou me referindo só ao Estado de
Minas e sim ao Pais como um todo. Eu, como cidadão amanhã e quando o
Estado tiver que arcar com as aposentadorias - e volto a repetir: o Estado
não é só Minas Gerais, mas os níveis municipais, estaduais e federal -,
posso ter um encargo de impostos elevadíssimos exatamente para poder
arcar com esse pedaço de aposentadorias e de pensões do servidor público.
Aí, falo como cidadão. O Estado não tem condições. Evidentemente, a
capacidade contributiva do cidadão é limitada, então o Estado não vai
chegar ao ponto de inviabilizar a minha contribuição, só que assim eu fico
mais preocupado ainda, porque pode-se chegar a um ponto em que o Estado
não tenha dinheiro para arcar com o serviço público, que é necessário.

Vamos supor que no Município de Belo Horizonte, amanhã, não se tome
providência nenhuma - assim fica mais fácil imaginar o quadro. A situação
ficará complicada, porque a cidade vai ficar toda esburacada, uma vez que o
dinheiro que seria necessário para se fazer o recapeamento das ruas não
estará disponível, pois estará todo direcionado ao pagamento de inativo, de
aposentado e pensionista, além da folha normal. O município, o Estado ou o
Govemo Federal estarão não apenas com uma folha, mas com duas ou três,
num período muito curto.	 -

Qual é a solução que enxergo, como técnico? E a do efetivo
estabelecimento de um plano de seguridade que, entendo, estamos tentando
discutir aqui. Mas isso tem de passar por um tipo de fundo, de preferência
independente, em nível do Estado, porque, infelizmente, o poder público,
independentemente da época, é ineficaz para guardar dinheiro. E esse
fundo, seja o IPSEMG, seja urna outra entidade qualquer, seria, digamos, o
fiel depositário do Estado em nível federal, municipal ou estadual. Ele
guardaria esse dinheiro para o Estado. E como se amanhã eu quisesse
programar férias para daqui a um ano, mas sabendo que não consigo
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guardar dinheiro, porque se tiver dinheiro na mão, gasto, independentemente
da necessidade. O que faria, então? Estabeleceria um fiel depositário. Pego
uma pessoa, uma entidade ou seja lá o que for e falo: olha, todo mês vou lhe
dar R$10,01). A não ser que eu o mate ou que o ameace de morte, não me
dê o dinheiro de forma alguma. Guarde-o, porque daqui a um ano sei que
terei esse dinheiro para poder tirar as minhas férias, se esse for o caso.

Então, enxergo o IPSEMG ou uma entidade similar como um fiel
depositário, e esse tipo de consciência é necessariamente um pouco maior
do que a do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário.
Tem mais relação com direito de cidadania, o que todos os brasileiros
deveriam ter.

Se não tomarmos uma providência, e rápida, principalmente no Estado de
Minas Gerais, onde moramos, poderemos correr o risco de, como cidadãos,
não termos serviço público, de que o Estado se inviabilize, em função de sua
folha.

Essa é uma soluçâD que tem de ser urgentemente tomada, porque o
estouro é previsível. O pessoal da Fundação Getúlio Vargas fez um tipo de
simulação com uma população fechada, o que é uma premissa válida e, se
esse nível for mantido, a situação estoura rapidamente.

O estudo que foi feito no IPSEMG prevê uma população aberta e, em
função disso, temos taxas diferenciadas, apesar de que a taxa de pensão,
pelo que vi, é a mesma. O estudo da Fundação Getúlio Vargas sobre o tipo
de fixação do benefício chegou a 8,5%, e o do IPSEMG chegou a 8,43%.

Para concluir, acho que o importante é efetivamente tomarmos a decisão
de estabelecer um plano de seguridade para o servidor estadual. Esse plano
tem de ser não o que é socialmente justo mas, infelizmente, o qu é
economicamente viável.

A Constituição de 1988 estabeleceu vários benefícios, que acho
extremamente justos, e com os quais, efetivamente, o Estado talvez não
tenha condição de arcar hoje. Quando falo em Estado, não me refiro ao
Estado atual, mas ao Estado como um todo.

Nesse ínterim, temos de ver o seguinte: a aposentadoria é integral? E.
Então, temos de ver de que forma deve ser essa aposentadora integral e
qual o tempo de contribuição necessária para se ter esse tipo de
aposentadoria. Evidentemente, teremos também de estudar a forma de
manter os direitos adquiridos, esse tipo de coisa. Essa questão entra na
esfera política.

Efetivamente, tem de ser determinado um plano de seguridade para o
Estado, com o estabelecimento de uma entidade capaz de gerenciar esse
tipo de coisa. Ela poderá ser o IPSEMG ou não, pois a questão não é a
entidade em si. Independentemente do plano que será definido - estou
entendendo que a partir do fórum vai-se definir um -, o Legislativo, o



356
Judiciário e o Executivo entrarão com uma consciência um pouco maior, e
nós, como cidadãos, temos de exigir isso.

O fato de se estabelecer um plano e de se fixar uma alíquota de 6,5% para
pensão ou de 11% para aposentadoria não significa que o Estado está salvo,
que o servidor está salvo; pelo contrário, a responsabilidade será maior.

A partir do momento em que se fixa um plano, ele tem que ser seguido.
Não adianta ter um plano que não é seguido, por qualquer motivo que seja.
Não adianta fixar uma aliquota de contribuição e não repassar o dinheiro, por
qualquer razão que seja. Não adianta ter uma reserva de uma entidade e
pegar toda ela, que efetivamente não deve ser aplicada em imóvel e sim em
ativo financeiro, e imobilizá-la. Sou incisivo nesse ponto, não só aqui como
nas outras exposições que tenho feito. Não adianta dizer a uma pensionista,
hoje, que a sua pensão do mês ê o tijolo da parede de um determinado
prédio e que ela pode retirá-lo e vendê-lo.

Em hipótese alguma, entidades de previdência deveriam ter imóveis na
sua carteira de investimentos. Elas têm que fazer aplicações em ativo
financeiro ou, melhor ainda, emprestar o dinheiro para quem é o dono dele, o
servidor, e emprestá-lo a uma taxa de juros não subsidiada. Não precisa ser
a 10% ao mês, o que é um absurdo, mas a 3% ou 4%, o que é muito melhor
do que normalmente se consegue no mercado.

Para terminar, tenho a dizer que a minha proposição como técnico é o
estabelecimento de um plano de seguridade. O que tenho ouvido do
IPSEMG é que alguma coisa já foi feita nesse sentido, e talvez isso que foi
feito possa ser enriquecido a partir do trabalho da Fundação Getúlio Vargas,
que, por sinal, foi muito bem elaborado.

Ao se estabelecer esse plano, toma-se necessária a tomada de
consciência, por parte dos três Poderes do Estado, do que significa fixar
essas alíquotas, fixar esse plano. Ou seja, o dinheiro tem que ser
efetivamente repassado nas datas corretas, porque, se não for repassado,
jamais será reposto. As emergências e urgências do dia-a-dia inviabilizam
qualquer repasse, e aqui estamos falando de bilhões de reais.

Nenhum município, nenhum Estado, nem o Governo Federal, se houver
atraso de alguns meses na contribuição, é capaz de repor esse dinheiro E
que a urgência de hoje inviabiliza a remessa do dinheiro deste ano, e a
urgência do ano que vem inviabiliza a remessa do dinheiro do próximo ano.

E ainda temos um problema: como, em geral, o repasse é feito pelo
Executivo, mudando-se a administração ou o mandato, existe o
reconhecimento da dívida, isso é fato, mas ocorre um atraso efetivo no
repasse.

Agradeço a atenção de todos e coloco-me à disposição para qualquer
dúvida.

0 Sr. Presidente (Deputado Gilmar Machado) - Com a palavra, o Cel.
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Soter do Espírito Santo Baracho, Chefe da Assessoria de Planejamento e
Coordenação do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -,
que disporá de até 15 minutos para a sua exposição.

Palavras do Coronel Soter do Espírito Santo Baracho
Sr. Presidente, senhores conferencistas, senhoras e senhores, trago, por

dever de justiça e com muito prazer, os cumprimentos do IPSM à sempre
brilhante e ilustre Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela
feliz iniciativa deste fórum técnico, que aborda o importante e atualíssimo
tema da seguridade social do servidor público.

Este recinto de luzes e cidadania, onde todo mineiro se sente à vontade,
dados o descortínio, a dedicação e a inspiração com que aqui vê exercida a
sua representação política, constitui, sem dúvida, a mais adequada tribuna
para a discussão do tema, que interessa e afeta de perto a todos os
brasileiros.

Recebam, pois, os nossos cumprimentos pela fertilidade da iniciativa e
pelo elevado padrão de abordagem mantido neste evento.

O nosso instituto de Previdência, com a designação de Caixa Beneficente
da Força Pública, foi criado em 1911, com a finalidade de amparar as
famílias dos policiais militares que falecessem. Nosso Instituto antecede
historicamente, portanto, a própria Previdência Social nacional. De lá até
aqui, em seqüência histórica ininterrupta, tem assegurado a Previdência
Social da Polícia Militar. Em 1978, foi transformado em autarquia, com
atuação em duas frentes: Previdência Social e assistência â saúde.

Somos, portanto, como o IPSEMG, mais que um simples instituto de
Previdência: somos um instituto de Previdência e saúde, praticamente um
instituto de seguridade social.

Somos definidos como entidade autárquica com autonomia administrativa
e financeira, sede e foro nesta Capital, vinculada à Polícia Militar do Estado,
tendo por finalidade a prestação previdenciária aos seus beneficiários.

A lei estabelece, para a autarquia, a previsão de 207 cargos. Temos
atualmente apenas 105 servidores, com um claro de praticamente a metade
da previsão, o que dá bem uma idéia do grau de profissionalismo e
racionalidade de nossos quadros.

São segurados compulsórios do IPSM os militares da ativa, da reserva e
os reformados da Policia Militar, que perfazem uma soma da ordem de
56.400 homens e mulheres. A estes se acrescem outros segurados,
dependentes e pensionistas, perfazendo aproximadamente 180.600
beneficiários.

O fato de o IPSM constituir, na estrutura previdenciária estadual, uma
entidade voltada especificamente para a previdência militar lhe confere
características próprias, que o levam a diferir significativamente do IPSEMG.

A diferente natureza das funções cometidas aos servidores públicos
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militares decorre da própria concepção do Estado, que estabelece, em
relação a estes, normatização especifica, conferindo-lhes, quanto às
condições de exercício da profissão, regime jurídico diferenciado, inclusive
no tocante a regras próprias de Previdência Social.

São características próprias da atividade da Policia Militar:
condições estressantes de trabalho, resultantes do trato direto com

conflitos e mazelas sociais os mais diversos;
risco constante de vida, com enfrentamento de toda sorte de condições

adversas;
irregularidade da jornada de trabalho, com turnos de serviços longos e

alternados, sob qualquer condição climática, indiferente a feriados, fins de
semana e sem folga regularmente previsível;

acréscimo não remunerado de escalas extras, plantões, prontidões e
outras extensões imprevisíveis e de cumprimento irrecusável;

diversidade e variedade de ambientes de trabalho em razão dos diversos
tipos de policiamento: a pé, motorizado, florestal, de controle de tumultos, de
trânsito urbano e rodoviário, de guarda de presídios, de busca e salvamento,
resgates, combate a incêndios;

ordenamento profissional rígido, que impõe rigorosa disciplina, estrito
cumprimento de ordens e dedicação exclusiva;

restrição de direitos comuns ao servidor civil, com proibição, por
exemplo, de sindicalização, de greve e de qualquer forma de manifestação
coletiva, ainda que em suposta defesa de direitos;

especificidade da formação profissional curricular, não lecionada em
qualquer outra escola e abordando áreas extremamente variadas de
atuação;

exigência de vigor físico e adestramento condizente com cada grau
hierárquico;

proibição do exercido, mesmo imediato, de qualquer outra atividade
laborativa, comercial ou industrial.

A decorrência dessas condições tem sido, não raro, a incapacidade física
precocemente manifestada e o estresse, além de alto índice de evasão na
carreira.

O Instituto de Ciências e Tecnologia da Universidade de Manchester, na
Inglaterra, através de pesquisa publicada na revista "Isto E" de 918195,
apontou a profissão policial como a segunda mais estressante do mundo, só
superada pela atividade de mineração.

No tema particular da Previdência Social dos militares, a retórica do "tudo
o que é diferente é privilégio" não tem sustentação: os regimes são
diferentes, porque a atividade também o é. Exemplo ilustrativo é a questão
do limite de idade para aposentadoria: como exigir que um policial, homem
ou mulher, com mais de 55 anos de idade, saia às ruas para fazer frente a
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delinqüentes com menos da metade da sua idade? Como irá manter a ordem
diante de conflitos de maior vulto? Ou como um bombeiro idoso se poderá
içar a uma corda a grande altura para resgatar pessoas em perigo?

O plano atuarial do IPSM, previsto na Lei n° 10366, de 1990, foi aprovado
pelo Decreto n° 32.609, de 1113191. Prevê uma receita de contribuições da
ordem de 30% da folha de salários de seus segurados, através da
contribuição social de seus segurados, de 10%, e da contribuição patronal do
Estado, através do Tesouro, de 20%.

A receita de contribuições do IPSM se destina, na concepção atuarial
aprovada pelo mencionado decreto, ao custeio dos benefícios e dos serviços
a seu cargo, ao custeio de sua própria administração e ainda à formação de
uma reserva financeira de benefícios da ordem de 46,87%.

O plano atuarial do IP&M é parte importante do conceito de capitalização,
conceito que obteve aceitação política nesta Casa, com aprovação normal
do projeto de lei com a sanção do Governo.

Apenas para que os senhores tenham uma idéia da ordem dos números do
IPSM, diria que a nossa despesa mensal média nos últimos 12 meses,
considerado o 130 salário como um mês normal, é da ordem de
R$8.000.000,00, dos quais cerca de R&4.900.000,00 (61,08%) correspondem
ao custeio das pensões e outros benefícios previdenciários, R$2.800.000,00
(35,33%) correspondem às despesas de saúde e apenas R$287.000,00
(3,59%) correspondem às despesas de apoio administrativo.

No mesmo período, a nossa receita de contribuições, se tivesse sido
recebida nos termos que a lei prevê, teria tido média mensal de
R$10.500.000,00, nessa situação ideal, teria podido o IPSM constituir
reserva mensal média de quase 30% da receita prevista, inferior ao índice
atuarial, mas perfeitamente aceitável.

Não é essa, porém, há algum tempo, a nossa situação real de receita.
Desde o mês de setembro de 1995, o Tesouro não repassa ao IPSM a

contribuição patronal do Estado. Desde março do ano passado, também não
lhe repassa regularmente a parcela correspondente à contribuição social dos
segurados.

Com isso, o -sou-- já deixou de repaar ao IPSM, em números do mês
de fevereiro deste ano, R$146.900.000,0, relativos á contribuição patronal
do Estado, e R$47.700.000,00, relativos à contribuição social dos segurados.

A dívida total do Tesouro para com o IPSM, agregando outras
consignações não repassadas, é da ordem de R$194.600.000,00. Esse
número já supera toda a reserva residual atualmente existente no IPSM, da
ordem de R$192.600.000,00, os quais, acrescente-se, não são conversíveis
em moeda, a curto prazo: existem imóveis, consignações a receber dos
segurados, aplicações a prazo fixo etc.

Temos, segundo o que os números indicam, situação financeira ainda um
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pouco melhor que a do IPSEMG. Se, porém, não se regularizar o quadro
descrito, a nossa trilha parece ser a mesma: a da descapitalização, ou a
desconstituição de reserva mensal de R$6.600.000,00, e é aí aonde
chegaremos em muito pouco tempo.

Como já frisou o eminente previdencialista Prof. Celso Barroso Leite, 'a
razão da importância e das potencialidades da previdência social é que as
suas prestações consistem em benefícios em dinheiro e este, como se sabe,
é um denominador comum; talvez, até, o mais comum dos denominadores.
Já se observou que sem dinheiro nem sequer se tem liberdade."

Vem, daí, a primeira grande distorção do tema previdenciário, qual seja o
deslocamento da sua discussão do nível social, trabalhista, político, para o
nível financeiro, passando-se a palavra aos responsáveis pelo caixa, a quem
acaba sendo reservada a argumentação predominante.

Os dispêndios com a seguridade social, nessa ótica, quase sempre são
vistos como investimento de mínimo retomo financeiro, a fundo perdido. Daí
a atribuir-lhes menor prioridade na seleção dos gastos públicos é um passo.
Não são fundos perdidos. Na verdade, os proventos e as pensões retomam
sempre ao Governo, por meio, por exemplo, do 'CMS cobrado toda vez que
qualquer mercadoria muda de dono ou que quaicer serviço é prestado.

Com muita sabedoria, a Constituição Federal estabeleceu, destinação
orçamentária específica de recursos para a seguridade social, quando
determinou:

"Art. 165- ...................................................................................................
§ 5°-A lei orçamentária anual compreenderá:

- o orçamento fiscal ( .... )
II - o orçamento de investimento das empresas (....)
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e

órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público."

Cumprir a ordem constitucional para que exista um orçamento específico
da seguridade social significa prever, reservar e alocar-lhe receita específica,
correspondente à despesa fixada.

E ainda a própria Constituição Federal que determina:
"Art. 195- ...................................................................................................
§ 20 - A proposta de orçamento da seguridade social será elaborada de

forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei
de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus
recursos."

Vejam os senhores que a Constituição não recepcionou, em relação a tais
recursos, a tese do caixa único: determinou, ao contrário, a cada área a
gestão de seus recursos, sujeita, é claro, à lei e à fiscalização das cortes de
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contas.
A própria Constituição Federal assegura a cada área da seguridade social

a gestão de seus recursos. Gerir recursos significa exercer o poder de, nos
termos da lei, dispor sobre eles, para assim assegurar o atingimento de sua
finalidade social, o que o seu bloqueio pelo Tesouro não propicia assegurar.

O constituinte mineiro, quando tratou da mesma matéria, deixou de prever,
no art. 157 da nossa Carta, a existência do orçamento da seguridade social.
Preteriu mantê-lo inserido no orçamento fiscal. Essa atitude, embora de
inconstitucionalidade sempre argüivel, seria ainda possível se, prevista a
receita no orçamento fiscal, fosse ela imediatamente repassada à gestão dos
órgãos responsáveis pela seguridade social do Estado.

Quando, porém, tal não se dá, chocam-se os responsáveis por essa
decisão, de frente, com a determinação soberana do art. 195, § 2 0 , da
Constituição Federal, e tal inação se toma juridicamente atacável pelas vias
da ação de inconstitucionalidade por omissão.

Registre-se, ainda, por oportuno, que a Lei n° 11.406194, no seu art. 10, 1 e
II, vale dizer a manifestação expressa do Poder Legislativo mineiro, exarada
nesta Casa, estabelece que a contribuição dos segurados e a do Estado
constituem receitas do IPSM.

O Tribunal de Contas da União, em processo que teve como relator o
Ministro Lincoln Magalhães da Rocha, já se pronunciou no sentido de que "os
tributos, em regra, não podem ser destinados a determinada atividade, mas
devem ingressar no caixa único do Tesouro nacional. Com  as contribuições
sociais tal não acontece, pois elas ingressam no caixa único da entidade
criada pelo Estado para a execução do programa de saúde, previdência
social e assistência social. Elas ingressam diretamente no orçamento da
autarquia."

O Prof. Paulo Leite de Farias, citado no mesmo relatório, se manifesta no
sentido de que "a destinação constitucional das receitas de contribuições é
insofismável, impondo-se a entrega do respectivo numerário 'integral e
diretamente' à administração da seguridade social."

Muito se tem a dizer acerca da seguridade social. Ressalte-se, até mesmo
por obviedade, que a solução das graves questões da previdência social
passa necessariamente pelo redesenho do Estado brasileiro, pelo rearranjo
de sua economia e pela reinserção social de milhões de brasileiros, privados
de manifestações elementares de cidadania e dignidade pela injusta e
nefasta distribuição da renda nacional.

A previdência social constitui talvez o mais visível pano de fundo da
imensa dívida social da Nação brasileira em relação à sua gente.

Espero ter podido deixar claro aos senhores meu entendimento acerca da
inconstitucionalidade - figura maior e mais grave que a da ilegalidade,
também ocorrente - da retenção, pelo Tesouro, da receita de contribuições
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dos institutos de previdência.

Sem aporte de receita, falar em plano atuarial constitui um exercício
meramente intelectual.

É sempre míope o enfoque exclusivamente financeiro das questões
sociais.

A história do Brasil registrou, há algumas décadas, a grita das classes
empregadoras contra o estabelecimento do salário-mínimo para todos os
trabalhadores, anunciado como causa de desemprego e quebradeira
nacional, ante a "absurda" graciosidade da concessão.

O tempo, eterno senhor da razão, se incumbiu de provar o desacerto dessa
tese e está, hoje, a exigir da sociedade que se organize e se sensibilize para
um novo resgate social, para o qual os parâmetros são a aposentadoria e a
pensão integrais, a defesa da saúde e a assistência social eficaz.

Na definição do Prof. Wladimir Novais Martinez, "as bases atuariais são
diretrizes matemáticas e estatísticas referentes à proteção social vigente,
fixadas em função do grau desejado de proteção, das possibilidades e das
condições econômicas do país".

A vantagem dessa definição é afastar o onirismo e adequar o grau de
proteção social à realidade das possibilidades do País. Tal discussão, porém,
é e precisa ser sempre às claras, sempre pública, ouvidas todas as partes
em plenários como este, que só engrandecem a quem deles é chamado a
participar.

Não são pequenos os desafios postos diante de nós. São, como diria um
nosso ex-Presidente, desafios verdadeiramente mastodônticos:

A simplista opção por aumentar as contribuições sobre a folha de
salários, cobradas tanto de empregados quanto de empregadores, já chegou
a um ponto além do qual não se deve ou não se pode mais ir.

Questões como condições especiais ou gerais de aposentadoria,
transição demográfica, valores de proventos e de pensões, como aporte
possível adicional de receita devida, mas não recolhida, através de combate
à sonegação, como a reinserção da economia informal ao meio contributivo
e tantas outras exigem, em nome da transferência e da própria democracia,
a sua discussão às claras, números e demonstrações à mesa, perante toda a
sociedade, sem messianismos nem dogmas.

A verdade é que não há correlação atuarial efetiva entre o valor dos
benefícios assegurados e a contribuição exigida. A questão é, e precisará
ser, muito mais social que meramente financeira.

No atual quadro econômico e de salários do País constitui uma utopia
pretender que a poupança do próprio trabalhador possa custear sem reserva
anterior, sua própria aposentadoria. Antes disso, a economia teria de
propiciar investimento suficiente, emprego suficiente, para alçar os salários a
nível capaz de passar da mera sobrevivência à poupança. Sem isso, tudo o
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mais é retórica.
Em síntese, impõe-se à atual geração política o dever de promover, com

descortino, grandeza e espírito público, e até mesmo com coragem, as
reformas estruturais de que a Nação tanto, carece, no plano fiscal,
previdenciário, administrativo e social, para, afinal, inserir-se em definitivo
no contexto do Primeiro Mundo, onde só caberão as nações que tiverem
resolvido os seus problemas sociais. Muito obrigado!

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Nílson Souto
Cardoso, Assessor da Associação Mineira de Municípios, que disporá de até
15 minutos para seu pronunciamento. Logo após a sua exposição, estaremos
iniciando os nossos debates.

Palavras do Sr. Nílson Souto Cardoso
Sr. Presidente, nossas palavras iniciais são de agradecimento à

Assembléia por essa iniciativa.
Embora tenha sido enfocado de maneira maior o problema da previdência

estadual, neste seminário haveremos de ter lições capazes e necessárias
para também tentarmos minimizar os efeitos negativos e perversos hoje
existentes nos municípios. E é tentando trazer aqui um depoimento daquilo
que ocorre nos municípios mineiros com relação à seguridade social, que
vou fazer esse relato. E ainda mais difícil porque, sendo o último expositor
num seminário, pouco ou quase nada se tem a acrescentar.

Com o advento da Constituição de 1968 e a fiscalização severa do INSS
sobre as Prefeituras, os municípios correram celeremente para criar seus
próprios institutos de previdência. E, lamentavelmente, sem nenhum estudo
atuarial. Como poderíamos esperar a sobrevivência desses institutos? De
imediato, 238 municípios criaram seus institutos de previdência, nem todos
instalados. E daqueles que foram instalados, daqueles que entraram em
funcionamento, poucos sobreviveram. Quando digo que não sobreviveram, é
porque não conseguiram atingir seus objetivos e estão à mercê daquilo que
acontecerá agora na reforma da Previdência nacional. Além de alguns
desses municípios criarem os próprios institutos, muitos foram para o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. E muitos, muitos mesmo,
ignoravam que o Instituto não concede aposentadoria, mas apenas a parte
de saúde e pensão.

Hoje, a preocupação do Governo Federal com a situação dos municípios é
tamanha que o Decreto n° 2.172, de 513197, já prevê o retomo dos
municípios ao INSS, até mesmo antecipando a proposta de criação de um
instituto de previdência único para os servidores públicos. E isso nos deixa
ainda mais perplexos quando sabemos que os municípios, com uma divida
de R$1.412.000.000,00 com o INSS, estão agora reparcelando pela terceira
vez, e com prazo até de 240 meses para saldar essa dívida. Qual o futuro
dos institutos de previdência dos municípios?
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Quando estava sendo feito o processo de transição de governo municipal,

os senhores viram na imprensa, principalmente no "Estado de Minas", o
quanto de recursos de instituto de previdência municipal foi transferido à
Prefeitura para pagar folha de pessoal. Quantos desviaram recursos do
instituto de previdência para pagar folha de pessoal! E ainda hoje isso está
acontecendo. Se o funcionário ficar sete meses sem receber, vendo no seu
instituto municipal de previdência recursos que poderão pagar a folha, qual
será a sua opção? Pelo hoje ou pelo amanhã? Infelizmente é pelo hoje, e ao
total arrepio da lei, porque a Constituição Federal determina que o município
só pode contrair empréstimo com manifestação prévia do Senado e do
Banco Central.

Inúmeros municípios contraíram empréstimo junto aos seus institutos de
previdência e, agora, os atuais Prefeitos, mesmo tendo condição de pagar
alguma quantia para resgatar esse débito contraído de maneira ilegal, não o
fazem, porque esse pagamento vai para a sua prestação de contas e, por
conseqüência, as contas deles serão rejeitadas. Eles é que irão prestar
contas à justiça pelo ato. Esse é o quadro nos municípios, que não é
diferente daquele do instituto de previdência dos servidores do Estado, aind'
mais quando se sabe da falta de recursos humanos no interior. Temos hoj.
no Instituto de Previdência, uma diretoria capaz, uma diretoria que conhece
o sistema previdenciário e a saúde e está encontrando sérias dificuldades
para colocá-los no caminho que todos desejamos. E no interior, onde,
inúmeras vezes, na sua imensa maioria, quem dirige o instituto municipal é
um cabo eleitoral?

Ontem, verificando um relatório do instituto de previdência de um
município antigo, de mais de 16 anos, encontrei um dado estarrecedor. Ele
teve, em 1996, uma despesa de R$5.105.000,00 èom assistência médica,
além de outra de R$4.164.000,00 só com saúde. Onde vai arranjar o restante
dos recursos para pagar aos seus 523 aposentados e pensionistas? Na
falência. O que temos aconselhado aos Prefeitos é que dediquem o máximo
à saúde, porque, com a adoção do sistema único de previdência para os
funcionários públicos, vai acontecer o mesmo que acontece hoje. Existe uma
determinação constitucional dizendo que o INSS precisa fazer a
complementação ao poder municipal para a concessão de aposentadorias a
funcionários que fizeram suas contribuições. Mas isso nunca aconteceu. O
acerto do futuro vai ser o mesmo de agora.

As propostas aqui surgidas serão levadas aos municípios e constituirão
subsídios importantíssimos porque, se existem dificuldades hoje no IPSEMG,
existe falência no sistema previdenciário nos municípios mineiros.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os participantes

poderão formular perguntas aos senhores conferencistas, devendo indicar a
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quem se destinam. 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, que sejam
objetivos e sucintos, dispensando a formalidade das saudações pessoais.
Cada participante disporá de até 3 minutos para apresentar sua intervenção.
Gostaríamos que os conferencistas pudessem se ater também aos 3
minutos. Vamos dispor de 60 minutos para os debates. Estaremos
mesclando uma pergunta oral a uma escrita.

Debates
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Augusto Braga.
• Sr. José Augusto Braga - O Sindicato dos Trabalhadores da Educação

- SIND-UTE -, é um sindicato que representa 50% do funcionalismo.
Portanto, 50% de contribuição para a Previdência são dos trabalhadores da
educação. Em primeiro lugar, gostaria de levantar algumas questões,
principalmente em relação ás colocações feitas pelos ilustres professores da
Fundação Getúlio Vargas. Ficamos muito preocupados com essas
comparações com o resto do mundo.

Temos de saber até que ponto podemos comparar a previdência no Brasil
com a do resto do mundo, principalmente com os países da Europa, senão
fica um pouco desigual, injusto- Como não estou aqui para fazer uma
palestra, e sim para fazer uma intervenção, gostaria de saber por que as
professoras podem se aposentar com 25 anos de serviço e os professores
com 30 anos. Isso não é por acaso, não é um privilégio. Quem conhece a
natureza do serviço sabe o porquê disso. Não vou entrar em detalhes,
porque não vem ao caso. Mas se quiserem abrir essa discussão, vamos
fazê-la.

Acho que vamos sair daqui não preocupados com o IPSEMG, mas
também com a qualidade do serviço público neste Estado. O que está sendo
colocado aqui é a destruição, o fim do serviço público. Ora, não vai haver
mais concurso público, não vai haver mais nomeação. Então, vamos
diminuir a quantidade de servidores públicos e a população, na saúde, na
segurança, vai ser penalizada. Portanto, vamos ter de sair deste Fórum e
aiscutir com a sociedade o que está sendo proposto com relação ao serviço
público, ou seja, o seu fim. Foi o que ouvimos dos ilustres professores da
Fundação Getúlio Vargas. Infelizmente, ouvimos uma colocação...

O Sr. Presidente - A Presidência solicita que o Sr. José Augusto conclua a
sua questão, para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos.

O Sr. José Augusto Braga - O Cel. Soter deixou claro que a questão não
é só com o IPSEMG, é com todos os institutos, é um massacre, uma
destruição, é o desvio das verbas do Instituto. A única saída é discutirmos o
gerenciamento. Temos que sair daqui com uma proposta. Aí, não tem como
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o Governo se envolver nisso, viu, Sr. Secretário? Nós estamos querendo que
haja um gerenciamento paritário, em que o Governo possa participar
também. Não queremos o Governo fora disso. Acho que é urna solução.
Portanto, gostaria que todos os expositores, ou pelo menos alguns deles,
colocassem essa questão do gerenciamento. Para nós, este é um ponto de
fundamental importância. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vamos tentar direcionar a pergunta para algum
conferencista, porque, se todos tiverem que responder a cada pergunta,
realmente, teremos dificuldades para que os demais participantes do
plenário possam se manifestar. Então, as perguntas devem ser dirigidas a
apenas um conferencista, para que os trabalhos possam ser agilizados. Com
a palavra, o Prof. Renato Fragelli Cardoso;

O Sr. Renato Fragelli Cardoso - A exposição que eu e o meu colega da
Fundação Getúlio Vargas fizemos é técnica. Não nos cabe, como técnicos,
definir quais são os direitos previdenciários do cidadão brasileiro.

Nós vivemos numa democracia e os cidadãos elegeram os seus
representantes, que na Assembléia Nacional Constituinte definiram esses
direitos.

O problema é que há uma dificuldade fiscal para financiar esses direitos.
Então, quando se está diante de uma restrição fiscal, tecnicamente existem
duas soluções, igualmente difíceis de serem implantadas.

A primeira é aumentar a receita. A segunda é cortar as despesas. Não há
uma terceira solução. A terceira solução o Governo andou adotando no
passado, é a emissão monetária. Isso nos causou aquela inflação louca, da
qual já nos livramos.

O problema que existe aqui no Governo de Minas é semelhante ao dos
outros Governos estaduais e municipais. Os direitos previdenciários estão
além da capacidade de financiá-los. Não nos cabe definir quantos anos uma
professora deve trabalhar até adquirir o direito à aposentadoria. A questão é
saber como se vai pagar essa aposentadoria, já que ela se aposenta com
tantos anos. E o que mostramos aqui é que o custo disso é extremamente
elevado. A sugestão é no sentido de equacionar esses problemas através da
montagem de um fundo de previdência cuja gestão deveria ser o mais
transparente possível. Imagino o IPSEMG ou um fundo análogo a ser criado,
a ser ampliado, e que deveria receber esses recursos a serem aplicados, de
preferência, com ativos distintos. Nesse fundo dos servidores, o Estado
também seria membro do conselho administrativo e fiscalizaria os
investimentos.

O Sr. Presidente - O Sr. Renato solicita que sejam distribuídas as
transparências com os cálculos atuariais aos participantes. Pergunta como
fica a projeção nos demais poderes: Legislativo e Judiciário. Não temos
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condições de fornecer urna cópia a cada pessoa. Na preparação do Fórum,
foi avisado que o material a ser distribuído deveria chegar até o dia 25 de
março. Vamos providenciar duas cópias para cada grupo, para que possam
manuseá-las e trabalhar. É o que temos condição de fazer, no momento.

O Sr. Rogério Santos, estudante de direito da UFMG, pergunta quanto o
Governo Estadual deve ao IPLEMG e ao IPSM.

Com relação ao IPSM, a resposta já foi dada na exposição sobre os
cálculos atuariais do Instituto, O IPLEMG não foi objeto de estudo na
Comissão Especial do IPLEMG. Isso pode ser complementado numa
possível comissão parlamentar de inquérito ou numa comissão especial,
para se fazer um estudo mais amplo. Portanto, não temos condição de
responder a essa questão, porque ela não foi objeto de investigação.

Temos uma outra pergunta, do Marcos Correia, da Fundação João
Pinheiro. Pergunta por que o Governo Estadual não lançou mão de recursos
do IPLEMG, como fez com o IPSEMG. O Secretário Marcus Vinícius vai dar
a resposta.

O Secretário Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - É
absolutamente importante e deixamos claro isso ontem - o tratamento aberto
a todas as questões.

Ontem, quando um dos questionadores perguntou se o Governo estaria
discriminando o Instituto dos Servidores Civis e se também estaria com
atrasos com o IPSM, eu muito claramente coloquei, corno está gravado e foi
inclusive televisionado, que, como a situação é de desequilíbrio fiscal, de
déficit fiscal em 199511996, entre tantos outros atrasos com fornecedores,
com empreiteiras e com o IPSEMG, estávamos também acumulando atrasos
com o IPSM. Então, isso é só para deixar resguardado que não estamos
brincando neste fórun'

Quanto ao IPLEMG, a mesma Constituição que consagrou toda essa
estrutura previdenciária consagrou um outro princípio: o da autonomia e
independência dos Poderes, que envolve, inclusive, a autonomia
orçamentária. A verba do IPLEMG é executada dentro do orçamento da
Assembléia. A Constituição nos obriga a passar para o Judiciário e para o
Legislativo o orçamento em duodécimos, e a gestão do orçamento da
Assembléia e do Judiciário é feita de forma autônoma por esses Poderes.
Então, vocês vão ver a expressão do IPL,EMG no orçamento. Basta
pegarmos a peça orçamentária e ali estará o IPLEMG como unidade
orçamentária, sendo que a execução é dentro da Assembléia. Então, uma
coisa que tem de ser colocada para ser pesquisada aqui é se está ocorrendo
atraso ou não. Nós, do Executivo, que arrecadamos os recursos, temos de
passá-los em duodécimos, porque a Constituição assim nos obriga.

0 Sr. Presidente - Muito obrigado.
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Questão de Ordem

A Sra. Edilane das Graças Andrade - Bom dia ao Presidente, aos
componentes da Mesa, às senhoras e aos senhores. Até por ser membro da
Comissão Organizadora do Fórum, levantei uma questão de ordem, pois
estou achando que está havendo um pequeno problema. Aqui está sendo
exposto o cálculo atuarial e, nos grupos de trabalho, está sendo defendida
uma tese de minha autoria, mas a pessoa não está à Mesa para defender o
cálculo atuarial dessa tese. Assim, gostaríamos que essa Mesa fosse
composta também pela pessoa que fez, nessa minha tese, o cálculo atuarial,
pelo qual se chegou a uma conclusão a respeito da viabilidade dos índices
que estão na minha tese e que estão sendo discutidos nos grupos de
trabalho. Isso porque todos estão expondo cálculos, eme cobraram, como
membro da Comissão Organizadora, que a Mesa fosse composta também
pela pessoa que fez esses números que estão na tese, nos grupos de
trabalho, para que esse cálculo atuarial nos seja apresentado.

O Sr. Presidente - A Presidência entende que a composição e a
montagem da Mesa foram feitas pelos grupos de trabalho.

A Sra. Edilane das Graças Andrade - Sim, mas, naquele momento, não
tínhamos a tese.

O Sr. Presidente - Sim, mas agora não temos condição de fazer essas
modificações, na medida em que as exposições já foram feitas. Essa
proposta seria cabível se feita no inicio, na abertura dos trabalhos, quando
se detectasse que a Mesa não estava contemplando todos. Agora, já
estamos na fase de debate; não há mais fase de exposição. Assim, não
temos condição de abrir uma nova exposicão, pois ai estaríamos
suspendendo a fase de debate. Na verdade, a fase de exposição já foi
superada e não temos condição de a ela voltar para, depois, retomar a fase
dos debates.

Assim, gostaríamos de solicitar que o grupo de trabalho, enquanto damos
prosseguimento aos trabalhos, procurasse um entendimento e, depois, a
Presidência ouvirá a sugestão do grupo coletivamente. Mesmo porque,
embora respeitemos cada pessoa do grupo, não temos condição de ouvi-ias
individualmente, pois o grupo é composto por sete pessoas. Assim, eu
gostaria que esse grupo fosse consultado e, com a sugestão que ele nos
apresentar, retomaremos ao Plenário, recolocando sua questão de ordem.
No entendimento da Mesa, sua questão de ordem procede, mas desde que
formulada no inicio, quando ainda estávamos compondo a Mesa para a
exposição das conferências.

A Sra. Edilane das Graças Andrade - Sim, mas eu só queria ressaltar, Sr.
Presidente, que há pessoas aqui qualificadas para apresentar o cálculo
atuarial. Ontem, foi o primeiro dia em que se reuniu o grupo de trabalho, e
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tivemos muitos problemas, pois aqui estão os três Poderes.
O Sr. Presidente - Exatamente.
A Sra. Edilane das Graças Andrade - É por isso que estou levantando

essa questão, porque acho que essas são coisas que não poderiam ser
previstas. Então, pediram-me que, como membro da Coordenação do
Fórum, desse essa sugestão, pois estamos trabalhando com uma tese e as
pessoas querem ver os cálculos atuariais. Em algum momento, isso terá de
ser mostrado.

O Sr. Presidente - Gostaria que a comissão do grupo de trabalho pudesse
se reunir com a assessoria e definir como vamos inverter e modificar a
ordem dos nossos trabalhos. Se fosse colocadano início, acataríamos de
imediato a sua questão de ordem, mas como só foi colocada agora, temos
que achar a melhor forma de resolver essa questão. Sugerimos que o grupo
de trabalho se reúna com a assessoria para podermos tentar equacionar
esse problema.

A Sra. Edilane das Graças Andrade - Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Vicente Gonçalves - Questão de ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Pois não.,
O Sr. Vicente Gonçalves - E preciso fazer inscrição para falar, ou se pode

falar de uma hora para outra, sem estar inscrito?
O Sr. Presidente - Sobre a questão que o senhor levanta, a assessoria da

Casa está entregando um papel em que o senhor pode se inscrever para
fazer perguntas. O senhor pode fazer a pergunta por escrito ou pode se
inscrever para fazer a pergunta oralmente. O senhor terá a oportunidade no
tempo correto.

O Sr. Vicente Gonçalves - A pessoa que me antecedeu não se inscreveu,
pediu a palavra e falou, sendo que nós nos inscrevemos para tal. Acho que
deveria haver democracia para todos.

O Sr. Presidente - Correto, só que ela não fez uma pergunta. Ela levantou
uma questão de ordem, que está prevista no regulamento deste fórum.

Pergunta ao Prof. Luiz Schymura, da Consultoria da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, de Antônio Carlos Mazzilli, Consultor: "O
segundo gráfico apresentado pelo ilustre professor, de projeção de gastos
com o funcionalismo estadual de Minas Gerais de 1997 a 2005, apresenta os
valores globais de R$23.500.000.000,00 para os ativos e
R$30.300.000.000,00 para as aposentadorias. Numa rápida visualização dos
números do gráfico citado, constatamos que é impossível o valor total de
aposentadorias ser superior ao valor global referente aos servidores da ativa.
Digo isso porque em cada ano os gastos projetados para as aposentadorias
são inferiores aos projetados para os servidores da ativa. Pergunta: o senhor
poderia mostrar novamente o segundo gráfico para verificação dessa minha
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observação? Caso os totais estejam incorretos, como fica o resultado final
dessa pesquisa em termos de credibilidade?".

O Sr. Antônio Carlos Mazzilli - Pela ordem, Sr. Presidente. Sou o autor
da pergunta.

• Sr. Presidente - Pois não.
• Sr. Antônio Carlos Mazzilli - Como estou vendo que no momento não

há condições técnicas para respondê-la, sugeriria a V. Exa. que desse
prosseguimento ao fórum até que o técnico possa vir projetar novamente o
gráfico, porque acho que é de extrema importância para todos os presentes
essa nova visualização. Muito obrigado.

O Sr. Luiz Guilherme Schymura de Oliveira - Os R$23.000.000.000,00 a
que o senhor se refere são o valor presente, é isso?

O Sr. Antônio Carlos Mazzilli - Na coluna dos ativos, o total embaixo é de
R$23.000.000.000,00. Na coluna seguinte, que é a das aposentadorias, está
R$35.000.000.000,00, salvo engano. O total geral dá R$80.000.000.000,00.
Acontece que, de 1997 a 2005, os valores para as aposentadorias são
inferiores, em quase todos os anos, aos da ativa. Então, é impossível, já que
cada componente do quadro é menor, o total da coluna de aposentadorias
superar em 30% o valor da ativa. Dai a necessidade da nova visualização do
gráfico.

O Sr. Presidente - Já solicitamos à assessoria técnica e, assim que
possível, será providenciada a visualização do gráfico. Com a palavra, o
Prof. Luiz, que já tem condições de responder. Tem 3 minutos para a sua
resposta.

O Sr. Luiz Guilherme Schymura de Oliveira - Essa tabela foi truncada no
ano de 2005. Esse valor presente, na realidade, é o valor presente da folha
de pagamento de ativos, de hoje até o último ativo receber salário, até o ano
de 2036. E a coluna dos aposentados, de R$30.000.000.000,00, é a mesma
coisa: o valor presente da folha de aposentados de 1997 até 2058, quando
morre o último aposentado. Então, esse é o valor presente de todos os anos,
não apenas de 1997 a 2005. Está claro?

O Sr. Antônio Carlos Mazzilli - A minha questão é a seguinte: é
impossível tentarmos argumentar sem a visualização do gráfico. Parece-me
que é uma questão matemática. A última linha da coluna de ativos e a última
linha da coluna de aposentadorias deveriam ser o somatório do que está em
cada coluna. Eu precisaria verificar melhor os gráficos.

O Sr. Presidente - Vamos aguardar a chegada dos técnicos, quando será
feita a projeção. A segunda pergunta é do Sr. João Roberto Rodarte, da
Associação dos Funcionários Fiscais - AFEMG -, para o Sr. Renato Fragelli
Cardoso.

0 Sr. João Roberto Rodarte - Nas reuniões preparatórias ao fórum,
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tivemos a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pela Fundação
Getúlio Vargas. Reiteramos aqui uma série de questionamentos feitos na
ocasião - que não foram mais trabalhados-, nos seguintes aspectos.

Primeiro, trabalhou-se com um grupo fechado, não se admitindo nenhum
nível de solidariedade contributiva entre a geração atual e a geração de
futuros participantes, desconsiderando a rotatividade e o rejuvenescimento
natural da massa. É um grupo fechado e distante. Os que vão se
aposentando não são repostos. O argumento de que isso aumenta a despesa
total do Estado não cabe, na medida em que estamos tratando da questão
previdenciária e não da despesa total com pessoal do Estado. São coisas
distintas. Não se fez qualquer distinção entre as diversas formas de
financiamento das reservas técnicas para os diversos benefícios. Ora, não
cabe ao ativo arcar com a reserva técnica de benefícios concedidos aos
atuais aposentados. Esse é um compromisso do Estado. Não cabe misturar
as atuais aposentadorias pagas com benefícios a conceder, Mesmo com
relação a benefícios a conceder, aqueles riscos iminentes já consagrados
também são atribuição do Estado. Mesmo para os benefícios iminentes
existe um passivo atuarial, também constituído pelo Estado, que tem de ser
buscado na forma de compensação entre os regimes. Não cabe ao
funcionário pagar novamente por essa contribuição, se antes da Constituição
de 1988 ele era celetista e contribuiu.

Outra questão é a seguinte: mesmo com relação a esse custo, 213 cabem
ao Estado e 113 ao funcionalismo. Nessa linha de raciocínio, as faixas de
contribuição teriam permitido uma análise muito mais útil ao estudo da
Fundação Getúlio Vargas do que da forma como foi apresentado pelo Prof.
Adelmo, onde se identifica claramente de quem é cada compromisso, a
quem cabe o benefício e a forma de financiá-lo. Não se buscou qualquer
cenário alternativo que esboçasse alguma opção viável, factível, como
compensação financeira, fixação de minimetários, estabelecimento de teto
de benefícios. E importante dizer que muito mais importante que o atuário
avaliar custo é o atuário viabilizar a forma de implantar um plano. Essa é a
grande função de um atuário. A definição de custo não requer atuário, pode
ser feita por qualquer economista. A função de um atuário é efetivamente
criar formas de viabilizar um plano de custeio. Então eu faria a seguinte
pergunta: Qual é a efetiva contribuição que o Estado está dando ao contratar
um trabalho que não buscou viabilizar nenhuma alternativa concreta para a
solução do problema, exceto criar terrorismo, pânico, ao traçar um plano
caótico e indissolúvel?

O Sr. Renato Fragelli Cardoso - Trabalhamos com um grupo fechado e
usamos a metodologia do regime de capitalização pública. Aí trabalhamos
com a população fechada. É evidente que, 'com o passar do tempo, muitos
servidores se aposentando, o Estado vai acabar contratando outras pessoas.
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Conforme foi mostrado na primeira tabela que passamos, a despesa total
com ativos, inativos e pensionistas se mantém e cresce lentamente até o
ano 2004.

Ou seja, o Estado hoje tem uma dificuldade enorme em cobrir essas
despesas. Se ele for contratar mais pessoas para colocar no lugar de quem
se aposenta, o problema só vai se agravar. Então, o que ocorreu foi o
seguinte: quando começamos a fazer o trabalho, iniciamo-nos nessa
hipótese e chegamos a valores muito altos. Ai, no desenvolvimento do
trabalho, vimos que temos que nos alertar para que, mesmo nessa situação
ultra-simplificada de não-reposição das pessoas que forem se aposentando,
já se tem uma situação muito grave. Por isso é que tratamos o problema
considerando-se o conceito de população fechada.

A questão das reservas técnicas, riscos de iminência, etc. é uma boa
pergunta. O meu colega aqui do lado apresentou um trabalho em que se
calculou que a alíquota para o financiamento de aposentadoria por tempo de
serviço ficava em tomo de 12%, e a nossa sai por um valor muito mais alto.
Qual é a grande diferença e por que o nosso número é tão mais alto que o
dele? Assim que ele acabou a sua apresentação, eu lhe fiz essa pergunta
imediatamente. Existe uma diferença básica: no cálculo dele, que está
evidentemente correto, ele parte de outras hipóteses. Uma delas.é que, nos
próximos 12 anos, todas as aposentadorias continuariam a ser pagas
diretamente pelo caixa geral do Estado e a contribuição de 12% seria usada
para capitalizar um fundo que não teria despesa nenhuma. Ele ficaria sendo
capitalizado para que, daqui a 12 anos, se começasse a ter despesas. Então,
evidentemente, esse fundo teria despesas muito menores durante 12 anos e,
por isso, a taxa foi tão mais baixa.

Quanto ao tal repasse das contribuições feitas no passado pelo INSS, o
que aconteceu foi o seguinte: no passado, os celetistas contribuíam para o
INSS. O regime jurídico único criado pela Constituição de 1966 jogou as
aposentadorias desses antigos celetistas diretamente para o caixa geral dos
Estados. Então, existe uma controvérsia sobre o dinheiro que os Estados
estão tentando cobrar do Governo Federal como compensação a esse valor.
Nós não levamos isso em conta, evidentemente. E por que fizemos isso?
Porque ninguém consegue saber quanto será esse dinheiro. Agora, por outro
lado, quando fizemos o nosso cálculo, colocamos uma tabela em vista do
volume de capital inicial que o fundo poderia ter. Se o Governo Federal, por
acaso, repassar uma parte daquele recurso, basta entrar na tabela com o
número que o Governo repassou e calcular as alíquotas, que serão mais
baixas. Isso não invalida os nossos dados.

Para finalizar, foi-nos feita uma critica de que teríamos apenas feito contas
e não propusemos solução nenhuma. Isso absolutamente não é verdade.
Apresentamos aqui um trabalho resumido, mas, no nosso trabalho amplo e
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que teve o relatório divulgado, há alternativas. Estudamos, por exemplo,
constituição de fundos em primeiras etapas. Numa primeira etapa, por
exemplo, um fundo pagaria apenas o primeiro salário mínimo ao servidor,
outro fundo pagaria os dois primeiros salários mínimos ao servidor, e há um
outro ainda com limite de pagamentos de benefício. O primeiro seria limitado
a oito salários mínimos, o outro a 12 e assim por diante- Existem várias
alternativas e, ao que parece, a pessoa que fez a pergunta talvez não tenha
tido acesso ao relatório. Muito obrigado.

Interrupção dos Debates
O Sr. Presidente - Gostaríamos de esclarecer ao Plenário que a comissão

organizadora se reuniu e decidiu suspender, temporariamente, o debate.
Vamos conceder 5 minutos para que o representante da tese do "Cálculo
Atuarial, em Nome de Alguns Poderes", Sr. João Diniz, possa usar o
microfone da Mesa ou da tribuna, como ele entender melhor, para ter
condição de fazer a defesa da proposta que está sendo apresentada numa
tese nos grupos. Então, depois da exposição, ele permanecerá aqui na
Mesa, para responder a eventuais questiona mentos. Posteriormente,
daremos seqüência às perguntas que já temos, dividindo-as entre os
conferencistas, para que todos possam participar. Com  a palavra, o Sr. João
Diniz, para a exposição da defesa da tese que está circulando nos grupos.

Palavras do Sr. João Diniz Pinto Júnior
Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. e à comissão organizadora pela

concessão do tempo, mas não necessitarei de 5 minutos. Tenho, apenas, de
passar-lhes um esclarecimento. Não existe o terceiro cálculo atuarial. Existe
o cálculo atuarial apresentado pelos professores da Fundação Getúlio Vargas
e existe o cálculo atuarial apresentado pelo atuário oficial do IPSEMG.

A tese que está sendo discutida nos grupos de trabalho teve como base o
trabalho do atuário do IPSEMG. Esse material será distribuído na parte da
tarde, quando poderemos detalhar aqueles percentuais que lá estão, porque
eles foram discriminados para pensão, aposentadoria e saúde.

Era só sso que tinha a esclarecer. A tarde, estaremos à disposição para
isso.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. O senhor poderia permanecer à mesa
conosco, porque, se houver alguma pergunta, o senhor poderá esclarecê-la.

Prosseguimento dos Debates
O Sr. Presidente - Dando seqüência aos trabalhos, a pergunta agora é de

Vânia Marques, do Banco do Brasil, ao Sr. Nilson Souto Cardoso: "Diante da
grave situação em que se encontram as Prefeituras em relação â
Previdência, pergunto se haveria outras alternativas de solução ou se a
única saída seria a criação de uma previdência única para os servidores
públicos. Nesse caso, quais as reais perspectivas disso vir a ocorrer e
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quando seria definido?"

O Sr. Nilson Souto Cardoso - Temos em Minas Gerais um fórum que
congrega os Prefeitos das 25 maiores cidades do Estado. Esse fórum
reivindica e apóia a criação de um instituto de previdência único para os
funcionários públicos.

No caso do Banco do Brasil, há alguns municípios, em Minas Gerais, que
entregaram a administração dos recursos disponíveis ao próprio Banco do
Brasil. Alguns também os entregaram ao BEMGE, e os que assim
procederam estão tendo hoje uma condição bem melhor do que a daqueles
que ficaram administrando os recursos dentro do próprio Instituto.

Mas os municípios, hoje, defendem a criação de um instituto único de
previdência para os servidores públicos.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Daremos, agora, três minutos ao Prof.
Luiz Guilherme Schymura, para que possa responder à pergunta que lhe foi
formulada, uma vez que já temos condições técnicas para a exposição.

O Sr. Luiz Guilhenne Schymura de Oliveira - O valor presente colocado
na segunda coluna para ativos de R$23.500.000.000,00, aproximadamente,
refere-se ao valor presente da folha de ativos do ano de 1997 até o último
ativo se aposentar ou morrer, ou seja, até o ano 2036, aproximadamente.
Então, esse valor não representa apenas o valor presente de 1997 a 2005, e
sim de 1997 até 2035, quando o último ativo se aposentar ou morrer.

Com relação aos aposentados ocorre o mesmo. Temos o valor presente de
toda a folha de aposentados, de hoje até o último aposentado falecer.

O Sr. Amônio Carlos Mazzilli - Sr. Presidente, diante dessa informação,
tenho uma pergunta a ser feita.

O Sr. Presidente - O senhor teria, então, 3 minutos e depois mais 3.
O Sr. Antônio Carlos Mazzilli - Bastam de 10 a 15 segundos. Se a coluna

do total de 23,5 ou 30,3 não corresponde ao somatório dos anos de 1997 a
2005 e sim até o ano de 2036, parece-me que o gráfico deveria ser
complementado, porque pode dar uma impressão distorcida para os
presentes de que no ano 2005 já haverá um acréscimo de 30% do total da
folha dos aposentados sobre a dos ativos, quando isso só ocorrerá em 2036,
ou seja, daqui a 39 anos.

Parece-me que esse é um dado de extremissima relevância diante do que
está sendo colocado num debate de tão alto nível, e de tal seriedade que
envolve as vidas de tantas pessoas, servidoras públicas do Estado de Minas
Gerais, que honradamente, por meio de concurso público e de seu trabalho,
vêm contribuindo todo esse tempo para a Previdência e, depois, no
momento de se aposentarem, deparam com dados dessa natureza, trazidos
por um órgão tão conceituado como é a Fundação Getúlio Vargas, que
podem provocar resultados completamente divergentes nas discussões finais
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deste fórum.
O Sr. Luiz Guilherme Schymura de Oliveira - Como me parece que o Sr.

Antônio Carlos não prestou atenção ao gráfico que apresentei, vou repetir
exatamente a mesma explicação que havia dado, pois acredito que fui até
muito claro.

Tendo em vista o pouco espaço que temos para a transparência, seria
impossível colocarmos na tabela os números de 1997 a 2057, o que,
inclusive, seria pouco ilustrativo. Só fomos até o ano 2005. Para compensar
isso, fizemos um gráfico, o qual seria possível estender até o ano de 2057.
Observem: a faixa em azul representa os gastos com o ativo de hoje até o
último ativo que vier a falecer ou se aposentar. Em vermelho, os gastos com
aposentados ano a ano, de 1997 até o último aposentado vir a falecer. A
meu ver, está muito claro. Não tenho mais o que responder sobre isso.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelmo Carneiro Leão - Na verdade, quero mesmo é fazer

algumas considerações. A primeira delas refere-se à divida dos municípios
em relação à Previdência, da ordem de R$1.042.000.000,00, quantia
realmente vultosa.

Praticamente em todos os setores encontramos dívidas consolidadas, e
isso é apresentado como a grande evidência da falência do processo
previdenciário. Eu, entretanto, tenho o sentimento de que o Governo trata a
divida social ou a divida previdenciária de maneira diferenciada em relação
a outras dividas. Ontem, por exemplo, os jornais de Minas anunciaram que,
só para cobrir os buracos dos Bancos, foram gastos R$20.000.000.000,00

Foi colocada por esta Mesa a necessidade de se tratar o problema
levando-se em conta a questão matemática e também a questão política, o
que é muito correto. Nem sempre uma pode significar a outra. Para exercer
plenamente a política, precisamos das informações matemáticas, e não as
vejo corno agressivas. São informações absolutamente necessárias para as
nossas decisões políticas, além do que a matemática pode ser feita
dispensando-se a política. Até deve ser mesmo assim. Mas é lamentável que
as medidas políticas deste País se façam de maneira profundamente
diferenciada.

Ontem tivemos a oportunidade de ouvir um debate em que se colocou que
o Estado não tem projeto. Acho que essa é mesmo uma questão
fundamental: qual é o nosso projeto de Estado? Qual é o nosso projeto de
nação? Qual é o projeto de sociedade que queremos? E esta não é uma
rergunta a ser respondida só pela Assembléia ou pelos Governos. A
resposta tem que vir da sociedade também, até porque, os Governos que
estão aí constituídos, com todos os defeitos e distorções, são eleitos pela
sociedade. Ou seja, existem interesses sociais, que podem não ser os mais
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legítimos, mas que colocam para gerenciar este Pais os Governos que aí
estão.

E muito triste ver o caminho pelo qual o Governo nos está conduzindo, no
qual não encontramos uma saída para este país.

Em relação à seguridade social, acho que poderia sair deste Fórum a idéia
da separação das diferentes áreas da seguridade social: a questão da
previdência, a questão da assistência social e a questão da saúde.

Se nós defendermos, enquanto cidadãos, o Sistema único de Saúde para
este País, é preciso que seja único para todos, e que se exija do Estado,
como condição fundamental, que para a saúde se destinem recursos do
Sistema único de Saúde, e não de outro sistema.

No sistema de previdência há duas questões fundamentais: o controle
social, que já foi colocado aqui, e a questão da autonomia. Não é possível
que o Estado, repleto de necessidades, possa controlar recursos ou controlar
urna estrutura que deve ter, recessaria:nente, em seu caixa, recursos,
porque são recursos de previdência e preparados para o futuro.

Gostaria de perguntar ao Dr. Marcelo o seguinte: como é possível fazer
cálculo atuarial hoje, levando em consideração, para o caso da Previdência
do Estado, os servidores que ingressam no serviço público provenientes de
outros setores de trabalho, da iniciativa privada, sem contribuir? Um servidor
público pode trabalhar 23 ou 28 anos e, depois desse tempo, ingressar em
um serviço especial, na direção de uma escola, em um cargo de confiança e
apostilar dentro desse processo? O que isso implicaria do ponto de vista das
demandas, dos gastos atuariais, considerando que o seu salário de
aposentadoria é equivalente ao último salário recebido na ativa?

O Sr. Marcelo Nascimento Soares - Em relação â mudança do regime
previdenciário, ou seja, a pessoa era celetista e hoje é servidor público, a
Constituição de 1988 previa a compensação financeira entre os diversos
sistemas previdenciários, ou seja, se uma pessoa contribuiu durante 30 anos
para o INSS, como celetista, e amanhã ingressa no Estado, vai trabalhar
mais 5 anos, supondo que ela vá aposentar-se com 35. Em principio, quando
ela ingressar no Estado, por ocasião de sua aposentadoria, haverá a
compensação, ou seja, o INSS, eventualmente, repassará o montante de
contribuição referente a contribuição dessa pessoa no tempo em que
trabalhava como celetista. Está previsto na Constituição.

Esta seria a forma correta, porém, entre estar previsto e ser efetivamente
realizado, existe uma diferença. O problema reside justamente nisso. Apesar
de estar previsto em lei dessa forma - a vontade política existe, é real e
tecnicamente correta -, ainda não foi definida a possibilidade de sua
efetivação. Quais são os problemas que se colocam dentro disso? Não tenho
a solução, tenho os problemas. Se alguém tiver a solução, me avise ao final
do debate.
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Apesar de tecnicamente correto, qual o problema relativo à viabilização

disso? O INSS tem um regime de concessão de benefício limitado a um teto
e com determinadas regras- Hoje o serviço público tem regras diferentes. O
servidor se aposenta com salário integral: no INSS, não. Está limitado ao
teto de R$1.000,00. O INSS tem um critério de reajuste e benefício diferente
do Estado. O que pode acontecer? Vamos supor que eventualmente exista a
compensação. A compensação seria em dinheiro e não haveria problema.
Só que, no caso de haver essa compensação, ventila-se, comenta-se que a
coisa seria feita na base proporcional.

De que forma? Se a pessoa contribui, durante 30 anos, pelo regime
celetista, o INSS arcaria com 30135 da aposentadoria, enquanto o Estado,
com 5135. Agora, no primeiro reajuste que o Estado desse e o INSS não
desse, haveria um problema. Então, a maneira de fazer a mudança é
através de compensação. Mas, apesar de previsto em lei, o critério de
definição ainda vai ter algum tipo de discussão, provavelmente quando se
discutir mais a fundo a questão e se mudar o sistema previdenciário do País.

No nível do privilégio, tudo é uma questão de custo. Desde que se tenha
pago, não haverá problema em se •dar esse tipo de coisa. O caso do
apostilamento é uma das distorções. Não há problema para o cálculo, mas
pode haver problema se uma pessoa pagar menos do que efetivamente teria
de beneficio. A equação, depois que se montam os cálculos, é
extremamente precisa nesse ponto. Se a pessoa sai de um grupo que serviu
de base para o cálculo de sua aposentadoria e passa para outro, então
efetivamente estará pagando menos do que deveria, e haverá pessoas
pagando mais do que deveriam. Isso pode ocorrer.

O Sr. Presidente - Pergunta para o Prof. Renato, formulada pelo Sr.
Fernando Luiz dos Santos, da União Nacional dos Servidores Públicos Civis
do Brasil de Montes Claros: " Senhores profetas, suas previsões ou
suposições mostram que ninguém mais vai nascer, crescer ou morrer. Não
precisaremos nem de cemitérios nem de maternidades. Vocês tentaram
viver com o salário de um aposentado ou pensionista, enquanto faziam esse
estudo? Deveriam tê-lo feito. Vocês ainda serão aposentados, sabiam? Na
sua previsão, ninguém morre. Fizeram um estudo sobre o poder de compra
do salário dos servidores ativos e inativos? O salário médio dos servidores é
de R$200,00 e não de R$600,00, como foi dito. Só os medicamentos
consomem 30% dos salários, além da alimentação, do vestuário e de outros
itens. Sabiam que a maioria dos servidores inativos fazem uso de
medicamentos controlados caros? Aguardamos estudos sobre o poder de
compra dos salários.

O Sr. Renato Fragelli Cardoso - Sobre esse conceito da população
fechada, essa pergunta já foi feita umas três ou quatro vezes. Já expliquei
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por que trabalhamos com o conceito de população fechada. Apesar da
população fechada, as despesas totais com salários, aposentadorias e
pensões mantêm-se num patamar elevadíssimo. A medida que as pessoas
forem se aposentando, o Estado vai ter de repor a mão-de-obra, ainda que
parcialmente, e as despesas, pelas regras atuais, vão subir ainda mais. Se o
Estado, hoje, tem imensas dificuldades de custear tudo isso, tendo-se em
vista os atrasos nos repasses ao IPSEMG e a outros órgãos, imagine-se
como a coisa vai ficar com a reposição das pessoas que se forem
aposentando. Tudo vai se agravar. Esse assunto já foi tratado, e não vou
voltar a esse ponto.

Quanto ao valor dos salários, esse número que demos aqui se refere ao
salário médio. Trabalhamos com os dados que nos foram fornecidos. O
salário do servidor ativo, em abril de 1996, era de R$621,00, ao passo que o
benefício médio da aposentadoria era de R$928,00. Multiplicando-se esses
valores pelo número de servidores ativos e inativos, chega-se às despesas
globais com aposentados e pensionistas que o Estado nos fornece. Esses
números estão coretos, sim.

Talvez o formulador da pergunta tenha confundido o salário de alguma
determinada categoria que tem salários mais baixos com salários médios,
que inclui funcionários de todos os níveis hierárquicos.

• Sr. Presidente - Waldir Pereira de Araújo, do SIND-UTE.
• Sr. Waldir Pereira de Araújo - E importante que tenhamos inspiração

no movimento, porque estamos tentando lutar por alguns direitos nossos que
estão ameaçados: direito a saúde, assistência e aposentadoria. O Governo
tem uma solução mágica, que é aumentar a contribuição, o que, para nós, é
uma catástrofe. Parece que estamos diante de uma catástrofe: o Governo
diz que não tem dinheiro para nos pagar, não tem dinheiro para pagar
aposentadoria, não tem dinheiro para nada. A solução é aumentar a
contribuição. Estamos vendo aqui uma manipulação de números. Temos
aqui números demais e cada um usa o número que mais lhe convém.

Com todo respeito aos técnicos da Fundação, foi feito um estudo com base
nos dados que o Governo forneceu-lhes. Até queríamos saber quanto o
Governo pagou para que esses cálculos fossem feitos. E importante que o
contribuinte saiba quanto está pagando. Os trabalhadores também devem ter
recursos para fazer seus cálculos, do ponto de vista nosso, pegando um
salário de R$112,00 de uma serviçal, de R$212,00 de um Professor P-1.
Temos uma média salarial aqui de R$600,00 e de R$900,00. Isso é irreal.
Cinqüenta por cento dos funcionários fazem parte da categoria a que
pertenço: a educação.

A pergunta vai para o professor que falou sobre os municípios. Estamos
assistindo a um verdadeiro jogo com relação às questões das finanças e da
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política. Mistura-se tudo. Falaram-nos aqui ontem que estamos usando esse
espaço para palanque Os governos usam os palanques e os caixas desses
institutos, infelizmente, até para fins eleitoreiros e o caixa dois. Queria que o
senhor falasse sobre isso.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nílson Souto Cardoso.
• Sr. Nílson Souto Cardoso - Realmente, a política ainda impera nas

nomeações. Isso em qualquer nível de governo. E os municípios não fogem
à regra, porque o agente político está muito mais próximo e sente muito mais
a cobrança do munícipe do que o Governador e o Presidente da República.

O que disse diversas vezes e repito é que os institutos emprestaram e
continuam emprestando dinheiro às Prefeituras para pagamento de pessoal.
Foi o que disse e tomo a repetir. Aliás, minto. A Prefeitura de Patrocínio -
vamos dar nome aos bois - pegou dinheiro emprestado da Previdência para
comprar equipamentos, caminhões, etc. Todas as outras que conheço
usaram o dinheiro no pagamento da folha dos servidores.

O Sr. Presidente - Pergunta ao Sr. Marcelo Nascimento. A pergunta é do
Sr. Joelísio Moreira, do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos:
seguindo sua colocação, o Governo não dispõe de recursos para cumprir os
direitos que são assegurados pela contribuição. Por que acreditaríamos que
a criação de um fundo solucionaria o problema dos desvios de recursos?
Hoje se tornou hábito, por parte do Governo, apropriar-se dos recursos do
IPSEMG, por meio de seu poder absoluto em utilizar o caixa único. O
Governo já não teria provado sua incapacidade em administrar o nosso
dinheiro?

O Sr. Marcelo Nascimento Soares - A criação do fundo que mencionei
não é necessariamente no caixa único. Mesmo porque não tem sentido.
Quando digo fundo, por que estou falando fundo? O IPSEMG, hoje, da forma
que foi criado o seu estatuto, concede ensôes e falta a parte da
aposentadoria, que hoje está no Estado. A- _sar de o Estatuto do Servidor
Público ter uma regra definida, mais ou menos, para aposentadoria, o
dinheiro para esse fim está num caixa único do Estado, não há uma
separação, o dinheiro entra nesse caixa e não é pintado de azul, vermelho
ou amarelo. E nesse sentido. Uma vez que se cria um fundo, você vai saber,
exatamente, qual é o valor necessário para pagar a aposentadoria, o que
está devendo e qual é o valor do rombo. Por exemplo: qual o valor
necessário para arcar com as aposentadorias daqui para a frente? Esse
númaro só está sendo conhecido por meio de estudos do IPSEMG e da
Fundação Getúlio Vargas. Ao se criar um fundo, ao se estabelecer uma
regra, um piano de seguridade de aposentadoria, visto que já existe um para
pensão, automaticamente você estará conhecendo quanto terá que pagar e
quanto terá que ter em caixa, para poder acompanhar melhor. Aí seria mais
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tranqüilo. Hoje, são recolhidos 3% para aposentadoria. Teoricamente, o
Estado está entrando com o restante. Qual é o valor real da taxa de
contribuição de aposentadoria? Com quanto, efetivamente, o Estado está
entrando hoje? A criação do fundo é mais para esse fim. Não sei se respondi
à pergunta a contento.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Sr. José Geraldo Kojak
Cangussu, do SIND-UTE de Montes Claros.

O Sr. José Geraldo Kojak Cangussu - A minha pergunta é dirigida aos
economistas. Vocês afirmaram que em qualquer país do mundo, se
souberem que a média de aposentadoria no Brasil é de 25 ou 30 anos,
realmente vão achar que não é uma coisa séria. E importante colocar que o
condutor da reforma da Previdência, Reynold Stephanes, aposentou-se aos
22 anos de trabalho. Isso é importante, e vocês devem saber disso. E assim
outros, como o Azeredo, que recebeu de presente uma aposentadoria
vitalícia de R$12.000,00, por dois anos de governo. E importante que o resto
do mundo saiba disso. Mas também é importante que o Brasil e o resto do
mundo saibam a respeito dos privilégios, que vocês comentaram, para
trabalhadores da educação, professores e professoras, cuja aposentadoria a
Organização Mundial de Saúde determina que seja após 25 anos e 30 anos
para mulheres e homens, respectivamente, devido a doenças profissionais
adquiridas no magistério, e são várias doenças. E importante que vocês
saibam sobre essas doenças profissionais.

Outra reflexão é a respeito dos 3,5%. Se for prevalecer a proposta da
Constituição, que seria de 3,5% do servidor mais 213 do Governo, seriam
11,5%. Era muito dinheiro previsto para um período de 25 anos de
contribuição, que daria para se aposentar tranqüilamente.

Nossa pergunta é dirigida aos técnicos. Quando falam em média salarial, é
importante saber como é a média, porque senão fica igual à média de
bananas: se uma pessoa come duas bananas e outra come oito, a média
seria cinco, e não é assim. Queria saber se vocês sabem que existe a média
dos trabalhadores do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Será que
vocês sabem qual é a média de cada um desses Poderes? Gostaria que
colocassem a média real dos três Poderes.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, para responder, o Sr. Renato
Fragelli Cardoso.

O Sr. Renato Frageili Cardoso - Respondendo a uma outra pergunta a
respeito dos anos de aposentadoria, deixei bem claro que, como técnico de
um país democrático, onde os direitos são definidos pelos representantes do
povo numa Assembléia Constituinte, não me cabe definir se os professores
devem se aposentar com "x" ou "y" anos. Não usei a palavra privilégio em
nenhum momento.
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Quanto aos dados dos três Poderes de Minas, começamos a fazer um
trabalho recebendo dados do Poder Executivo. Essas informações são
fornecidas de maneira complicada, porque, para cada servidor, temos o seu
salário, a sua idade, informações sobre dependentes, a categoria profissional
em que se encontra, porque as regras de aposentadoria variam de categoria
para categoria. O setor do Poder Executivo forneceu-nos esses dados, os
outros dois setores acabaram não fornecendo e tivemos de trabalhar, então,
apenas com os dados do Poder Executivo. Como ele representa 83% das
despesas, o número é significativo para darmos urna idéia bastante boa do
problema, embora saibamos que o salário médio nos outros dois setores é
mais alto do que no Poder Executivo.

O Sr. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva - Queria colocar à
disposição da Mesa um relatório mensal gerado pela Secretaria de
Administração com dados sobre o salário médio por secretaria, por
autarquia, por fundação e por Poderes. Tenho a folha de fevereiro, da qual
retirei alguns dados. Uma tabela foi para a tela ontem, e vou encaminhar à
Mesa esse relatório, constituído de várias tabelas. Já posso dizer aqui,
porque esse dado é público, que o salário médio no Executivo - não estou
com a tabela aqui, ela está na minha pasta - é em torno de R$600,00, na
folha de fevereiro; no Judiciário é em tomo de R$3.100,00 e no Legislativo,
em tomo de R$3.400,00.

E preciso haver toda a clareza nessa discussão. Não há caixa-preta, os
dados estão todos disponíveis. Quem quiser consultar, a Superintendência
Central de Pagamentos de Pessoal está aberta, e os dados fornecidos estão
sintetizados neste relatório, o qual vou encaminhar a este fórum.

O Sr. Presidente - Muito bem. Vamos providenciar para que cada grupo
tenha pelo menos duas cópias desse relatório, a fim de que, à tarde, os
grupos possam fazer uso dele. Vamos estender os trabalhos por mais 15
minutos e encerrar a reunião, para não termos um atraso muito longo à
tarde, como tivemos ontem, quando houve alguns problemas. Para que isso
não ocorra hoje, já que amanhã é dia de votação, de manhã, nas plenárias,
vamos ter só mais 15 minutos agora.

Pergunta para o Dr. Marcelo Nascimento, de Jânio de Castro, da UNSP,
Coordenador Distrital de Sete Lagoas: "Para um sistema recém-criado, qual
seria o tempo necessário de capitalização para que assuma integralmente
suas funções previdenciárias? Observação: o número de contribuintes é
mais ou menos 4 mil.

O Sr. Marcelo Nascimento Soares - Essa pergunta sempre aparece. O
problema aí é a capacidade contributiva, no caso, como estou entendendo, é
do município. Vamos colocar dessa maneira. Em geral, não fazemos
nenhum cálculo com menos de cinco anos, porque é o tempo mínimo
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necessário, no caso da aposentadoria, para que se consiga ter, no mínimo,
um fluxo de caixa razoável.

Vamos supor o seguinte: cria-se hoje um plano, um fundo, um sistema de
previdência com 4 mil pessoas, um número pequeno, mas vamos supor que
fique nos 4 mil. Necessariamente, se se começa a assumir, hoje, a
aposentadoria desses 4 mil, que podem ser, podemos dizer, de risco
iminente, ou seja, aquelas pessoas que estão na tábua da beirada para se
aposentar, o fundo quebra. A única e mais barata maneira de se fazer isso,
normalmente, é a seguinte: com cinco anos o fundo começa a assumir a
aposentadoria daqueles que se aposentariam de cinco anos para a frente. O
pessoal que está de cinco anos para trás, no caso do município, de qualquer
maneira estaria sendo assumido, e para isso tem o que chamamos de
reserva do tempo anterior ou reserva de serviço - são usados os dois termos.
O que significa isso? Se a pessoa contribuiu só durante cinco ou seis anos
para se aposentar, quando deveria ter contribuído por 30 ou 35 anos, então o
fundo já dá partida com um rombo grande. O que é que se costuma fazer,
em geral, na esfera privada? Costuma-se fazer esse tipo de coisa só com a
limitação. Na esfera pública é um pouquinho mais tranqüilo, porque a regra
da limitação não está tão definida nesse sentido. Financia-se para o órgão
empregador, no caso, para o município, o seguinte: vamos começar a
aposentar daqui a 5 anos o pessoal que eventualmente vai aposentar, só que
esse dinheiro do tempo anterior tem de ser colocado aqui dentro.

Não há necessidade desse dinheiro de uma vez. Pode-se financiar esse
valor, essa reserva, esses 30 anos que o indivíduo não contribuiu para o
município, num período de 25, 30, 40 anos, dependendo da capacidade
contributiva do município. Naquela transparência, há aquele tipo de coisa.
Há um percentual de financiamento e benefícios a conceder. Acredito que
seja isso, ou seja, é aquele montante de dinheiro que vai ser necessário no
estabelecimento de uma regra definida para a aposentadoria e que o pessoal
estaria amortizando. Pelo percentual, deve ser em tomo de 50 anos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Gilberto Neves, Assessor da
Assembléia.

O Sr. Gilberto Neves - Gostaria que, juntamente com as cópias xerox,
fosse entregue uma cópia do pronunciamento do Cel. Soter. Muitas
informações do seu pronunciamento são importantes para nós. Pelo debate
de hoje cedo, parece-me que estão surgindo dois consensos: o
estrangulamento da situação da seguridade do servidor, hoje, é mudo mais
culpa do Governo, que retém os recursos. Também não foi citada aqui a má
administração do IPSEMG. Essa culpa é muito mais do Governo do que de
quem se aposenta com 25, 30, 35 anos. A maioria dos oradores detectaram
essa falha. 0 segundo consenso é que a questão da seguridade é um
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enfoque muito mais social que financeiro. O Governo carrega as tintas no
aspecto financeiro, porque só se preocupa com números, colocando-nos na
obrigação de arranjar alternativas de financiamento, O Governo está
preocupado com a reforma fiscal, com o déficit, com a demissão e com a
redução de funcionários. Mas esse mesmo Governo não tem nenhuma
proposta de distribuição de rendas. Se vamos enfocar a seguridade social
como uma questão social, ternos que tocar no problema da distribuição de
rendas. Segundo as projeções, vai haver mais segurados que contribuintes,
aí vamos ter que equacionar o problema do financiamento. Se não
enfrentarmos o problema de distribuição de rendas no País, que é uma das
mais concentradas no mundo, não vamos ter como resolver. O Governo
alega que não tem como cobrir. Mas esse Governo social-democrata é
capaz de usar R$20.000.000.000,00 para salvar banqueiros. Para resolver o
problema social, ele não tem dinheiro. E o Governo Azeredo não apresentou
nenhuma proposta para enfrentar o problema da distribuição de rendas.
Pergunto ao pessoal da Fundação Getúlio Vargas, que diz ter algumas
propostas, como é visto o problema da distribuição de rendas? Pergunto
também ao representante das entidades do funcionalismo qual a proposta
mais clara que está sendo apresentada para a questão, já que se propõe,
hoje, que o IPSEMG assuma a previdência. Essa pergunta é -dirigida ao
Diniz. A outra é dirigida ao representante dos municípios- E a seguinte: há
muitos municípios que fazem convênios com o tPSEMG. E muitos não
transferem o que arrecadam dos servidores. Essa prática de apropriação
indébita deve ter sido aprendida pelo Governo Azeredo com os Prefeitos.
Não é uma questão só dele. Qual seria o instrumento para se conseguir que
o dinheiro venha para o caixa único, evitando a interferência do Prefeito no
dinheiro do servidor?

O Secretário Marcus Pestana justificou aqui a questão do IPLEMG,
dizendo que ele é mantido pelo Poder Legislativo, porque tem autonomia
financeira. Então, o Governo tem que repassar o dinheiro. Só que a
Constituição, segundo o Cel. Soter, tem que ter orçamentos diferenciados, e
isso o Governo não cumpre. Para uns, ele cumpre a lei, deixando os outros a
verem navios.

O Sr. Vicente Gonçalves - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma questão
de ordem. Fui um dos primeiros a me inscrever e, no entanto, não vou poder
falar. Espero que da próxima vez haja uma maior organização, porque
ouvimos esse desabafo em cima do funcionário e nada podemos fazer.
Portanto, faço aqui um protesto e espero que a organização deste evento, da
próxima vez, dê oportunidade para todos se manifestarem. Na realidade, o
que está faltando é democracia.

0 Sr. Presidente - A coordenação do Fórum tem uma determinada linha
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de trabalho. A Presidência tem que encaminhar as perguntas à medida que
as recebe. Então, se a sua inscrição já foi feita, o senhor vai ser chamado.
Com a palavra, o Sr. Luiz Guilherme Schymura.

O Sr. Luiz Guilherme Schymura de Oliveira - Com relação ao fato de
que a previdência é distribuidora de renda, gostaria de dizer que, realmente,
ela desempenha esse, papel, e que o considero de grande importância.

Existe um estudo de 1992 do então Deputado Antônio Brito - com certeza
esses números ainda valem para hoje - que diz que a aposentadoria por
tempo de serviço é um fator extremamente concentrador de renda, porque
apenas algumas pessoas que ganhavam salário-mínimo se aposentavam por
tempo de serviço. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com 25 anos de
idade, portanto, vou me aposentar com 55 anos. Quer uma coisa mais
concentradora de renda do que isso?

Temos uma proposta, na Fundação Getúlio Vargas, de reforma da
previdência social como um todo, e ela estipula a idade mínima para
aposentadoria de 65 anos. Observem que eu vou ser extremamente
prejudicado. Se a aposentadoria for com 65 anos, não vou me aposentar
com 55. Agora, defendo essa proposta porque ainda faltam 20 anos para eu
chegar aos 55 anos. E, se as coisas continuarem como se encontram, duvido
que a previdência terá condições de me pagar o benefício da aposentadoria.
Então, prefiro que seja feita uma reforma para que eu venha a receber
algum dia esse benefício. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. João Diniz Pinto Júnior.
O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Sr. Presidente, gostaria de dizer que

ontem fiz, de maneira resumida, a apresentação da proposta que está sendo
discutida nos grupos de trabalho. Então, estamos â disposição dos senhores
nos grupos de trabalho.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nilson Souto Cardoso.
O Sr. Nilson Souto Cardoso - No meu entendimento, a única coisa que

precisa haver para repassar os recursos é vontade política E proibido
constitucionalmente vincular receita e despesa, a não ser no ensino. Mas,
quando o município arrecada em nome do seu funcionário para o Instituto,
aquela receita não é dele, e sim do Instituto. Ele apenas vai fazer um
convênio com a Prefeitura, e a Prefeitura vai repassar aquele dinheiro para o
Instituto. Mesmo porque Prefeitura não tem - como o Estado tem - regime de
caixa único. Não vejo a menor dificuldade, vejo a necessidade de vontade
política.

Gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer um esclarecimento ao rapaz
do sindicato, que falou em aplicação de recursos do Instituto. Quando disse
que a Prefeitura de Patrocínio, no ano passado, comprou caminhões, precisa
ficar bem claro que esses bens foram incorporados ao patrimônio do
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município.	 -
O Sr. Presidente - Muito obrigado. A última pergunta é da Sra. Geromira,

do SIS-IPSEMG.
O Sr. José Augusto Braga - A reunião já está caminhando para o

encerramento, mas há uma insistência de várias pessoas do Plenário para
que o Júnior faça, pelo menos sinteticamente, a apresentação da proposta
que eu considero da mais alia relevância neste Fórum. Que o faça de
maneira sintética. As pessoas querem ouvir uma síntese da proposta. E uma
questão de ordem.

• Sr. Presidente - A Presidência já concedeu o tempo.
• Sr. José Braga - Mas nós insistimos nesta questão de ordem. Vamos

fazer o seguinte: a Sra. Geromina já está com a palavra e vai poder fazer o
seu questionamento. Há várias pessoas inscritas, mas, em seguida, pedindo
desculpas aos inscritos, daremos por encerrados os trabalhos. Com  a
palavra, por 5 minutos, a Sra. Geromira.
A Sra. Geromira Martins Abreu - Sou Presidente do Sindicato dos

Servidores do IPSEMG e funcionária do Instituto. Quero perguntar ao
assessor dos municípios se os municípios hoje têm fundos. E se esses
recursos dos fundos vão ser transferidos no caso de uma previdência única

A outra questão é com relação à fala do Dr. Adelmo. Neste debate, que é
um debate sério, temos que atentar para a questão social e de cidadania.
Não há como onerar mais o cidadão. Não se pode exigir que ele pague mais
para ser assistido enquanto tiver dinheiro. Será que vai haver uma
previdência de pobre e uma previdência de rico? Eu não posso pagar mais
nada. Já pago 15,5%. Sei que os dados técnicos são da maior seriedade e
não dá mais para propor medidas sociais se elas não são factíveis. E preciso
que o Governo assuma uma parte para que o servidor não seja mais
onerado. Não há mais como pagar a saúde, nem tampouco ir para o SUS.
Nós defendemos o SUS, mas ele não comporta mais nem um cidadão que
pague outro seguro de saúde ou previdência. O SUS está com uma
sobrecarga enorme de desempregados. Se não há uma política de emprego
neste País, não há como empurrar mais ninguém para a assistência do SUS.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nilson Souto Cardoso.
• Sr. Nílson Souto Cardoso - Eu não acredito, de maneira nenhuma, que

o município vá transferir esses recursos disponíveis do Instituto Municipal ao
INSS. Assim como o INSS não transferiu nenhum recurso para aquelas
aposentadorias que o município assumiu de ex-contribuintes do INSS.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Renato Barros,
para uma questão de ordem.

O Sr. Renato Barros - Represento a Coordenação Sindical, entidade
federativa dos servidores públicos. A questão de ordem vem no seguinte
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sentido: ontem, estivemos aqui protelando o tempo até às 13 horas. Queria
pedir à Mesa que garantisse a fala dos inscritos, porque algumas perguntas
ainda não foram respondidas, inclusive uma que foi feita pelo representante
da Fundação Getúlio Vargas. Uma delas foi sobre o custo que o Estado teve
para apresentar o projeto. Estou de posse dele e, pelo que me consta, foi
feito através de contratação da PREVIMINAS. Queremos que seja feito o
devido esclarecimento.

O outro ponto é sobre a questão da declaração feita aqui pelo
representante do IPSM, que denunciou para nós que o Estado deixou de
repassar. Gostaria de insistir na questão da CPI e na da sua amplitude. A
apuração deve abranger não somente o Instituto da Previdência, mas todos
os institutos da previdência.

O Sr. Presidente - A Mesa volta a colocar o seguinte: hoje estamos
fazendo os debates. As propostas serão apresentadas nos grupos. Amanhã,
nas plenárias, estaremos votando aquilo que foi apresentado nos grupos.
Esta sessão é apenas de debate, para levantamento de questões. As coisas
que aqui estão sendo colocad3s. se não forem referendadas nos grupos, não
virão à plenária, amanhã, para o processo de votação. Só virá à votação
aquilo que for apresentado pelos grupos.

Nossa preocupação deve-se ao fato de que, ontem, tivemos atrasos no
encerramento da parte da manhã, o que prejudicou um pouco os trabalhos
da parte da tarde. Então, o que não queremos é penalizar os grupos, que
serão os centros das propostas que virão para o Plenário. Mas, já que há
demandas, apesar de não podermos atender a todas as pessoas, pois são
muitas as incrições que temos aqui e, pelo nosso cálculo, ficaríamos aqui, no
minimo, até as 15 horas, sendo que às 14 horas começa a outra reunião e
ainda temos de suspender para o almoço, vamos adiar a suspensão da
reunião por mais 14 minutos, até às 112h30min, para que as pessoas possam
se pronunciar, dentro da ordem aqui apresentada. Mais do que isso não é
possível, inclusive para que tenhamos condições de fazer o nosso trabalho.

Há aqui uma pergunta do Sr. Francisco Mendes, da Associação dos
Empregados da Fundação João Pinheiro, para o Sr. Nílson Souto: "Se faltam
recursos para tudo, por que os municípios não lutam pela não-renovação do
Fundo de Estabilização Financeira, pelo qual o Governo Federal se apropria
de recursos dos municípios e Estados para aplicação no PROER"?

O Sr. Nilson Souto Cardoso - Os municípios já fizeram uma marcha até
Brasília e estão trabalhando contra a prorrogação do Fundo de Estabilização
Econômica, que, realmente, tira 12% do FPM. Os municípios e os Prefeitos
não cruzaram os braços, eles estão trabalhando para que esse Fundo não
seja renovado com a redação atual- Ele pode ser renovado, mas a partir da
preservação dos recursos que formam o FPM: o IPI e o Imposto de Renda.
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O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com  a palavra, o Sr. Vicente
Gonçalves, da UNSP.

O Sr Vicente Gonçalves - Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o
seguinte: o representante da Fundação Getúlio Vargas disse que o
funcionário não paga aposentadoria. Certo, o funcionário não paga
aposentadoria direta, mas paga indiretamente, por meio do Imposto de
Renda.

Em segundo lugar, quando ingressamos no serviço público, fizemos um
contrato, celebramos um contrato com o Governo, prestamos as nossas
provas, passamos pelo estágio probatório e fomos admitidos com esses
direitos. Mas como esse Governo não dá satisfação ao Poder Judiciário
(chegou a fazer uma medida contra as dicisões que foram favoráveis aos
funcionários públicos), como esse PSDB é um partido que quer passar em
cima de todos, elegendo o Sr. Femando Henrique Cardoso, agente da CIA,
como diz a Rádio Peão, quando estava na clandestinidade ( ... ). Não
podemos aceitar isso. Aos senhores, da Fundação Getúlio Vargas, quero
dizer que Getúlio Vargas deve estar se torcendo dentro da sepultura de
desgosto ao ver uns desgraçados que, hoje, ao invés de fazerem programa
de desenvolvimento do País, fazem programas de contenção em cima do
povo!

Não tenho a estatura dos senhores, mas sou um advogado e um pequeno
administrador de empresa e quero dizer-lhes o seguinte: desenvolve-se um
País é criando indústria de transformação, explorando a natureza, e não
trazendo um modelo do exterior para cá; isso é exatamente esnobar o povo
brasileiro.

Outra coisa: o dinheiro do INPS e da Previdência foi tirado para a
construção de obras faraônicas. Foram R$20.000.000,00! E para onde foi
esse dinheiro? Para os Bancos! Esse dinheiro que foi roubado, tirado do
povo, foi para os E. ?icos. E aí está o Sr. Magalhães Pinto e outros com o
dinheiro do povo, rcoando de todo mundo. Isso não pode acontecer. Isso é
uma vergonha! E como se isso não bastasse, e esses 500 quilos de ouro que
foram embora? E esse pessoal, c•mo os sete anões, que roubou do
Governo? E, agora, o funcionário púohco, o operário, gente do povo é quem
vai pagar isso? Os senhores devem se debruçar sobre esse assunto, um
sentido mais patriótico, nacionalista e humano, porque essas propostas que
aí estão são desumanas e estão onerando o povo brasileiro, que não tem
emprego e vive debaixo da ponte.

São homens trabalhadores, são profissionais que estão desempregados, e
tudo por causa desse Plano Real. Vocês também estão gastando uma
fortuna para garantir a reeleição do Presidente da República.

Assim, quero deixar o meu protesto, pois vocês estão com a política e com
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as teorias certas para o Primeiro Mundo, mas erradas para o Brasil, que é
um País que merece mais respeito, e vocês não respeitam ninguém.

O Sr. Presidente - Os técnicos disseram que não querem fazer nenhum
comentário. Vamos, então, à pergunta do Sr. Leôni Prata, SlNDkiudiciário:
"Nas questões das receitas auferidas pelo Estado, penso eu que nesse
modelo de população fechada não foi parâmetro o crescimento da receita.
Esta é a minha dúvida. Procede?"

O Sr. Renato Fragelli Cardoso - O estudo feito foi sobre a despesa.
Evidentemente, havendo um crescimento econômico grande, se os
contribuintes se tomarem melhores contribuintes, se as pessoas pararem de
sonegar impostos e a arrecadação do Estado aumentar num ritmo muito
grande, tudo vai ficar mais fácil. Agora, não podemos contar com esse tipo
de cenário. Aquela evolução calculada foi sobre as despesas. Se as receitas
continuarem crescendo, num ritmo compatível com a taxa de crescimento de
longo prazo no Pais - eu diria alguma coisa entre 3% e 4% daqui para frente
-, o problema fiscal, nos pagamentos de salários e aposentadorias, vai ser
muito grave.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Sr. Moisés de
Oliveira Meio, Presidente da ASCON.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Realmente, ficamos com uma
preocupação muito grande após ouvir os técnicos da Fundação Getúlio
Vargas, o atuário do IPSEMG, o Cei. Presidente da Previdência Militar e os
representantes dos municípios.

Quero apenas lembrar aos ouvintes que houve uma confusão de
posicionamento de idéias, o que deixou no ar algumas dúvidas,
principalmente quando os técnicos da Fundação Getúlio Vargas colocam que
a média salarial dos funcionários é de R$600,00, também comprovado pelo
Sr. Secretário. Só que, para fazer essa média, em nível de contribuição
previdenciária, em cálculo atuarial, não se pode levar em consideração o
salário, porque ninguém contribui sobre o salário. Atualmente, a contribuição
é sobre R$2.240,00, e, se cumprir a Constituição, no máximo R$6.000,00.
Então, a média salarial não vai dar, jamais, R$600,00.

Quero fazer uma pergunta apenas ao Secretário Adjunto sobre a questão
da arrecadação e também ao atuário Marcelo Nascimento, que se diz
preocupado como cidadão. Quando o Secretário fala sobre o custo do
funcionalismo público e da previdência para o cidadão, para o contribuinte,
qual é a sensação e a posição dele quando vê esta Casa aprovando, a
mando do Executivo, o perdão da dívida da Paraibuna Metais, de
R$100.000.000,00 de ICMS? Qual é o sentimento que ele tem quando o
Estado perde R$500.000.000,00 porque está perdoando os impostos de
importação e exportação? A resposta é a garantia de emprego. E a
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Previdência, que está garantindo a subsistência e a tranqüilidade de
2.500.000 pessoas, 15% da população deste Estado? Qual é o seu
sentimento? Depois eu quero que o senhor me responda.

Recentemente, o Estado assumiu o passivo da MGS, que é uma empresa
privada, que presta serviços de terceirização no Estado.

O funcionário aposenta e o Estado não repõe, porque ele contrata
funcionários celetistas, o que é um grande golpe. Essas empresas não
recolhem essa contribuição social.

Gostaria de parabenizar o Coronel pela sua coragem de usar esse
palanque e denunciar coisas desse tipo. Vou reforçar aqui todas essas
situações e chamar a atenção de todos para não se preocuparem com esses
dados, porque para mim eles são falsos. E um grupo contratado por uma
empresa privada para apresentar uma proposta de assumir a seguridade
social do Estado. Acho que precisamos de uma CPI. Muito obrigado.

O Sr. Marcelo Nascimento Soares - Com relação ao sentimento, acho
que esse não é só meu. E de todo mundo. O Pais está mudando em relação
a várias coisas que estão ocorrendo. Hoje há liberdade de expressão para
que esse tipo de coisa apareça. A mudança de mentalidade da sociedade é
no sentido de moralizar o País como um todo. Acho que esse é o sentimento
de todo mundo.

O Sr. Presidente - A Presidência, pedindo desculpas aos demais inscritos
por não ter mais condições de atender a todos, quer, mais uma vez, solicitar
a todos que, logo mais, às 14 horas, estejam nos grupos para darmos
prosseguimento ao nosso trabalho. Agradeço aos ilustres conferencistas, às
demais autoridades, aos participantes e ao público em geral pela presença e
solicito â Comissão de Organização do Fórum e aos coordenadores dos
grupos de trabalho que permaneçam no Plenário, após o término dos
debates.

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
extraordinária da mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 47a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 3
DE ABRIL DE 1997, DESTINADA AO ENCERRAMENTO DO FÔRUM

TÉCNICO SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO DE MINAS
GERAIS

Presidência dos Deputados Geraldo Rezende,
Ivo José, Gilmar Machado, Roberto Amaral
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e Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinarão da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos
trabalhos - Abertura de inscrições para a Comissão de Representação -
Leitura da Proposta de Documento Final - Apresentação de pedidos de
destaques - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -
Apresentação de outras propostas - Votação do documento final - Entrega do
documento final - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo Penna -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo -
Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - Às 8h15min, 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 Gilmar Machado, 20-Secretário "ad hoc", procede â 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. Edilane das Graças Andrade, representante da comissão
organizadora deste Fórum, e Geromira Martins Abreu, representante dos
grupos de trabalho, e o Exmo. Sr. Deputado Gilmar Machado.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião à realização da plenária

final do Fórum Técnico Seguridade Social do Servidor Público de Minas
Gerais, com a votação do documento final que será entregue ao Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Romeu
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Queiroz. A Presidência informa ao Plenário que este Fórum Técnico está
sendo transmitido pelo Canal 40.

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

sobre a dinâmica dos trabalhos desta plenária:
Em primeiro lugar, será feita a leitura da proposta de documento final, que

consolida as propostas elaboradas pelos grupos de trabalho.
Após a leitura, já se encontrará aberto o prazo para recebimento de novas

propostas. A nova proposta deve ser subscrita por, no mínimo, 40% dos
delegados representantes. O recebimento de novas propostas se encerrará
antes do início das votações.

Os pedidos de destaque serão feitos oralmente, após a leitura do relatório,
por meio do anúncio, por esta Presidência, de proposta por proposta. O autor
do destaque deverá se identificar.

Após os pedidos de destaque, será dada a palavra aos participantes que
desejarem apresentar oralmente as novas propostas.

Após a apresentação das novas propostas, se houver necessidade, a
Presidência suspenderá a reunião por alguns minutos, para que se finalize a
redação das novas propostas ou para que se colham os necessários
apoiamentos.

A votação do relatório será feita em bloco, salvo destaques e novas
propostas.

Em seguida, para a votação dos destaques e das novas propostas, poderá
ser feito encaminhamento da votação, sendo concedida a palavra, por uma
única vez, a um participante favorável à proposta e a um participante a ela
contrário, pelo prazo de 3 minutos.

As propostas divergentes entre si serão automaticamente destacadas e
votadas uma contra a outra.

Será considerada aprovada a matéria que obtiver maioria simples, ou seja,
metade mais um dos votos dos delegados presentes no momento da
votação. Estará prejudicada a matéria aprovada na votação em bloco
quando matéria correlata for aprovada em destaque ou na forma de nova
proposta.

Os presentes com direito a voto serão identificados pelos cartões de
votação, distribuídos na recepção do evento.

A Presidência informa que as conferências e os debates deste Fórum
serão publicac: na íntegra, no jornal "Minas Gerais", na seção "Diário do
Legislativo", na &dição de terça-feira próxima, dia 8 de abril, e não sábado,
como foi anunciado anteriormente.

Abertura de Inscrições para a Comiss: ie Representação
0 Sr. Presidente - Esta Presidência infona que estão abertas as
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inscrições de candidatos para comporem a Comissão de Representação,
constituída de sete membros. A Comissão terá como função acompanhar os
desdobramentos dos trabalhos deste Fórum Técnico, tais como a
elaboração, junto à assessoria técnica da Assembléia Legislativa, de
proposições legislativas, a partir dos subsídios colhidos aqui.

A eleição ocorrerá após a votação do relatório final. As inscrições poderão
ser feitas junto à mesa que se encontra à esquerda do Plenário, próxima à
tribuna.

Leitura da Proposta de Documento Final
O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, à leitura do

relatório final, que consolida as propostas dos grupos de trabalho. Como as
propostas de alteração dos artigos do projeto não estão numeradas, a
Presidência vai identificá-las pelas letras do alfabeto. Solicita-se que os
participantes anotem a identificação em seus relatórios.

Antes de iniciar a leitura do documento final, gostaria de justificar a
ausência do Deputado Dilzon Meio, que deveria estar aqui no meu lugar. Por
motivos imperiosos, o Deputado Diizon Meio teve que se ausentar desta
cidade, ontem pela noite, e me pediu que o representasse, o que faço com
muito orgulho e muita alegria. O compromisso do Deputado Romeu Queiroz
em promover este seminário, antes como Líder do Governo, e atualmente
como Líder desta Casa, representa, na verdade, não o seu pensamento, mas
o pensamento de todos os outros 76 Deputados que têm assento nesta Casa,
pela importância e pela relevância do assunto. -

Quero extemar a preocupação que tenho com esse setor, com esse
assunto, com essas pessoas, que são valiosas no entendimento de todos os
Deputados aqui presentes. Sou testemunha disso.

Em seguida, quero dizer que, como já havia assumido um compromisso,
vou ficar impossibilitado de permanecer até o final. E por isso que solicitei ao
Deputado Gilmar Machado, que está à minha direita, que continuasse a
presidir esta reunião de encerramento do fórum técnico. Passo a ler o
documento, que terá a participação do Deputado Gilmar Machado e das
outras autoridades que já estão compondo a Mesa, em toda a sua extensão.
(-Lê:)	 -

"PROPOSTA DE DOCUMENTO FINAL DO FORUM TÉCNICO DE
SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
1 - Projeto de Lei

Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais
Projeto de Lei

Dispõe sobre a organização da seguridade social dos servidores públicos
do Estado de Minas Gerais, institui plano de benefícios e custeio e dá outras
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providências.
Título 1

Da Seguridade Social
Capítulo 1

Das Disposições Preliminares
Art. 1 0 - A seguridade social dos servidores públicos civis e de seus

dependentes dos órgãos e entidades da administração pública do Estado de
Minas Gerais compreende um conjunto integrado de ações destinado a
assegurar-lhes, mediante contribuição e participação, prestações relativas à
saúde, à previdência e à assistência social, por meio de sistema próprio de
serviços e benefícios.

§ 1 0 - Consideram-se órgãos e entidades da administração pública
estadual, para os efeitos desta lei, os órgãos da administração direta, os
órgãos autônomos e as entidades autárquicas e fundacionais que integram a
estrutura organizacional do Estado de Minas Gerais.

§ 20 - Os serviços e benefícios serão prestados nos termos, limites e
condições estabelecidos em regulamento, com a amplitude que os recursos
financeiros e as condições locais permitirem, com propostas de
descentralização, preferencialmente regionalizadas e municipalizadas, por
meio de critérios técnicos.

Capítulo II
Do Executor da Política de Seguridade Social

Art. 20 - A seguridade social dos servidores públicos civis do Estado de
Minas Gerais será prestada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, pessoa jurídica de direito público
interno, de natureza autárquica, com patrimônio próprio, autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro em Belo Horizonte, gozando dos
privilégios e imunidades de órgão do serviço público estadual
descentralizado.

a) Acréscimo da expressão 'e militares' após a palavra 'civis'. (Grupo 1)
Art. 30 - Os órgãos da estrutura básica cc Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas - IPSEMG -, responsáveis por sua
administração e fiscalização, são os seguintes:

- Conselho Deliberativo;
II - Diretoria Executiva;
III - Conselho de Beneficiários.
a) Substituição da expressão 'da estrutura básica' por 'colegiados'. (Grupo

II)
b) Inclusão do parágrafo, neste artigo, que remeta a lei específica a

definição da estrutura completa do IPSEMG, cargos e competências
específicas. (Grupo III)

Seção 1
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Do Conselho Deliberativo

Art. 40 - O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação e orientação
superior do IPSEMG, cabendo-lhe fundamentalmente fixar objetivos e
políticas relativas à seguridade social, e sua ação se exercerá pelo
estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, operação e
administração.

Art. 50 - O Conselho Deliberativo será constituído por três representantes
da administração pública estadual, designados pelos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, e 3 (três) representantes dos seguradc: designados
pelas respectivas entidades representativas, escolhidos em assembléia.

a) Substituição deste artigo:
'Art. 50 - O Conselho Deliberativo será constituído por quatro

representantes da administração pública estadual, sendo dois designados
pelo Poder Executivo, um pelo Legislativo, um pelo Judiciário e quatro
representantes dos segurados, designados pelas respectivas entidades
representativas, escolhidos em assembléias.'

Aprovado por 30%. (Grupo III)
b) Substituição do termo 'designados' por 'indicados'. (Grupo II)
c) Acréscimo de parágrafo único com a seguinte redação:
'Art. 5°- ........................................................................................................
Parágrafo único - Os membros do Conselho Deliberativo não serão

remunerados pelo exercício dessa função, que será considerada de
relevante interesse público.' (Grupo II)

d) Inclusão, neste artigo, de parágrafo estabelecendo a forma de escolha
das entidades representativas, remetendo para regulamento o detalhamento.

- (Grupo III)
e) Inclusão do seguinte parágrafo neste artigo:
'Au. 5°-	.......................................................................................................
Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho é de três anos,

vedada a sua recondução.' (Grupo III)
Art. 60 - O Presidente do Conselho Deliberativo e seu eventual substituto

serão eleitos pelos seus pares para um mandato de três anos, vedada a
recondução.

a) Substituição da expressão 'vedada a' por 'permitida uma'. (Grupo II)
Art. 70 - Cada membro do Conselho Deliberativo terá um suplente

designado da mesma forma e com igual mandato, que o substituirá nos seus
impedimentos.

Art. E - O membro do Conselho Delit:ativo permanecerá em pleno
exercício do cargo até a posse do substituto, w--ando do término do mandato.

a) Supressão deste artigo. (Grupo III)
Art. 90 - Os membros do Conselho Deliberativo deverão apresentar

declaração de bens ao assumir o cargo e ao deixá-lo.
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-	Seção II
Da Diretoria Executiva

Art. 10 - A Diretoria Executiva é o órgão da administração geral do
IPSEMG, cabendo-lhe fazer executar as diretrizes fundamentais e cumprir as
normas gerais baixadas pelo Conselho Deliberativo, dentro dos objetivos por
ele estabelecidos.

Art. 11 - A Diretoria Executiva será constituída de 5 (cinco) membros:
- Diretor Presidente;

II - Diretor Administrativo-Financeiro;
III - Diretor de Previdência;
IV - Diretor Odonto-Hospitalar;
V - Diretor de Ações Estratégicas.
Art. 12 - Os membros da Diretoria Executiva serão indicados pelo

Conselho Deliberativo, com mandato de quatro anos, permitida uma
recondução, preferencialmente dentre os servidores do IPSEMG.

Art. 13- Os Diretores do IPSEMG deverão apresentar cópia autenticada da
declaração de bens entregue à Receita Federal ao assumir e ao deixar o
cargo.

Art. 14 - Os mandatos dos membros da Diretoria Executiva serão
prorrogados automaticamente até a posse dos seus sucessores.

a) Supressão deste artigo. (Grupo III)
Art. 15- Os membros da Diretoria Executiva deverão demonstrar já terem

exercido cargo condizente para o exercício eficiente das funções inerentes a
sua posição e possuir escolaridade compatível, o que deve ser comprovado
por meio da apresentação de "cuniculum vitae", carteira profissional ou
contrato de trabalho.

a) Substituição deste artigo por:
'Os titulares das unidades administrativas mencionadas nos incisos II a V

do art. 11 deverão ser servidores públicos de ilibada reputação e formação
profissional comprovada e condizente com as exigências do exercício do
respectivo cargo.' (Srupo 110"

Passo a palavra ao Deputado Gilmar Machado, para continuar a leitura.
O Deputado Gilmar Machado - (- Lê:)

"Seção III
Do Conselho de Beneficiários

Art. 16 - O Conselho de Beneficiários é o órgão estruturado para
possibilitar ao servidor público e seus dependentes, por meio de suas
representações, atuar na defesa de seus direitos, bem como contribuir para a
qualidade dos serviços oferecidos e a manutenção dos benefícios
concedidos. Atuará buscando a sintonia entre os anseios da massa segurada
e seus dependentes e as ações do Instituto.

Art. 17 - 0 Presidente do Conselho de Beneficiários será eleito pela
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maioria de votos de seus membros.

Parágrafo Único - O mandato do Presidente do Conselho de Beneficiários
será de dois anos, sendo permitida apenas uma recondução.

Art. 16-O Conselho de Beneficiários será constituído de representantes de
toda entidade de classe organizada filiada à Frente em Defesa do Serviço
Público, desde que constituída com observância dos dispositivos específicos
da Constituição Federal.

a) Supressão da expressão 'filiados à Frente em Defesa do Serviço
Público'. (Grupo III)

b) Substituição da expressão 'organizada filiada à Frente em Defesa do
Serviço Público' por 'reconhecida pela Coordenação Sindical dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais'. (Grupos 1 e II)

c) Inclusão de um representante dos pensionistas no Conselho dos
Beneficiários. (Grupo III)

Art. 19 - Os mandatos dos membros do Conselho de Beneficiários serão
prorrogados automaticamente até a posse dos seus sucessores.

a) Supressão deste artigo. (Grupo lii)
Art. 20 - O Conselho de Beneficiários se reunirá ordinariamente, uma vez

por mês, e extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou
da maioria dos seus membros, e suas deliberações serão tomadas por
maioria de votos.

Art. 21 - As sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho de
Beneficiários deverão ter divulgação ampla e acesso permitido ao segurado.

Seção IV
Da Competência dos órgãos da Estrutura Básica

Art. 22 - Compete ao Conselho Deliberativo:
- Deliberar sobre assuntos inerentes ao IPSEMG, observando as

disposições estabelecidas na legislação que dispõe sobre a organização da
seguridade social;

II - estabelecer as diretrizes gerais do IPSEMG e as políticas de seguridade
social do Estado de Minas Gerais, em consonância com a legislação federal
pertinente;

III - acompanhar se analisar, sistematicamente, a gestão da seguridade
social quanto ao adequado emprego dos recursos e sua eficácia sócio-
previdencial, determinando ações para assegurar as diretrizes e os objetivos
estabelecidos, bem como o alcance das metas correspondentes;

IV - estabelecer alíquotas de contribuição de segurados ativos e inativos e
a contribuição do empregador com base em estudos técnicos-atuariais;

a) Substituição do termo 'estabelecer pelo termo 'propor'. (Grupo II)
V - representar ao Ministério Público e tomar as medidas cabíveis com

relação a atos irregulares, sob pena de responsabilidade solidária de seus
membros;
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VI - aprovar seu regulamento interno e suas alterações;
VII - aprovar os planos de custeio e de aplicação do patrimônio, bem como

o relatório anual e prestações de contas do exercício;
VIII - aprovar a aquisição e a alienação de bens imóveis e a constituição

de ônus ou direitos reais sobre os mesmos;
IX - apreciar e aprovar o orçamento-programa e demais planos e

programas da seguridade social;
X - aprovar os programas anuais e plurianuais da seguridade social;
Xl - aprovar, no âmbito de sua competência, o Plano de Carreira e

Vencimentos do IPSEMG;
b) Substituição do termo 'aprovar' pelo termo 'propor'. (Grupo li)
XII - estabelecer, por meio de deliberação, o disciplinamento dos demais

níveis de organização do IPSEMG, bem como os mecanismos
administrativos necessários a esse tini;

c) Supressão deste inciso. Aprovada por 30%. (Grupo III)
d) Mudança de redação deste inciso para:
'propor definição de estrutura complementar do IPSEMG, bem como os

mecanismos administrativos necessários a este fim'. (Grupo II)
XIII - fixar as taxas de juros de empréstimos e as condições de aplicação

de capital e reservas, observado o disposto na legislação federal específica;
XIV - julgar recursos contra as decisões da Diretoria Executiva;
XV - reunir ordinariamente, uma vez em cada mês, para acompanhar a

evolução do planejamento pré-estabelecido, e extraordinariamente, quando
necessário, por convocação da Diretoria Executiva;

XVI - deliberar sobre os casos omissos nesta lei e nos regulamentos.
Art. 23 - As reuniões do Conselho Deliberativo serão realizadas com a

presença da maioria absoluta de seus membros, que deliberarão pela
maioria de votos dos presentes.

Art. 24 - Compete à Diretoria Executiva:
- Responder formalmente ao Conselho de Beneficiários sobre todas as

pr000stas apresentadas por este Conselho;
- representar o IPSEMG, inclusive em juízo;

a) Supressão deste inciso (Grupo II)
b) Acréscimo do seguinte parágrafo único:
'Parágrafo único - Compete ao Diretor-Presidente representar o IPSEMG,

inclusive em juízo'. (Grupo II)
III - responder pela administração geral do IPSEMG, em conjugação com

os órgãos básicos de sua estrutura organizacional, encaminhando ao
Conselho Deliberativo propostas de regulamentos de benefícios e serviços
da seguridade social;

IV - executar as diretrizes e as normas gerais editadas pelo Conselho
Deliberativo;
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V - aprovar atos praticados visando nomear, admitir, contratar, punir,

promover, transferir, readaptar, demitir, aposentar e dispensar servidores,
conceder-lhes várias, licenças, gratificações e demais direitos e vantagens
definidos pelo Conselho Deliberativo, bem como quaisquer outros atos
relativos à administração do pessoal do IPSEMG;

VI - convocar e presidir reuniões, especialmente as reuniões
extraordinárias do Conselho Deliberativo;

a) Supressão da expressão 'e presidir reuniões, especialmente as'. (Grupo
II)

b) Alteração do inciso para:
'Propor a convocação das reuniões, especialmente as reuniões

extraordinárias, do Conselho Deliberativo.'(Grupo III)
VII - determinar a instauração de inquérito e processo administrativo;
VIII - autorizar os pagamentos em geral e os empréstimos regulamentares;
IX - apresentar o relatório de atividades e o balanço geral referente ao

exercício encerrado;
X - propor a celebração de convênios, ajustes, contratos e acordos;
XI - controlar, fiscalizar e acompanhar as atividades administrativas;
XII - controlar a gestão dos recursos orçamentãrios e financeiros;
XIII - autorizar despesas mediante procedimento próprio;
XIV - executar os atos administrativos necessários ao credenciamento de

profissionais liberais ou clínicas para a prestação de serviços assistenciais;
XV - controlar a gestão das atividades previdenciárias, visando a assegurar

o direito relativo às prestações previdenciárias;
XVI - controlar a gestão das atividades de saúde para a definição de

políticas que visem a promover ações de cunho preventivo e curativo;
XVII - controlar a gestão das atividades de assistência social, visando a

proporcionar maior eficácia à prestação dos serviços oferecidos, garantindo
a eqüidade e o acesso necessários aos benefícios extraídos da seguridade
social;

XVIII - reunir-se, mediante convocação do Diretor-Presidente, e suas
resoluções serão tomadas por maioria de votos no âmbito de sua
competência.

Art. 25 - As reuniões da Diretoria Executiva serão realizadas com a
presença da maioria absoluta de seus membros, e que cada um terá direito a
um único voto.	 -

Art. 26 - Compete ao Conselho de Beneficiários:
- receber e apurar a procedência das reclamações e denúncias que lhe

forem dirigidas pelos segurados e seus dependentes e por entidades
representativas dos servidores, bem como propor as ações cabíveis;

II - recomendar a anulação ou correção dos atos contrários às regras da
boa administração, acionando, quando necessário, os órgãos superiores
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competentes;
III - sugerir medidas de aprimoramento do Instituto em proveito dos

segurados e de seus dependentes;
IV - solicitar serviços de auditoria e corregedoria, e quando cabível,

determinar a instauração de sindicâncias, de inquéritos ou processos
administrativos;

a) Mudança de redação deste inciso para:
'IV - solicitar à Diretoria Executiva serviços de auditoria e corregedoria e a

instauração de sindicâncias, de inquéritos ou processos administrativos;'
(Grupo II)

V - examinar, a qualquer época, os livros e documentos do IPSEMG;
VI -- lavrar em livro de atas e pareceres o resultado dos exames realizados;
VII - aprovar seu Regimento Intemo;
VIII- implantar as Câmaras Regionais de Beneficiários nas regiões

administrativas instituídas pela Lei n°11.962, de 30 de outubro de 1995.
Art. 27 - As Câmaras Regionais de Beneficiários deverão ser concebidas

como instâncias fiscalizadoras dos serviços prestados e instrumento que visa
a assegurar transparência e eficiência nas ações do IPSEMG no interior do
Estado.

Capitulo III
Dos Beneficiários

Seção 1
Das Disposições Gerais

Art. 28 - São beneficiários do regime de seguridade social instituído por
esta lei os segurados e seus dependentes.

Seção II
Dos Segurados

Ari. 29- São filiados como segurados obrigatórios ao regime de seguridade
social instituído por esta lei todos aqueles investidos em cargo ou função
pública estadual, assim discriminados:

- os servidores públicos civis, ativos e inativos, da administração direta
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado;

II - os servidores públicos, ativos ou inativos, de órgão autônomo,
autarquia e fundação pública estadual;

III - O Govemador, o Vice-Governador, os Secretários de Estado e os
dirigentes de órgãos autónomos, autarquias e fundações públicas estaduais;

IV - os membros do Poder Judiciário;
V - os membros do Tribunal de Contas;
VI - os membros do Ministério Público Estadual;
VII - os agentes públicos municipais de que trata o art. 86 desta lei.
§ 1 0 - Os serventuários da justiça, não remunerados pelos cofres públicos,

optantes nos termos da Lei Federal n°8.935, de 18 de novembro de 1994.
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§ 20 - O credenciado para prestação de serviços, com remuneração pró-

labore, pelos órgãos e pelas entidades da administração pública estadual,
não será filiado ao IPSEMG, nessa qualidade.

Seção III
Dos Dependentes

Art. 30 - São beneficiários do regime de seguridade social instituído por
esta lei, na condição de dependentes do segurado:

- o cônjuge, a companheira ou o companheiro, e o filho, não emancipado,
de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido;

II - o menor sob guarda judicial;
III - os pais;
IV - o irmão, não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou

inválido.
§ 1 0 - A existência de dependentes referidos nos incisos 1 e II deste artigo

exclui do direito às prestações	ios incisos subseqüentes.
§ 20 - Equipara-se a filho, nas condições do inciso 1 deste artigo, mediante

declaração do segurado:
a) o enteado;
b) o menor que esteja sob sua tutela e não possua renda suficiente para o

próprio sustento e educação.
§ 30 - Considera-se vínculo de companheiro (a), a união estável,

prolongada, pública, contínua e permanente de um homem e uma mulher,
não ligados por vínculo matrimonial, mas convivendo como se casados, sob
o mesmo teto, constituindo, assim, sua família de fato.

§ 40 - A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos 1 e II
deste artigo é presumida e a das demais deve ser comprovada, facultando-
se ao IPSEMG verificar, a qualquer tempo, através de sindicância, a
comprovação de dependência.

a) Inclusão no art. 30 do seguinte § 5°:
Será permitida a inclusão de beneficiários indiretos somente para

assistência médico-hospitalar, mesmo com existência de beneficiários
preferenciais, desde que haja contribuição para cada beneficiário incluído.
(Grupo III)

Seção IV
Da Perda da Qualidade de Beneficiário

Art. 31 - Perde a qualidade de segurado o que tiver cessada a sua filiação
ao IPSEMG.

Art. 32- A perda da qualidade de dependente ocorre:
- para o cônjuge, pela separação judicial ou divórcio, quando não lhe for

assegurada a prestação de alimentos, pela anulação do casamento por
sentença judicial transitada em julgado;

11 - para a companheira ou companheiro, pela cessação da união estável
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com o segurado ou segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de
alimentos;	 -

III - para o filho ou equiparado, ou para o irmão, de ambos os sexos, pela
emancipação ou ao completar 21 anos de idade, salvo se inválido;

IV - para o cônjuge, companheira ou companheiro, após a mortc
segurado, ao se casar ou quando cesseda a dependência econômica;

V - para os dependentes em geral:
a) pela cessação da invalidez;
b) pelo falecimento;
c) pela cessação da dependência econômica:
d) pela maioridade.

Seção V
Da Inscrição

Art. 33 - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual
promoverão a inscrição de seus respectivos servidores no IPSEMG, na
categoria de segurados.

Parágrafo )nico - Os órgãos e as entidades que não promoverem a
inscriçâd a que se refere o "caput" deste artigo, no prazo de 30 dias contados
da data da respectiva nomeação, responderão por quaisquer prestações de
seguridade a que o servidor e seus dependentes tenham direito.

a) Substituição, no parágrafo único, da palavra "nomeação" pela palavra
"posse". (Grupo 1)

Art. 34 - Incumbe ao segurado inscrever seus dependentes.
Parágrafo Único - Não promovendo o segurado a inscrição de seu

dependente a este será licito promovê-la.
a) Mudança de redação do parágrafo único para:
Parágrafo único - Não promovendo o segurado a inscrição de seus

dependentes relacionados no inciso 1 do art. 30, a estes será lícito promovê-
la. (Grupo li)

Capítulo IV
Dos Benefícios e Serviços

Seção 1
Das Disposições Gerais

Art. 35 - A política de seguridade social se constitui do Regime Geral de
Previdência e Assistência (Sistema Essencial) e do Regime Complementar
Facultativo de Previdência e Assistência (Sistema Complementar).

§ 1 0 - O Sistema Complementar mencionado no "caput" será estabelecido
em regulamento.

Art. 36 - O Regime Geral de Previdência e Assistência compreende a
prestação dos seguintes benefícios e serviços aos servidores públicos
segurados e aos seus dependentes:

a) Acréscimo, após a palavra "dependentes", da expressão "resguardada a
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autonomia dos Poderes". (Grupo II)

- Quanto aos segurados:
a) aposentadoria;
b) auxílio-natalidade;
c) assistência financeira;
d) auxilio-doença.
II - Quanto aos dependentes:
a) pensão;
b) auxilio-funeral;
c) auxilio-reclusão;
d) seguro coletivo.
III - Quanto aos beneficiários em geral:
a) assistência à saúde;
b) assistência social.
b) Inclusão do seguinte parágrafo único:	-
'A adesão à assistência de que trata a alínea "a" do inciso III deste artigo é

facultativa.' Aprovado por 30%. (Grupo III)
Art. 37 - O cálculo dos benefícios, à exceção do auxílio-natalidade e do

auxílio-funeral, terá pôr base o último salário de contribuição.
Parágrafo único - Não será considerado, na determinação do cálculo dos

benefícios, qualquer acréscimo de remuneração do segurado, inclusive
decorrente do exercício de cargo de provimento em comissão ou função
gratificada, ocorrido dentro de 12 meses imediatamente anteriores ao fato
gerador do direito ao beneficio, exceto quando o aumento resultar de norma
de caráter geral.

Art. 38 - Os valores das aposentadorias e pensões serão revistos na
mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos
servidores em atividade, observando-se os limites definidos no art. 51 desta
lei.

Art. 39 - Ao servidor aposentado e ao pensionista será pago, no mês de
dezembro, uma gratificação natalina, a titulo de 13 0 salário, correspondente
ao valor de seus proventos ou pensão, proporcionalmente ao mês de
concessão do benefício.

a) Mudança de redação deste artigo:
'Ad. 39 - Ao servidor aposentado e ao pensionista será paga, até o mês de

dezembro de cada ano, uma gratificação natalina, a titulo de 13 0 salário,
correspondente ao valor de seus proventos ou pensão, proporcionalmente,
até o mês de concessão do benefício, computando-se como mês integral a
fração igual ou superior a 15 dias.' (Grupo II)

Art. 40 - Nenhum beneficio que substitua o salário de contribuição terá
valor mensal inferior ao salário mínimo."

A Sra. Edilane das Graças Andrade - (- Lê:)
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"Seção li
Da Aposentadoria

Art. 41 - O servidor público será aposentado na forma prevista em lei.
Art. 42 - O ato de concessão de aposentadoria é da competência da

autoridade de cada órgão ou entidade da administração pública estadual a
que pertença o servidor, sendo de responsabilidade do IPSEMG o
pagamento e a administração do benefício concedido, observados os prazos
estabelecidos nos arts. 99 e 100.

Seção III
Do Auxilio-Natalidade

Art. 43 - O auxílio-natalidade consistirá em quantia equivalente a um
vencimento mínimo estadual, à data do parto, e deverá ser pago de uma só
vez à própria segurada gestante ou ao segurado, pelo parto de sua esposa
ou companheira não segurada.

a) Acréscimo, após a expressão 'à data do parto', da expressão 'mediante
a apresentação de certidão de nascimento'. (Grupo 1)

§ 1 0 - O beneficio previsto neste artigo será devido desde que o segurado
tenha cumprido o período de carência de 12 meses de contribuições.

§ 20 - O segurado só terá direito ao auxilio-natalidade pelo parto de sua
companheira se esta estiver inscrita no IPSEMG há, pelo menos, 300 dias
antes do parto.

b) Supressão do § 2 1 . (Grupo 1)
Art. 44 - Em caso de parto múltiplo, serão devidos tantos auxílios-

natalidade quantos forem os filhos.
Seção IV

Da Assistência Financeira
Art. 45 - A assistência financeira compreende a concessão, pelo IPSEMG,

aos seus segurados, de empréstimo, caracterizado como crédito social, nas
modalidades de simples, saúde e habitacional, de acordo com os critérios e
limites estabelecidos em regulamento.

Seção V
Do Auxílio-Doença

Art. 46 - O auxilio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado
para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias
consecutivos.

a) Supressão deste artigo. (Grupo III)
Art. 47 - O valor mensal do auxílio-doença consistirá numa renda mensal

correspondente a 91% do salário de contribuição.
a) Supressão deste artigo. (Grupo III)
Art. 48 - O auxílio-doença será devido ao segurado a contar do 160 dia

seguinte ao do afastamento da atividade ou inicio da incapacidade e
enquanto ela permanecer.
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§ 1 0 - Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao do afastamento da

atividade por motivo de doença, incumbirá aos órgãos e entidades da
administração pública estadual pagar ao segurado servidor a sua
remuneração integral.

§ 20 - Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30
dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do
requerimento.

§ 30 - O órgão ou entidade pública estadual que dispuser de serviço
médico, próprio ou conveniado, terá a seu cargo o exme médico e o abono
das faltas correspondentes ao período referido no § 1 0, somente devendo
encaminhar o segurado à perícia do IPSEMG quando a incapacidade
ultrapassar 15 dias.

a) Supressão deste artigo. (Grupo III)
Ari. 49 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de
reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o
benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova
atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não
recuperável, for aposentado por invalidez.

a) Supressão deste artigo. (Grupo III)
b) Inclusão, onde couber, do seguinte artigo:
'Art. .... - Cabe ao IPSEMG a complementação, no nível do último salário

da ativa, do auxílio-doença pago pelo Estado.' (Grupo III)
Seção VI

Da Pensão
Art. 50 - Pensão é a prestação devida ao conjunto de dependentes de

servidor segurado que falecer, aposentado ou não, a contar do dia seguinte
do óbito ou da data da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Art. 51 - A pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos ou
proventos a que teria direito o segurado falecido, se em atividade estivesse,
observando-se como limite máximo o estabelecido no § 1 0 do art. 24 da
Constituição Estadual.

Parágrafo único - O valor total obtido será rateado em quotas iguais entre
os dependentes com direito ao benefício.

Art. 52 - A quota da pensão se extingue com a perda da qualidade de
dependente, nas hipóteses previstas no art. 32 desta lei.

§ 1 0 - Toda vez que se extinguir uma quota de pensão, proceder-se-á a
novo cálculo e a novo rateio, com reversão do benefício aos per: nistas
remanescentes.

§ 20 - Com a extinção da quota do último pensionista, extinguir-se-á
também a pensão.

Seção VII
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Do Auxílio-Funeral
Art. 53 - O auxílio-funeral será pago ao representante legal da família do

segurado falecido ou ao executor do funeral, em valor correspondente a
duas vezes o vencimento mínimo estadual.

Parágrafo único - Na hipótese da entidade funerária credenciada, o valor a
ser pago será aquele constante da tabela aprovada pelo IPSEMG, que não
poderá ultrapassar o valor fixado no "caput" deste artigo.

Seção VIII
Do Auxílio-Reclusão

Art. 54 - O auxílio-reclusão será concedido ao conjunto de dependentes do
segurado detento ou recluso que não perceba vencimentos ou proventos.

a) Mudança de redação deste artigo para:
O auxilio-reclusão será concedido ao conjunto de dependentes do

segurado condenado a pena restritiva de liberdade cumprida em regime
fechado e com perda de vencimento ou proventos. (Grupo II)

§ 1° - O valor do auxílio-reclusão será apurado na forma estabelecida para
a pensão e será devido a partir da data em que se verificar a perda da
remuneração do segurado e mantido enquanto durar a sua detenção ou
reclusão, observado o disposto no parágrafo seguinte.

§ 20 - Se a condenação penal for cumulativa com a perda da função
pública, o auxilio-reclusão será devido até o terceiro mês subseqüente ao da
liberação do segurado.

Seção IX
Do Seguro Coletivo

AI. 55 - O IPSEMG manterá seguro coletivo de caráter complementar,
facultativo, custeado por contribuições adicionais, sem a participação do
empregador, nos termos estabelecidos em regulamento.

Seção X
Da Assistência à Saúde

Art. 56 - A assistência à saúde compreende a prestação pelo IPSEMG,
diretamente ou por meio de convênios, credenciamentos ou contratação de
terceiros, de serviços de natureza:

a) Acréscimo da expressão por reembolso, após o termo diretamente.
(Grupo III)

- médica e paramédica;
II - odontológica;
III - psicológica;
IV - farmacêutica.
§ 1 0 - O segurado que utilizar, para si ou para seu dependente, de

assistência à saúde, participará diretamente do custeio do serviço que lhe for
prestado, na forma, nas condições e nos valores estabelecidos em
regulamento.
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§ 20 - Os convênios, credenciamentos e contratos de prestação de serviços

por terceiros a que se refere o 'caput' deste artigo obedecerão à legislação
em vigor e ao estabelecido em regulamento.

b) Inclusão do § 30 com a seguinte redação:
Criação de fatores moderadores para a utilização dos serviços prestados

pelo IPSEMG. (Grupo III)
Art. 57 - O IPSEMG prestará assistência direta à saúde através do Hospital

Governador Israel Pinheiro - HGIP -, do Centro Odontológico e de outras
unidades que lhe são próprias.

Seção XI
Da Assistência Social

Art. 58 - A assistência social será prestada pelo IPSEMG por meio de
ações que proporcionem maior eficácia às prestações oferecidas por esta lei,
garantindo ao beneficiário a eqüidade e o acesso necessários aos benefícios
de seguridade social, bem como a orientação e o apoio aos problemas
pessoais e familiares.

Título II
Do Custeio da Seguridade Social

Capítulo Unico
Do Sistema de Financiamento

Seção 1
Do Plano de Custeio

Art. 59 - O custeio do sistema de seguridade social de que trata esta lei
será atendido pelas seguintes fontes de receita:

- Contribuição previdenciária mensal do segurado, correspondente a
6,5%, discriminado na forma do art. 62;

II - contribuição previdenciária mensal do órgão ou da entidade pública,
correspondente a 15% (quinze por cento), discriminado na forma do art. 69;

III - taxa de assistência mensal para a saúde a cargo do segurado
correspondente a S% do seu salário de contribuição;

IV - contribuição mensal de seguro coletivo;
V - rendimentos de aplicações financeiras;
VI - rendas patrimoniais, extraordinárias, eventuais ou resultantes de

fundos;
VII - reversão de quaisquer importâncias, inclusive em virtude de

prescrição, bem como doações, subvenções e legados;
VIII - juros, multas e taxas ou emolumentos;
IX - amortizações de financiamento;
X - participação do segurado no custeio dos serviços de saúde;
XI - prestação de serviços a terceiros;
XII - compensações financeiras provenientes de outros sistemas de

seguridade social a que se refere o § 2 0 do art. 202 da Constituição Federal;
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a) Acréscimo do seguinte inciso XIII, renumerando-se os demais:
XIII - receita de concursos de prognósticos;' (Grupo II)
XIII - outras receitas.
Parágrafo único - Nenhum benefício ou serviço de seguridade social

poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de
custeio total, na forma prevista na Constituição Federal.

Seção II
Do Salário de Contribuição

Art. 60 - Considera-se salário de contribuição, para os efeitos desta lei, a
soma mensal dos valores pagos ou devidos ao segurado a título
remuneratório ou de retribuição, tais como: vencimento, subsídios,
gratificações a qualquer título, inclusive de função, natalina e de horas-vôo
jetons, aulas extras, adicionais por tempo de serviço ou por aumento de
produtividade, percentagens ou cotas, abonos provisórios, proventos de
aposentadoria ou disponibilidade, honorários, comissões e outras vantagens
pessoais, inclusive verba de representação e adicional de terço de férias.

§ 1 0 - Não se incluem no salário de contribuição o abono-família e os
pagamentos de natureza indenizatória, como as diárias de viagens, a ajuda
de custo e férias-prêmio convertidas em pecúnia.

§ 20 - O salário de contribuição não poderá ser inferior ao valor do
vencimento mínimo estadual, nem superior ao estabelecido no § 1 0 do art.
24 da Constituição Estadual.

§ 30 - Para efeito desta lei, considera-se vencimento minimo estadual o
menor nível ou padrão de vencimento em vigor no quadro permanente da
administração centralizada do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,
acrescido de abono provisório.	 -

§ 40 - No caso de acumulação permitida, o salário de contribuição será
calculado levando-se em conta o valor relativo a cada cargo.

§ 50 - O salário de contribuição será o valor total correspondente ao mês
de trabalho, não se excluindo as deduções ou a parte não paga por falta de
freqüência integral ou penalidade.

Art. 61 - Deverá ser feito, trienalmente, pelo IPSEMG, o recálculo do valor
das contribuições devidas pelos segurados e pelos órgãos e entidades da
administração pública estadual, de forma a manter o seu equilíbrio atuarial."

O Sr. Presidente (Deputado Gilmar Machado) - (- Lê:)	-
"Seção III

Da Contribuição do Segurado
Art. 62 - A contribuição do segurado para o custeio da seguridade social de

que trata esta lei corresponderá a:
a) 3,0% de seu salário de contribuição para a Previdência, exceto a

aposentadoria;
b) 3,5% para custeio parcial de aposentadoria nos termos da Lei n° 12.278,
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de 2917196;

c) 5,0% de seu salário de contribuição como taxa de assistência.
a) Substituição do art. 62 pelo seguinte:
'Art. 62 - A contribuição do segurado para o custeio da seguridade social de

que trata esta lei será disciplinada nas Disposições Transitórias por estudos
técnicos atuariais aprovados pelo Conselho Deliberativo.' (Grupo 1)

b) Transferência do art. 62 para as Disposições Transitórias. (Grupo 1)
Art. 63 - A contribuição devida pelo segurado será descontada,

compulsoriamente, em folha de pagamento pelas unidades encarregadas do
pagamento do pessoal dos órgãos e entidades da administração pública
estadual.

§ 1 0 - O segurado não será considerado em mora, se o órgão ou entidade
da administração pública estadual responsável deixar de efetuar o desconto
de sua contribuição ou incidir em atraso do recolhimento ao IPSEMG dos
valores respectivos.

§ 20 - Todo acerto de contribuição previdenciária devida pelo segurado terá
sempre como base de cálculo o salário de contribuição atualizado.

§ 30 - Os descontos das contribuições se presumem feitos, oportuna e
regularmente, ficando os servidores, encarregados pela elaboração da folha
de pagamento, solidariamente responsáveis com os órgãos e entidades da
administração pública estadual pelos valores que deixarem de descontar ou
que arrecadarem em desacordo com esta lei e seu regulamento.

Art. 64 - Os segurados que não recebem diretamente dos cofres públicos
deverão recolher, mensalmente, ao IPSEMG, até o quinto dia útil
subseqüente ao mês de competência, as contribuições, mensalidades ou
quaisquer outros valores devidos.

§ 1 0 - O valor do recolhimento das contribuições do segurado, referido no
"caput" deste artigo, em atraso, será acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês e multa de 10%, incidentes sobre o montante do débito monetariamente
atualizado.

a) Substituição, neste parágrafo, da expressão '10%' pela expressão '2%'.
(Grupo II)

§ 20 - O montante apurado do débito poderá ser parcelado em tantas
prestações mensais, iguais e consecutivas, até o dobro do número de meses
correspondentes ao atraso.

Art. 65 - Em se tratando de servidor legalmente licenciado, ou afastado do
exercício, sem vencimentos, a sua contribuição será em dobro, calculada
sobre o salário de contribuição, sempre atualizado, correspondentes ao seu
cargo, e o recolhimento do valor será feito no prazo previsto no artigo
anterior, diretamente ao IPSEMG.

a) Mudança da redação do "caput" deste artigo para:
"Em se tratando de servidor legalmente licenciado, ou afastado do
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exercício, sem vencimentos, a sua contribuição será calculada sobre o seu
salário de contribuição, sempre atualizado, correspondente ao seu cargo,
mais a parte que compete ao empregador, e o recolhimento do valor será
feito no prazo previsto no artigo anterior, diretamente ao IPSEMG." (Grupo
II)

Parágrafo único - A contribuição prevista no "caput" deste artigo não será
obrigatória para o servidor que possuir outro vínculo previdenciário público,
durante o período de sua licença ou afastamento.

Art. 66 - Os pedidos de exoneração, licença ou afastamento, sem
vencimentos, bem como suas respectivas prorrogações e reassunções de
exercício, serão obrigatoriamente instruídos com Certificado de Regularidade
de Situação - CRS -, expedido pelo IPSEMG.

Art. 67 - Os valores arrecadados dos segurados serão apurados e
recolhidos ao IPSEMG até o 5 0 (quinto) dia útil subseqüente ao mês de
competência, observado o disposto no art. 70 desta lei.

Art. 68 - Qualquer reclamação sobre os descontos irregularmente
efetuados em favor do IPSEMG, por motivo de erro material ou de cálculo,
será dirigida ao órgão ou entidade da administração pública estadual
responsável pelo desconto, que deverá providenciar as correções
necessárias, promover as restituições ou cobranças devidas.

§ 1 0 - A reclamação que envolva matéria de direito deverá ser
encaminhada ao IPSEMG, que, se for o caso, notificará o órgão ou a
entidade para que seja promovida a correção devida.

§ 20 - Na hipótese deste artigo, o órgão ou a entidade da administração
pública estadual deverá cientificar o IPSEMG sobre o acerto procedido.

Seção IV
Da Participação da Administração Pública Estadual

Art. 69 - A contribuição da administração pública estadual, por seus órgãos
da administração direta, órgãos autônomos e entidades autárquicas e
fundacionais, é constituída de recursos oriundos do orçamento e calculada
mediante a aplicação dos seguintes í9rcentuais:

a) 6,0% sobre o salário de contribuição de cada servidor, ativo ou inativo,
para custeio de benefícios e auxílios, excetuaa a aposentadoria;

b) 9,0% sobre a remuneração mensal bruta ou dos proventos da
aposentadoria dos servidores enumerados no art. 2 0 da Lei n° 12.278, de 29
de julho de 1996.

Parágrafo único - As cc,ntribuições de que trata este artigo serão recolhidas
ao IPSEMG até o quinto dia útil subseqüente ao mês de competência.

a) Acréscimo, no parágrafo único deste artigo, da expressão "e os arts. 70
e 71" após a palavra "artigo". (Grupo ID"

A Sra. Geromira Martins de Abreu - (- Lê:
"Art. 70 - Pelo atraso no recolhimento de quaisquer quantias devidas ao
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IPSEMG, ficará o órgão ou a entidade da administração pública estadual
sujeito ao pagamento do débito, corrigido monetariamente, acrescido dos
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 10% (dez por
cento), incidentes sobre o montante apurado.

§ 1 0 - Considera-se apropriação indébita, punível na forma da lei, a falta de
recolhimento pelo agente público responsável, na época própria, das
contribuições e de quaisquer valores descontados a favor do IPSEMG.

§ 2'- Incumbem ao órgão ou à entidade da administração pública estadual
a que pertence o segurado todas as providências para a consignação em
folha de pagamento e recolhimento ao IPSEMG dos valores que lhe sejam
devidos, com as respectivas relações nominais discriminativas.

a) Alteração, no "caput" deste artigo, do valor da multa de 10% para 2%.
(Grupo II)

Art. 71 - Mediante requisição do IPSEMG, ficam órgãos ou entidades da
administração pública estadual a que pertençam os servidores obrigados a
descontar, na folha de pagamento respectiva, os valores correspondentes a
contribuições, mensalidades ou dívidas de responsabilidade daqueles
perante o Instituto.

Art. 72 - Sob pena de responsabilidade funcional do agente público, a
Secretaria de Estado da Fazenda, ou qualquer órgão ou entidade estadual,
somente efetuará pagamento ou entrega de numerário, a qualquer titulo, ao
órgão ou à entidade da administração pública estadual a que estiver
vinculado o segurado que comprovar a regularidade de sua situação com o
IPSEMG, mediante apresentação de Certificado de Regularidade de
Situação - CRS -, que terá o prazo de validade de 90 dias.

§ 1 0 - No caso de acordo com o IPSEMG para parcelamento de débito,
será considerada regular a situação do órgão ou da entidade da
administração pública devedora que esteja cumprindo o ajuste.

§ 20 - O parcelamento de débito somente será admitido mediante a
apresentação de garantia.

§ 30 - Para aprovação de contas de entidade pública que tenha pessoal
vinculado ao regime de seguridade estabelecido por esta lei, o Tribunal de
Contas do Estado exigirá a prova de regularidade de situação prevista neste
artigo.

Art. 73 - O IPSEMG poderá fiscalizar a arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de quaisquer valores que lhe sejam devidos, bem como os
respectivos registros contábeis, obrigando-se os órgãos e as entidades da
administração pública estadual a prestar-lhes os esclarecimentos e
informações necessárias.

Seção V
Da Gestão Econômico-Financeira e Patrimonial

Art. 74 - 0 exercício financeiro do IPSEMG coincidirá com o ano civil e a
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sua contabilidade obedecerá às normas pertinentes da legislação federal e
estadual, bem como às constantes no regulamento desta lei.

Art. 75 - A contabilidade do IPSEMG evidenciará, respectivamente, receita
e despesa de:

- previdência;
II - assistência;
III - administração;
IV - investimentos.
Parágrafo único - A receita decorrente da aplicação da Lei n° 12.278, de

2917196, será contabilizada em rubrica específica para a constituição de
reserva técnica.

a) Acréscimo do seguinte parágrafo:
§ 20 - A receita do IPSEMG será desvinculada do Caixa único do Estado,

garantida a sua autonomia financeira. (Grupo 1)
Art. 76 - A proposta orçamentária anual do IPSEMG deverá ser submetida,

pelo Diretor-Presidente, a exame e aprovação do Conselho Deliberativo do
IPSEMG até, pelo menos, 15 dias antes do encerramento do prazo de
remessa ao órgão competente definido na legislação estadual.

Art. 77 - O Balanço Geral, com apuração do resultado do exercício,
consignará as reservas técnicas e fundos e deverá ser apresentado pelo
Diretor-Presidente do IPSEMG, após aprovação do Conselho Deliberativo,
ao Tribunal de Contas, até o dia 31 de março do ano seguinte.

Art. 78 - O IPSEMG destinará, obrigatoriamente, 4,72% da sua receita de
contribuições previdenciárias dos segurados e dos órgãos ou entidades da
administração pública estadual para constituição de reservas técnicas de
benefícios concedidos.

Art. 79 - As receitas geradas na área de saúde, bem como aquelas
decorrentes da participação dos beneficiários no custeio serão revertidas
para a assistência na própria área.

Art. 80 - Nas despesas de assistência à saúde incluem-se todos os gastos
com atividades assistenciais, inclusive vencimentos dos servidores ativos,
honorários e "pró-labore" de terceiros e pagamentos a entidades
conveniadas, contratadas ou não.

Art. 81 - A despesa administrativa anual do IPSEMG, inclusive com os
seus servidores ativos, exceto os previstos no artigo anterior, não poderá
exceder a 8,37% da receita arrecadada.

a) Acréscimo, após a palavra "receita", da palavra "previdenciária". (Grupo
1)

Art. 82-A arrecadação da receita e o pagamento de encargos do IPSEMG
serão realizados, prioritariamente, por meio de estabelecimento oficial de
crédito do Estado de Minas Gerais.

Art. 83 - A aplicação das disponibilidades e das reservas técnicas do
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IPSEMG obedecerá ao plano aprovado pelo Conselho Deliberativo, com
base em estudo técnico- atuarial.

§ 1 0 - Serão permitidas aplicações financeiras de curto prazo para efeito de
gestão de caixa, observados os critérios de prudência, segurança,
rentabilidade e liquidez.

§ 20 - O IPSEMG poderá contratar com instituição financeira a gestão de
sua carteira de aplicação.

a) Mudança da redação do § 20 para:
O IPSEMG poderá contratar com instituições financeiras a gestão de sua
carteira de aplicação, de acordo com as normas estabelecidas pelo Conselho
Deliberativo para o Plano de Aplicação do Patrimônio. (Grupo 1)

Art. 84 - O resultado da carteira de seguro coletivo será aplicado na
assistência financeira aos segurados.

Art. 85 - O patrimônio do IPSEMG não poderá ter aplicação diversa da
prevista nesta lei, sendo nulos de pleno direito os atos que violarem este
preceito, ficando seus autores sujeitos às sanções previstas em lei."

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Passo a palavra à Sra.
Edilane das Graças Andrade.

A Sra. Edilane das Graças Andrade - (Lê:)
"Título III

Dos Convênios com os Municípios
Inserção, neste título, de artigo que condicione a liberação da parcela do

ICMS devida aos municípios à comprovação de regularidade com a
instituição previdenciária, caso haja convênio da Prefeitura com o Instituto.
(Grupo II)

Art. 86 - Os servidores dos órgãos ou entidades da administração pública
municipal, o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores poderão ser filiados ao
regime de seguridade social, instituído por esta lei, na qualidade de
segurados obrigatórios do IPSEMG.

Parágrafo único - Consideram-se órgãos e entidades da administração
pública municipal, para os efeitos desta lei, os órgãos da administração
direta, os órgãos autônomos e as entidades autárquicas e fundacionais, que
integram a estrutura organizacional do município.

Art. 87 - A filiação a que se refere este artigo depende de prévia
celebração de convênio, devidamente autorizado por lei municipal, e sob as
condições fixadas pelo Conselho Deliberativo do IPSEMG.

a) Acréscimo dos seguintes parágrafos
§ 1 0 - O Conselho Deliberativo, visando a evitar a inadimplêr :a ou o

atraso no repasse das contribuições para o IPSEMG por parte das
Prefeituras e com vistas a assegurar a estabilidade financeira do Instituto e
os direitos dos contribuintes e segurados, deverá exigir como garantia para a
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assinatura do convênio recursos provenientes da aplicação do disposto no
art. 150 da Constituição do Estado.

§ 20 - Previamente à assinatura do convênio, o Conselho Deliberativo
solicitará ao município a apresentação de cálculo atuarial. (Grupo 1)

b) Acréscimo, neste artigo, dos seguintes parágrafos:
'§ 1 0 - A celebração do convênio estabelecido no 'caput' deste artigo será

precedida de cálculo atuarial.
§ 20 - Os convênios celebrados a partir da data de vigência desta lei

deverão conter cláusula que autorize o desconto pelo Estado, ao repassar as
cotas do ICMS, das contribuições previdenciárias em atraso, e a
transferência do respectivo valor ao IPSEMG.' (Grupo II)

Art. 88-As contribuições dos segurados referidos no art. 86 e dos órgãos e
das entidades da administração pública municipal conveniados
corresponderão aos mesmos percentuais fixados nos arts. 62 e 69 desta lei e
serão modificadas sempre que se alterarem esses percentuais.

Art. 89 - Na hipótese do órgão ou da entidade da administração pública
municipal não recolher ao IPSEMG por três meses, consecutivos ou não, as
contribuições ou quantias devidas, o convênio ficará automaticamente
rescindido, independentemente de ato administrativo ou de notificação
judicial, ficando interrompida a filiação do segurado e sendo-lhe transferida a
responsabilidade pela concessão dos benefícios, dos serviços ou das
indenizações aos seus servidores.

a) Supressão do art. 89 e de seu parágrafo único. (Grupo 1)
b) Substituição da expressão 'ficando interrompida a filiação do segurado e

sendo-lhe transferida a responsabilidade pela concessão dos benefícios, dos
serviços ou das indenizações aos seus servidores' por:

ressalvado ao segurado o direito de recolher diretame-le aos cofres do
Instituto os débitos existentes, sendo permitida a egociação das
contribuições em atraso. (Grupo II)

Parágrafo único - Rescindido o convênio, sua revalidação somente será
efetivada mediante a.ste para o pagamento de todo o débito anterior,
monetariamente atualizado, com acréscimo de juros moratórios de 1% ao
mês e multa de 20%, incidentes sobre o montante apurado.

Art. 90- As aposentadorias dos servidores dos órgãos ou das entidades da
administração pública municipal serão assumidas pelo IPSEMG, observados
os prazos previstos nos arts. 99 e 100 desta lei, contados a partir da data da
celebração dos convênios respectivos.

Art. 91 - Aplicam-se aos segurados e aos órgãos ou às entidades da
administração pública municipal referidos no art. 86 as disponibilidades
constantes desta lei, salvo previsão em contrário expressa nos convênios
celebrados.

Título IV
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Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 92 - Não havérá restituição nem compensação de contribuição,
excetuada a hipótese de desconto ou recolhimento indevido, nem se
permitirá aos beneficiários a antecipação do seu pagamento com a finalidade
de suprir período de carência.

§ 1 0 - Em qualquer caso a compensação não poderá ser superior a 25% do
valor a ser recolhido em cada competência.

§ 20 - Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições serão
restituídas ou compensadas atualizadas monetariamente.

§ 30 - A atualização monetária de que trata o parágrafo 2 0 deste artigo
observará os mesmos critérios utilizados na cobrança da própria
contribuição.

Art. 93 - As verbas destinadas à publicidade relativa ao IPSEMG somente
poderão ser utilizadas para fins de instrução, orientação ou esclarecimento
aos beneficiários e às entidades ou aos órgãos públicos.

Art. 94 - Os atos de ordem normativa e o expediente do IPSEMG serão
obrigatoriamente publicados no órgão oficial do Estado, com as mesmas
prerrogativas e vantagens dispensadas à administração direta.

Art. 95 - A receita do IPSEMG não poderá ter destino diverso do prescrito
nesta lei.

a) Acréscimo, no final deste artigo, da expressão 'e contabilizado em
separado da conta geral do IPSEMG'. (Grupo II)

b) Transferência deste artigo para a Seção V do Capitulo Único do Título II.
(Grupo 1)

Art. 96 - O IPSEMG inscreverá, em livro próprio, a sua divida ativa, após
regular processo administrativo com observância dos requisitos exigidos pela
legislação tributária.

Parágrafo único - A divida ativa inscrita na forma deste artigo considerar-
se-á líquida e certa para fins de execução judicial.

a) Acréscimo, no parágrafo único deste artigo, da expressão 'e exigível'
após a palavra 'certa'. (Grupo II)

Art. 97 - Os instituidores de pecúlio e seguro coletivo, na forma prevista
anteriormente à vigência desta lei, são transferidos automaticamente para o
grupo de seguro coletivo previsto no art. 55.

Art. 98 - Aos atuais contribuintes facultativos a que se refere o art. 5 0 da
Lei n° 9.380, de 18112/86, fica assegurada a respectiva filiação ao IPSEMG,
nas mesmas condições estabelecidas no art. 65 desta lei para o servidor
licenciado.

a) Acréscimo, no 'caput' deste artigo, após a palavra 'assegurada', da
expressão 'os seus direitos nos termos da mencionada lei e', fazendo-se a
concordância verbal devida. (Grupo II)

Parágrafo único - Os contribuintes referidos neste artigo não terão direito,
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apenas, à aposentadoria.
b) Supressão deste parágrafo único. (Grupo II)
Art. 99 - Os proventos dos atuais servidores inativos, bem como daqueles

que vierem a se aposentar antes do prazo previsto no art. 100, correrão à
conta do Tesouro do Estado ou do município, conforme o caso, pelo prazo
de 12 anos a contar da vigência desta lei.

Parágrafo único - Após decorrido o prazo fixado neste artigo, o IPSEMG
assumirá o encargo da aposentadoria dos servidores nele referidos.

a) Inclusão do seguinte parágrafo 2 0 , passando o parágrafo único a § 10:
'§ 20 - O passivo a descoberto referente às pensões e aposentadorias, de

responsabilidade do Tesouro Estadual, será amortizado nos percentuais de
2,06% e 7,55%, respectivamente, em 40 e 60 anos.' (Grupos 1 e II)

Art. 100- Os proventos dos servidores que vierem a se aposentar a partir
de 60 meses da data de vigência desta lei, correrão à conta do IPSEMG,
com as reservas técnicas constituídas e capitalizadas, na forma prevista no
ar[. 78.

a) Acréscimo do seguinte art. 101, remunerando-se os demais:
'O passivo a descoberto, referente a aposentadorias e pensões, de

responsabilidade do Executivo, deverá ser coberto num prazo e percentual
definidos em lei.' (Grupo III)

Art. 101 - O município que atualmente tenha servidores filiados ao
IPSEMG deverá promover, no prazo de 6 meses a contar da vigência desta
lei, a adaptação da respectiva lei municipal, referida no ad. 2 0 , § 20 . da Lei n°
9.380, de 18112186, ao disposto na presente lei e no seu regulamento.

Art. 102- Aos contribuintes operários, inscritos na forma do art. 3 0 , alíneas
"c" e "e", da Lei n° 1.195, de 23112154, fica assegurado o direito aos
benefícios de auxilio-doença e aposentadoria que estejam gozando, nos
termos e nas condições estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do
IPSEMG, ficando vedada a sua concessão a partir desta lei.

Art. 103- Ficam submetidos ao regime de seguridade social instituído por
esta lei os servidores públicos estaduais que por força da Lei n° 10.254, de
2017190, passaram a ser titulares de função pública.

Art. 104- O eventual déficit técnico do IPSEMG apurado no exercício será
coberto pelo Tesouro do Estado ou do município conveniado, conforme o
caso.

Art. 105 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente lei
no prazo de 60 dias a contar da sua publicação.

Art. 106 - As contribuições de que trata esta lei passarão a ser exigidas a
partir de 90 dias da sua publicação, mantendo-se, nesse interregno, os
percentuais de contribuição em vigor.

Parágrafo único - Os novos valores das pensões vigorarão após o prazo
fixado no "caput" deste artigo.
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Art. 107 - Na hipótese de alteração das disposições da Constituição da

República referentes à seguridade social, que determinem a adaptação desta
lei, o IPSEMG, em prazo não superior a 60 dias contados do início da
vigência da modificação constitucional, proporá à Assembléia Legislativa a
necessária compatibilização.

Art. 108 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta
das verbas próprias do orçamento vigente, ficando o Chefe do Poder
Executivo a abrir os créditos adicionais necessários, se for o caso.

a) Acréscimo dos seguintes artigos:
Art. .... - O Poder Legislativo instaurará comissão parlamentar de inquérito

para apurar as irregularidades do IPSEMG e do IPSM e apontar os
responsáveis. (Grupo 1)	 -

Art... - Será feita a compensação financeira entre as Previdências
Federal e Estadual relativa à absorção, pelo !PSEMG, dos contribuintes
incorporados por força do Regime Jurídico único, assim como os da
MinasCaixa. (Grupo 1)

Art. .... - Ficam unificadas as previdências dos Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo (incluindo os servidores civis e militares) num único
instituto com contribuições compulsórias. (Grupo 1)

Art. .... - Será resguardada a autonomia administrativa e financeira dos
Poderes, conforme estabelecido nas Constituições Estadual e Federal.
(Grupo 1)

Art. 109 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, respeitado o
disposto no art. 106.

Art. 110- Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 70 e
seu parágrafo único da Lei n°12.276, de 29107196.

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - (- Lê:)
"Outras propostas

2 - Observância, na elaboração do Projeto de Lei sobre Seguridade Social
dos Servidores Públicos, das seguintes diretrizes básicas:

- composição paritária do conselho deliberativo, com representantes de
instituições governamentais e de beneficiários.

- vinculação obrigatória do conceito de saúde ao de seguridade social.
- autonomia administrativa e financeira do Instituto.
- condicionamento da liberação da parcela do ICMS devida aos municípios

à comprovação de regularidade com a instituição previdenciária, caso haja
convênio da Prefeitura com o Instituto. (Grupo II)

3 - Adoção dos seguintes princípios quando da elaboração de projetos de
lei sobre seguridade social:

Seguridade - A discussão deve abranger todos os aspectos da seguridade
social (assistência social e saúde, aposentadoria e pensão), respeitada a
Legislação Federal, e a autonomia dos Poderes, na esfera estadual, na
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forma que se segue.
a) Gestão paritâiia - O sistema de previdência do Estado deve ser gerido

paritariamente por representantes da administração pública e dos segurados.
b) Contribuição parítária - A contribuição estatal e patronal deverá ser a

mesma para o custeio dos diversos planos de seguridade.
c) Sistema geral e complementar de aposentadoria e pensão - O sistema

geral de aposentadoria e pensão deve ser solidário, abrangendo a totalidade
dos servidores, observados os limites estabelecidos (piso e teto de
contribuição e benefícios).

O sistema complementar de aposentadoria e pensão, opcional para o
servidor, deve ser organizado e gerido no âmbito de cada Poder, podendo
haver associação.

d) O sistema de assistência ã saúde e assistência Social, organizado e
gerido paritariamente pelo poder público e pelos beneficiários será de
adesão facultativa do servidor.

Supressão deste item. (Grupo II)
e) Definição do Plano de Custeio - Deverá ser aguardada a definição dos

projetos de reforma administrativa e previdenciária, em tramitação no
Congresso, para o estabelecimento da participação do Estado e dos
segurados, das alíquotas e dos pisos e tetos de contribuição e benefícios.

f - Constituição de comissão paritária - deverá ser constituída de imediato
uma comissão c,3ritária, composta de representantes da administração
pública e de servidores dos três Poderes, para:

f.1 - acompanhamento das reformas previdenciária e administrativa, em
andamento no plano nacional;

f.2 - elaboração da proposta do Plano de Seguridade Social do Servidor
Público do Estado de Minas Gerais;

f.3 - orçamento da Previdência Social do Estado - promoção de estudos
que viabilizem a elaboração de um orçamento específico da Previdência
Social do Estado de Minas Gerais, o que permitirá a canalização dos
recursos a serem arrecadados. (Grupo 1)

4 - Encaminhamento, ao órgão responsável pela fritura regulamentação do
projeto de lei sobre seguridade social dos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais, das seguintes sugestões:

A exemplo do que ocorre no Estatuto de 1987, onde as prerrogativas das
atuais Diretorias de Saúde e de Previdência são minuciadas, a Seç 1. que
aborda a Diretoria Executiva, deveria detalhar as funções e prerrogavas de
cada um dos cinco Diretores, para precisar até que ponto elas se entrosam
ou são limitadas pelas do Conselho Deliberativo, tão bem explicitadas no ar[.
22 da Seção IV.

A competência da Diretoria Executiva, inserida no art. 24 da mesma seção,
é elaborada de forma bastante genérica, o que leva à omissão de aspectos
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específicos, funcionais e estruturais de cada diretoria, não aplicáveis às
demais.

Pelo menos no que tange à assistência à saúde e à concessão de
benefícios previdenciários, binômio basilar da seguridade social, as lacunas
do art. 11 da Seção II e do art. 24 da Seção IV podem ser preenchidas pela
ampliação da Seção X, "Da Assistência à Saúde", e da Seção XI, "Da
Assistência Social", na forma que ora passamos a sugerir.

O art. 56 da Seção X, "Da Assistência à Saúde", passaria a ter a seguinte
redação:

"O planejamento, a execução e a fiscalização da assistência à saúde na
Capital e no interior do Estado ficarão a cargo exclusivo da Diretoria de
Saúde (ou do Diretor de Saúde).". (O significado de saúde transcende a área
odonto-médico-hospitalar - daí ser inaceitável a limitação da denominação
Diretor Odonto-Hospitalar.)

§ 1 0 - Essa assistência abrangerá as áreas médica e paramédica,
odontológica, psicológica e farmacêutica.

§ 20 - Ela será direta por meio dos serviços próprios do Instituto, ou seja,
do Hospital Governador Israel Pinheiro, da Superintendência Odontológica,
do Ambulatório Dano de Faria Tavares e da Divisão de Psicologia, em Belo
Horizonte.

§ 30 - Será ainda direta por meio dos laboratórios médico-odontológicos
das agências administrativas do Instituto no interior do Estado.

§ 40 - Ela será indireta, tanto na Capital como no interior, mediante
serviços prestados por terceiros nas áreas mencionadas no § 1 0 deste
artigo.". (O que permitirá a implantação da assistência psicológica no interior
do Estado, ora inexistente.)

§ 51 - Esses serviços serão contratados e remunerados mediante
convênios previamente estabelecidos entre o Instituto e os prestadores
interessados.". (O que existe há décadas.)

§ 6° - A remuneração desses serviços nas áreas supramencionadas far-se-
á no sistema "pró-labore", em padrões de remuneração preferentemente
estabelecidos pelo Instituto e previamente acordados com os terceiros.". (O
que evitará vínculos empregatícios, além de flexibilizar os valores a serem
fixados, tendo em vista a assistência imediata aos beneficiários,
principalmente nas situações de crise.)

§ 70 - Os valores acordados serão periodicamente revistos e atualizados,
em face de ser imperioso o prosseguimento da prestação desses serviços
aos beneficiários.". (Principalmente no interior do Estado, onde a
dependência de terceiros é de quase 100%!) (O que também ajudará a fixar
os beneficiários ali residentes, evitando indesejáveis, onerosas e excessivas
migrações para os serviços próprios da Capital.) (A manutenção de valores
justos, de parte a parte, evitará a descontinuidade dos serviços de terceiros,
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mantendo nos quadros do Instituto os beneficiários dos serviços'de terceiros
e das Prefeituras conveniadas, em competitiva concorrência com os planos e
seguros de saúde privados.)

§ 80 - Os novos valores de remuneração serão propostos pelo Diretor de
Saúde ao Diretor-Presidente e, a seguir, submetidos à aprovação do
Conselho Deliberativo.

§ 90 - Nas situações emergenciais, que configurarem grave crise na
assistência à saúde, esses valores ser sancionados e postos em prática
pelo Diretor de Saúde e pelo Diretor-Presidente, "ad referendum" do
Conselho Deliberativo.

§ 10 - A execução da reciprocidade médica com institutos de previdência
e/ou assistência de outros Estados ocorrerá no âmbito da Diretoria de Saúde,
com a aprovação do Diretor-Presidente e do Conselho Deliberativo,
observadas as normas estabelecidas nos congressos nacionais dos
mencionados institutos.".

Passo a palavra, agora, para a continuação da leitura, à Geromira
A Sra. Geromira Martins Abreu - (- Lê:)
"§ 11 - Tendo em vista a prestação de serviços não existentes no Hospital

Governador Israel Pinheiro e a concorrência com os hospitais de grande
porte de Belo Horizonte, será facultada ao Instituto, por meio da Diretoria de
Saúde e das sucessivas aprovações do Diretor-Presidente e do Conselho
Deliberativo, a realização de convênios específicos com instituições médico-
hospitalares de grande porte do Rio de Janeiro e de São Paulo,
habitualmente não integrantes da reciprocidade médica supramencionada.
(Em 1988 e parte de 1989, um convênio extremamente simples com o
Hospital da Beneficência Portuguesa beneficiou numerosos associados do
Sul de Minas, mediante a simples apresentação da carteira do instituto e do
último contracheque.)

§ 12 - Esses convênios serão baseados em padrões de remuneração
previamente acordados entre as partes, tanto para os profissionais como
para os hospitais, em nível de enfermarias.

§ 13 - Os beneficiários que optarem pelo tratamento fora do Estado,
através dos convênios supramencionados, somente poderão fazê-lo
mediante avaliação e autorização prévias do Diretor de Saúde, após
requerimento especifico a ele dirigido.	 -

§ 14 - Nos casos de comprovada e indiscutível emergência clínica
(extrema urgência), essa autorização poderá ser obtida pelos responsáveis
após o primeiro dia do inicio do tratarrnto ou da intemação do beneficiário,
os quais disporão de sete dias úteis para fazê-lo junto ao Diretor de Saúde.

§ 15- Em caso de eventual ou prolongada ausência do Diretor de Saúde,
essa autorização poderá ser concedida pelo Superintendente Médico-
Hospitalar do Hospital Governador Israel Pinheiro.
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§ 16 - Obtida a autorização, os beneficiários que optarem por

acomodações de padrão superior ao das enfermarias responsabilizar-se-ão
pelas despesas adicionais, tanto em nível hospitalar como em nível dos
profissionais envolvidos.

§ 17- Mesmo em regime de enfermaria, o Instituto não se responsabilizará
pelo custeio das despesas efetuadas fora do Estado, caso o beneficiário não
se atenha às normas fixadas nos § 13 e 14.

§ 18 - Para que os beneficiários tomem conhecimento dessas normas,
tanto fora como no âmbito do Estado, de três em três meses, mediante
pequenos boletins afixados aos contracheques, assim como em impressos
distribuídos nos serviços próprios do IPSEMG e publicados na mídia, o
Instituto editará uma síntese das normas supra-mencionadas.

§ 19 - A edição da síntese ficará a cargo do Diretor de Saúde. A sua
difusão em boletins, impressos e publicação na mídia ficará sob a
responsabilidade da Divisão de Comunicação Social do Instituto, devendo
ocorrer a partir do primeiro dia do mês que inicia o trimestre.

§ 20 - Exceto quando do não-cumprimento das normas dos § 13 e 14, o
custeio total do tratamento dos beneficiários internados em enfermarias
ficará a cargo do Instituto, tanto no âmbito do Estado como fora dele.

§ 21 - Tanto na Capital como no interior do Estado, o beneficiário que se
utilizar de acomodações especiais terá a seu cargo 70% das despesas,
ficando 30% à custa do Instituto. Os 70% serão financiados em dez parcelas
pelo Instituto.

§ 22 - No caso de internarão em acomodação especial no Hospital
Governador Israel Pinheiro, esses 70% poderão ser parcelados em até dez
vezes, ou sofrer uma redução de 48% quando pagos à vista.

Seção XI
Dos Benefícios Previdenciários

Art. 58 - O planejamento, a execução e a fiscalização da concessão de
benefícios previdenciários na Capital e no interior do Estado ficarão a cargo
exclusivo do Diretor da Previdência (ou da Diretoria de Previdência).

Discordamos do titulo "Da Assistência Social" por ser muito genérico,
voltando à seguridade social na redação original do art. 58, seguridade essa
cujo segmento de saúde já foi amplamente minuciado.

Daqui para a frente sugerimos sejam colocados tantos parágrafos quantos
necessários, a fim de se detalharem em toda a sua plenitude todas as
funções e prerrogativas da Diretoria de Previdência ou do Diretor de
Previdência, que constituem o outro pilar da seguridade social a cargo do
IPSEMG.

Com essa finalidade, julgamos plenamente aproveitáveis os detalhes
existentes no estatuto de 1987.

A redação desses parágrafos deve ser feita de forma cristalina, objetiva,
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permitindo, sempre que possível, a aplicação imediata da lei, a eliminar as
decantadas regulamentações.

Outras Correções Sugeridas
No art. 1 0 do Capítulo 1, no lugar de "prestações relativas à saúde (....

leia-se "( ... ) assistência à saúde e benefícios previdenciários através de
sistema próprio de assistência e benefícios".

No § 20 , no lugar de "Os serviços e benefícios (...)", leia-se "A assistência e
os serviços mencionados serão prestados ( ... ).

No Capítulo II, art. 2 0 , leia-se "A seguridade social dos servidores (...) ficará
a cargo do ( ... )", e não "será prestada pelo ( ... )".

No art. 30, leia-se 'Os órgãos da estrutura básica (...) serão os seguintes
, e não 'são os seguintes".

Na Seção III, leia-se "Do Conselho Consultivo", e não "Do Conselho De
Beneficiários".

Obs.: Como existe no INCOR. em São Paulo.
Os membros dos dois conselhos devem ter mandatos iguais, coincidindo

com o de quatro anos do Governador do Estado; devem ter assento no
Conselho Consultivo, que não tem poder decisório, não apenas os
representantes das entidades de beneficiários, mas também ex-dirigentes e
ex-chefes da própria casa, tendo em vista a sua experiência anterior na área
executiva.

E as atuais superintendências, como ficarão? (Grupo II)
5 - Pagamento integral da pensão, pelo Estado, em cumprimento do art.

40, § 5°, da Constituição Federal, e do art. 36, § 5°, da Constituição Estadual,
bem como quitação dos débitos relativos ao período no qual o IPSEMG
deixou de cumprir os citados dispositivos. (Grupo II)

6 - Fixação da pensão para viúvas e dependentes no valor da totalidade
dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (art. 40 da Constituição
Federal). (Grupo III)

7 - Revisão das pensões inferiores a 20 salários-mínimos, para que
correspondam ao valor integral aa :emunerac a que faria jus o servidor
falecido. (Grupo II)

5 - Edição de lei que tome, expressamente, o Estado solidário
financeiramente com o IPSEMG e o IPSM na quitação de débitos para com
os pensionistas - atrasados - oriundos de precatórios, com base no § 5 0 do
art. 36 da Constituição do Estado. (Grupo II)

9 - Levantamento do custo do quadro de pessoal e dos credenciamentos
do IPSEMG para definição da conveniência de ser aberto concurso para
ampliação do referido quadro ou de se ampliar o número de
credenciamentos. (Grupo III)

10- Autonomia financeira para o IPSEMG. (Grupo III)
11 - Reposição, pelo Governo, do dinheiro do IPSEMG, para manutenção
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do atual sistema do órgão. (Grupo III)

12- Solicitação, por este fórum, de instauração de uma CPI do IPSEMG e
do IPSM, em virtude da atual situação desses institutos, decorrente de sua
má gestão e da falta de responsabilidade do Governo Estadual. (Grupo II)

13- Instalação de CPI para apurar o não-repasse de verbas pelo Executivo
ao IPSEMG e irregularidades na aplicação de recursos da entidade. (Grupo
III)

14 - Adoção imediata da seguinte providência, enquanto continuam os
debates sobre reforma da previdência nos níveis federal e estadual:

- Respeitar a autonomia financeira do IPSEMG e do IPSM, retirando-os do
Caixa único do Estado, com imediato restabelecimento dos repasses das
contribuições do Estado e servidores. (Grupo II)

15 - Aprovação, na íntegra, da tese apresentada pela Caixa Beneficente
dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito." (Grupos 1 e III)

A Sra. Edilaine das Graças Andrade - (- Lê:)
"ANTEPROJETO DE LEI N° 197

Dispõe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de
Trânsito e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito,

instituída pela Lei n° 977, de 1719127, passa a denominar-se Caixa
Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais.

Parágrafo único - No texto desta lei a expressão Caixa Beneficente dos ex-
Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais é equivalente à sigla
CBGC.

Art. 20 - A Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de
Minas Gerais é irn órgão social autônomo, sem ônus para o Estado, pessoa
jurídica de dire.3 privado, dotada de autonomia administrativa e financeira,
sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, com o objetivo
de prestar benefícios e serviços de natureza assistencial a seus
contribuintes.

Art. 3°- Compete à CBGC:
- planejar, coordenar, executar e controlar a prestação de serviços e

benefícios de natureza assistencial a seus contribuintes;
II - organizar e manter os arquivos referentes aos servidores das extintas

corporações Como de Guardas e Como de Fiscais de Veículos da Capital,
posteriormente denominados Departamentos da Guarda Civil e Trânsito,
bem como aos pensionistas.

Art. 40 - A Caixa será administrada por uma Diretoria, com mandato de 3
anos, composta de um Diretor-Presidente, um Diretor-Vice-Presidente, um
Diretor Financeiro e um Diretor Secretário, que serão assessorados por um
Tesoureiro e um Secretário, escolhidos dentre os associados relacionados no
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inciso 1 do art. 10, em eleição direta.
§ 1° - A eleição de que trata este artigo será realizada na primeira quinzena

de janeiro, através de Assembléia Geral composta pelos associados
relacionados nos incisos de 1 a III do art. 10, especialmente convocada para
este fim por uma Comissão Eleitoral, nos termos do Estatuto da CBGC.

§ 20 - A Comissão Eleitoral de que trata o parágrafo anterior será composta
de 5 membros, indicados pelo ftretor-Presidente dentre os associados com
direito a voto, em até 60 dias antes do pleito e aprovados pelo Conselho
Fiscal em até 30 dias anteriores às eleicões.

§ 30 - A Diretoria e os Assessores farão jus a uma gratificação mensal,
aprovada pelo Conselho Fiscal.

Art. 50 - A fiscalização e o controle da CBGC serão exercidos por um
Conselho Fiscal, composto de 7 membros titulares e igual número de
suplentes, eleitos na mesma data e sob as mesmas formalidades que sua
Diretoria.

Parágrafo único - Os membros do Conselho poderão ser remunerados, a
título de "pró-labore", pela participação em reuniões e prestação de serviços
extraordinários à CBGC, mediante aprovação da Diretoria.

Art. 60 - Nos termos do estatuto, a Assembléia Geral é a instândia máxima
de deliberação da CBGC.

§ 1 0 - A Assembléia Geral é composta dos contribuintes elencados nos
incisos de 1  III do art. 10.

§ 20 - A Assembléia Geral reunir-se-á para eleições a cada 3 anos e
extraordinariamente sempre que convocada pelo Diretor-Presidente.

§ 30 - A convocação de que trata o parágrafo anterior ocorrerá sempre que
necessária, por solicitação do Conselho Fiscal, ou mediante requerimento
de, pelo menos, 215 dos contribuintes mencionados no § 1 0 , ou a critério do
Diretor-Presidente.

Art. 70 - As atividades da CBGC são empreendidas por empregados
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 80 - A Diretoria da CBGC promoverá, no prazo de 180 dias contados
da publicação desta lei, a elaboração de um plano de cargos e salários para
seus empregados, a ser consignado em resc :cão, contendo política salarial
e plano de carreira, inclusive critérios ae promoção e valorização
profissional.

Art. 90 - As receitas da CBGC se compõem de:
- mensalidade de pecúlios e fundos;
- renda de inversão de reservas matemáticas;

III - rendas patrimoniais;
IV - reversão de quaisquer importâncias, inclusive decorrentes de

prescrições, doações e legados;
V - juros, multas e emolumentos, taxas ou importâncias referentes a
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prestação de serviços;

VI - prestações de resgate de empréstimos;
VII - outras receitas.
Parágrafo único - As contribuições devidas à CBGC serão arrecadadas por

desconto em tolha de pagamento.
Art. 10- O quadro social da Caixa é composto de:

- contribuintes obrigatórios: os ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito
alcançados pelo art. 70 da Lei n° 5.764, de 1971, que regularmente
recolheram contribuição de pensão â CBGC até fevereiro de 1994;

II - contribuintes facultativos de pensão: ex-Guardas Civis e Fiscais de
Trânsito, ex-Chefes de Serviço e ex-Chefes de Seção dos Departamentos da
Guarda Civil e do Trânsito e seus substitutos eventuais, bem como ex-
membros do Conselho da Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de
Trânsito que tenham recolhido contribuição de pensão à CBGC até fevereiro
de 1994;

III - pensionistas: pensionistas que aderiram á contribuição de pecúlio
facultativo da CBGC;

IV - contribuintes facultativos de pecúlio: qualquer servidor público
estadual, desde que regularmente associado;

V - empregados vinculados à CBGC por contrato individual de trabalho.
Art. 11 - A Caixa oferecerá a seus associados, por adesão, os benefícios a

seguir relacionados, bem como quaisquer outros propostos por sua diretoria
e aprovados pelo Conselho Fiscal:

- pecúlios e fundos;
II - auxilio-funeral;
III - empréstimos.
§ 1 0 - Os contribuintes obrigatórios terão direito, ainda, ao beneficio do

auxílio-natal idade
§ 20 - Os associados indicados nos incisos 1 e III do art. 10. nos termos de

resolução específica da diretoria, poderão receber benefícios assistenciais
complementares.

Art. 12 - No caso da extinção da CBGC, seus bens e direitos serão
revertidos ao Estado de Minas Gerais.

Art. 13-O exercício financeiro da Caixa corresponderá ao ano civil.
Art. 14 - Fica a Caixa obrigada a prestar ao Poder Executivo quaisquer

informações ou dados relativos a servidores das extintas corporações Corpo
da Guarda e Corpo de Fiscais de Veículos da Capital, posteriormente
denominados Departamentos da Guarda Civil e Trânsito.

Art. 15 - O Poder Executivo expedirá, no prazo de até 120 dias contados
da publicação desta lei, decreto contendo o Estatuto da Caixa Beneficente
dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais.

Art. 16 - Até que finde seu mandato, a atual diretoria permanecerá com a
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estrutura orgânica dada pela Lei n° 11.621, de 5 de outubro de 1994.
Parágrafo único - As eleições para a sucessão da atual diretoria e a

constituição do primeiro Conselho Fiscal serão convocadas por uma
comissão de 5 membros, indicada até 30 dias anteriores ao pleito, pelo
Diretor-Presidente, entre os associados com direito a voto.

Art. 17 - As pensões devidas pela CBGC são pagas pelo Poder Executivo,
nos termos do art. 74 da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e
corresponderão à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor
falecido.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis

n°s 977, de 17 de setembro de 1927, e 11:621, de 5 de outubro de 1994; o
art. 70 da Lei n°5.784, de 1 0 de outubro de 1971, e o Decreto n o 7.633, de 21
de agosto de 1964.

16 - Rejeição da tese apresentada pela Caixa Beneficente dos Guardas
Civis e Fiscais do Trãnsito, por não ser pertinente. (Grupo II)

17- Transferência dos ónus dos benefícios devidos pela Caixa Beneficente
dos Guardas Civis e Fiscais do Trânsito para o Estado, e, não, para outros
institutos já existentes ou que venham a ser criados. (Grupo III)

18 - Moção ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo Federal, no
sentido da manutenção do sistema de aposentadoria por tempo de serviço.
(Grupo III)"

Apresentação de Pedidos de Destaque
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Concluída a leitura do

relatório final, esta Presidência informa que já se encontra aberto o prazo
para a apresentação de novas propostas, desde que subscritas por 40% dos
delegados e representantes, o que corresponde a 60 assinaturas, uma vez
que foi registrada, até o momento, a presença de 150 pessoas.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estamos procurando um

entendimento para a apresentação de novas propostas, que, inclusive,
facilitariam a votação do relatório final, que é extremamente longo.
Solicitamos a V. Exa. a suspensão dos trabalhos por 10 minutos para que os
integrantes dos três Poderes possam agilizar entendimentos para facilitar o
andamento das novas propostas.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência suspende os

trabalhos por 10 minutos, a pedido do ilustre Deputado Gilmar Machado.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Estão reabertos os trabalhos.
Passamos, agora, a receber os pedidos de destaque, que serão orais e só
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deverão ser solicitados para as propostas contraditórias ou para as que se
pretenda rejeitar.

A Presidência vai indagar aos participantes sobre os destaques referentes
ao projeto de lei contido na Proposta n° 1. Procederemos da seguinte forma:
apresentaremos o título do capítulo e, se houver destaque, solicitaremos que
sejam manifestados.

Começaremos pelo Titulo 1, Da Seguridade Social, Capítulo 1, composto
apenas pelo art. 1 0 . A Presidência indaga se há algum pedido de destaque. (-
Pausa.)

Capitulo II, Do Executor da Política de Seguridade Social, que é composto
pelos arts. 20 e 30. A Presidência indaga se há algum pedido de destaque.

• Cel. Sóter do Espirito Santo Baracho - Solicito destaque para o art. 20.
• Sr. Presidente - Queira identificar-se, por favor.
• Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Sóter do Espírito Santo

Baracho, do IPSM. Solicito destaque para o art. 20.
• Sr. Presidente - O senhor encaminha contra ou a favor do dispositivo?
• Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Já é para expor?
• Sr. Presidente - Não, apenas para identificar.
• Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Pronuncio-me a favor da

manutenção do art. 20 e contra o acréscimo sugerido pelo Grupo 1.
O Sr. Presidente - O senhor está destacando, então, a letra "a" do art. 20?

Seria isso?
• Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Exatamente.
• Sr. Presidente - A Presidência indaga se algum participante quer fazer

a defesa dessa proposta. (- Pausa.)
O Cel. Sõter do Espirito Santo Rancho - A defesa é para ser feita

agora?
O Sr. Presidente - No momento, não. Só para se saber se há alguma

posição contrária à sua, de destaque. Não havendo, a Presidência passa à
Seção 1, Do Conselho Deliberativo, e indaga se há algum destaque,
considerando-se os arts. 40 ao 90 . (- Pausa.)

Não havendo, a Presidência passa à Seção II, que é composta pelos arts.
loa 15. A Presidência indaga se há algum destaque a ser feito. (- Pausa.)

A Presidência passa à Seção III, Do Conselho de Beneficiários, que vai do
art. 16 ao art. 21, e indaga se há algum destaque a ser feito nessa seção. (-
Pausa.) Por gentileza, identifique-se, cite a sua entidade e a sua posição.

• Sr. João Diniz - João Diniz, do SIS, IPSEMG. E no art. 40.
• Sr. Presidente - Já estamos no art. 16. Pode ser que o senhor não haja

compreendido.
• Sr. João Diniz - Estávamos na Seção II, não é?
• Sr. Presidente - Nesta fase, estamos no art. 16. Podemos voltar ao art.
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40 , Seção 1, mas esperamos
• Sr. João Diniz - Se não houver objeção, gostaria de voltar.
• Sr. Presidente - Sem objeção. Pode apresentar o destaque.
O Sr. João Diniz - Art. 40 , "a", "b", "e", "d"; inclusão, nesse artigo, de

parágrafo estabelecendo
• Sr. Presidente -Ai é art. 50.
• Sr. João Diniz - Art. 50 . Correto. Letras "d" e 'e". No art. 6 0 , letra "aTM.
• Sr. Presidente - Também letra "a" do art. 60,
• Sr. João Diniz - No art. 80, letra "a".
• Sr. Presidente - No art. 80, letra "a".
• Sr. João Diniz - Art. 14, letra "a"; art. 15
• Sr. Presidente - Art. 14, letra "a"; art. 15, letra "a". Vamos encerrar os

destaques nessa fase, antes de passar para a próxima, e indagamos ao
participante se deseja encaminhar a favor ou contra.

• Sr. João Diniz - Contra.
• Sr. Presidente - Contra todos?
• Sr. João Diniz - Contra todos os que foram relacionados.
• Sr. Presidente - Por favor, identifique-se novamente e diga qual a

entidade.
• Sr. João Diniz - João Diniz Pinto Júnior, SIS-IPSEMG. Ad, 50
• Sr. Presidente - Não há necessidade de repetir, pois já foram

identificados. A Presidência indaga se há algum outro participante que queira
fazer a defesa desses artigos, em posição contrária. (- Pausa.) Não havendo,
vamos solicitar a atenção de todos os participantes para que não seja
necessário retomarmos às seções anteriores. Vamos, nesse momento,
analisar o art. 15, que foi destacado de maneira contrária. O senhor quer
encaminhar no mesmo sentido que foi apresentado anteriormente. Então,
encerrando a Seção li, vamos passar à Seção III, Do Conselho de
Beneficiários, que era composta do art. 16 até o art. 21. A Presidência
indaga se há algum questionamento, algum destaque com relação a esses
artigos. Art. 16, algum destaque? (- Pausa.) Art. 16? Por gentileza, ao
microfone. Nome primeiro, entidade e a posição.

o
	A Sra. Flávia Neves Soares - Flávia Neves Soares, representante da

E
	APEMIG - Associação de Pensionistas do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Contra ou a favor?
A Sra. Flávia Neves Soares - No art. 16: O Conselho Beneficiário é o

-o	

órgão estruturado para possibilitar ao servidor público e seus dependentes",
.4
	

inclusão de um representante da classe dos pensionistas no Conselho
Beneficiário. Favoravelmente a isso.

O Sr. Presidente - Onde seria?
ASra. Flávia Neves Soares - Art. 16... também no 16.
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O Sr. Presidente - Não, aí não é art. 16.
A Sra. Flávia Neves Soares - Mas entra no 16.
O Sr. Presidente - Por gentileza, a Presidência vai solicitar aos

participantes que apresentem o destaque exatamente no momento em que o
artigo está sendo apresentado. Esse artigo apresentado pela participante foi
o art. 18, letra "c". Retomando ao art. 16, por gentileza, há algum destaque?
(- Pausa.) Não havendo, a Presidência passa ao art. 17. Há destaque do art.
17? (- Pausa.) Não havendo, passamos para o art. 18.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Moisés de Meio. Por favor, dê o
nome, entidade e posição contra ou a favor.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Sou Moisés de Meio, da ASCON,
IPSEMG. Sou favorável ao item "b" do art. 16.

O Sr. Presidente - Algum outro participante deseja encaminhar
contrariamente ao item "b" do art. 18? (- Pausa.)

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Sr. Presidente, sou pela supressão do
"a", favorável ao "b" e contra o "c".

• Sr. Presidente - Vamos repetir então: art. 18, letra "a".
• Sr. Moisés de Oliveira Meio - Contra.
• Sr. Presidente - A Presidência indaga se algum outro participante tem

posição favorável à letra "a. Se houver, poderá encaminhar. (- Pausa.) Letra

• Sr. Moisés de Oliveira Meio - Favorável.
• Sr. Presidente -A Presidmcia indaga se há algum participante contra.

(- Pausa.) Letra "c".
O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Favorável.
O Sr. Presidente - Indagamos se há algum outro participante com

posicionamento contrário. (- Pausa.) Há algum destaque do art. 19? (-
Pausa.) Por gentileza, ao microfone. Diga o nome, a entidade e aposição, se
é contra ou a favor.

O Sr. Renato - Meu nome é Renato e sou da Coordenação Sindical.
Votamos pela manutenção do texto do art. 19.

O Sr. Presidente - A D residência volta a esclarecer aos participantes que
apenas serão apresentaaos destaques daquelas matérias que se deseja
rejeitar. No caso da manutenção do texto, não há necessidade de apresentar
o destaque, uma vez que a matéria será votada em bloco, fora os destaques.

O Sr. Paulo Carvalho - Só um esclarecimento. Foi sugerida a supressão
do texto. Se ele não fizer o destaque agora, prevalecerá a supressão desse
artigo. Pelo menos, é o que estamos entendendo.

O Sr. Presidente - Então, deve-se destacar a supressão do artigo, e não o
artigo.

0 Sr. Paulo Carvalho - Olha bem, é a manutenção do texto, porque aqui
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está "supressão do artigo", e estamos pedindo para manter o texto.
O Sr. Presidente - Então, destaca-se a letra "a", contra a supressão. Seria

isso?
O Sr. Paulo Carvalho - É porque li o texto, e não está escrito letra "a".
O Sr. Presidente - Mas o relatório que temos aqui já está identificado.
A Presidência indaga se no art. 19 há alguma posição contrária à do

participante. (- Pausa.) Não havendo, passamos para o art. 20. Há destaque
do art. 20? (- Pausa.) Não havendo, passamos para o art. 21. Há destaque?
(- Pausa.) Não havendo, passaremos à Seção 4, da Competência dos
órgãos da Estrutura Básica, que vai do art. 22 ao art. 27. Há destaque? (-
Pausa.) Vamos chamar artigo por artigo para que possa ser identificado. Art.
22. (- Pausa.) Por gentileza, diga o nome, entidade e posicionamento.

O Sr. Paulo Carvalho - O meu nome é Paulo Carvalho, do SIND-SAÚDE.
Sou pela substituição do termo "estabelecer" por "propor".

O Sr. Presidente - Está sendo destacada a letra "a" do art. 22. A
Presidência indaga se alguém deseja encaminhar a discussão para defender
favoravelmente a letra "a". (- Pausa.) A Presidência indaga se há algum
destaque para a letra "b" do art. 22. (- Pausa.)

O Sr. Presidente - A Presidência indaga se há algum destaque para a
letra "b". Estamos falando do art. 22, que compete ao Conselho Deliberativo.
Nesta fase há vários incisos, o 1, o II, o III e o IV. Depois, vem substituição do
termo "estabelecer. Esse destaque foi apresentado anteriormente.

Vamos para o item Xl, que é a substituição do termo "aprovar pelo termo
"propor".

O Sr. Paulo Carvalho - Tem uma proposta do Grupo II que estou tentando
- suprimir. Peço desculpas por não ter entendido forma como está sendo

feito. A proposta do destaque do art. 22 é para que se tire essa proposta do
Grupo II.

O Sr. Presidente - Seria substituição do termo "estabelecer"? Seria
destaque contrário ao inciso IV, que é estabelecer alíquotas.

A Presidência indaga se há algum questionamento, alguma defesa
contrária ao pedido de destaque com relação ao art. 22, do Grupo II, em
algum outro item além desse que foi apresentado, que é a substituição do
termo "estabelecer pelo termo "propor.

O Sr. Renato Barros - Sim. Nós numeramos aqui, dentro do que está em
negrito, "a", "b". 'o" e "d". O segundo seria: aceitamos a manutenção do "b",
ou seja, a substiwição do termo "aprovar pelo termo "propor.

O Sr. Presidente - Seria o "a" do inciso Xl, ou seja, substituição do termo
"aprovar" pelo termo "propor".

O Sr. Renato Barros - No inciso XII, letra "a", somos contra a supressão.
No mesmo inciso aceitamos a mudança de proposta de redação.
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O Sr. Presidente - Ela não está destacada, portanto, não há necessidade

de apresentar destaque da letra "b". A Presidência indaga se há algum outr:
destaque no art. 22, que ainda vai até o inciso XVI. (- Pausa.) Não havendc•
outro destaque, passamos para o art. 23. A Presidência indaga se há
destaque do art. 23. (- Pausa.) Não havendo, passamos para o art. 24.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Nas letras "a", "b" e "e", somos pela
supressão da expressão "presidir reuniões especialmente".

O Sr. Presidente - A Presidência quer saber se o participante quer
destacar as propostas "a" e "b", se deseja rejeitá-las.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Não, desejo aceitar as propostas do
destaque.

O Sr. Presidente - E isso que precisa ser esclarecido. Quando for para a
manutenção da proposta, ela pode ser votada em bloco, portanto, não há
necessidade de se fazer destaque.
• Sr. Moisés de Oliveira Meio - Obrigado.
• Sr. Presidente - A Presidência indaga novamente se, para o art. 24, há

algum destaque. Não havendo, passamos para o art. 25.
O Sr. João Diniz Pinto Júnior - infelizmente tenho que voltar ao art. 24,

porque, com a manutenção da letra "b", a letra "a" fica prejudicada.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que as proposições

contraditórias serão automaticamente destacadas. Esse esclarecimento já foi
feito. Passaremos novamente ao art. 25. Indagamos se há algum destaque.(-
Pausa.) E para o art. 26 e o art. 27. Há algum destaque? (- Pausa.) Não
havendo, vamos passar para o Capítulo III, Dos Beneficiários, Seção 1. E
para o art. 28? Há algum destaque? Não havendo, vamos passar para a
Seção II, Dos Segurados. A Seção li é apenas o art. 29. Indago se há algum
destaque para esse artigo. (- Pausa.)

O Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Apresentamos uma emenda,
uma proposta de se acresceniar um parágrafo a esse artigo. A emenda já foi
entregue à Mesa.

O Sr, Presidente - Será discutido em momento oportuno, uma vez que se
trata de nova proposta.
A Presidência indaga se há algum novo questionamento sobre o ar[. 29, da
Seção II. (- Pausa.) Não havendo, a Presidência passa para a Seção III, Dos
Dependentes, que é o art. 30. Indagamos se há algum destaque (- Pausa.)
Não havendo, passamos para a Seção IV, Da Perda da Qualidade do
Beneficiário, composta pelos ais. 31 e 32. Não havendo, passaremos para a
Seção V, Da Inscrição, composta dos arts. 33 e 34. Indagamos se há
destaque desses artigos. (- Pausa.) Não havendo, passamos para o Capitulo
IV, Dos Benefícios e Serviços, Seção 1, Das Disposições Gerais, que é
composta pelos aris. 35 a 40. Vamos por partes. AI. 35. Há algum
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destaque? (- Pausa.) Não havendo, vamos passar para o art. 36. Há
destaque no art. 36? A Presidência indaga se há destaque no art. 36, letra

O Sr. Salvador Freitas de Miranda - No art. 36, inciso III, quanto aos
beneficiários em geral: a- Assistência à saúde; b- Assistência Social.

Estamos solicitando a inclusão de um parágrafo único, com a seguinte
redação: "A adesão à assistência de que trata a alínea "a', assistência à
saúde, do inciso III deste artigo é facultativa. Precisa justificar?

Não; ela não é nova. Ela está aqui, no texto. O que queremos é a alteração
do texto da proposta. Queremos acrescentar um parágrafo ao inciso III -
"Quanto aos beneficiários em geral".

O Sr. Presidente - A Presidência vai encaminhar, para apresentar
favoravelmente, no momento oportuno.
• Sr. Salvador Freitas de Miranda - Precisa fazer justificativa?
• Sr. Presidente - No momento, não.
• Sr. Waldir Pereira de Araújo - Pela ordem, Sr. Presidente. Meu nome é

Waldir e sou do SIND-UTE. Tem alteração do texto que ai está para o texto
que ele colocou. Ou seja, ele inclui novas palavras e, portanto, é uma
proposta diferente, e um proposta diferente tem de ter 40%.

A Sra. Maria Helena Mansur - Mana Helena Mansur, Presidente da
Associação dos Funcionários Aposentados do Estado. Parece-me que ele
não entendeu bem a colocação. Aqui, a proposição é a de inclusão, no inciso
III, do seguinte parágrafo único: "A adesão à assistência de que trata a alínea
"a" do inciso III deste artigo é facultativa". Então, já que ele questiona,
gostaríamos de dizer que a Associação dos Funcionários Aposentados do
Estado é a favor.

A Sra. Maria Helena Mansur - Da manutenção. (- Pausa.) Porque o
questionamento do Sr. Waldir é de que seriam necessários os 40%.

Não; mas ele questionou. Então, estamos confirmando o que o outro falou.
O Sr. Presidente - Não há necessidade de apresentar, uma vez que a

proposta foi aprovada no grupo e, se consta no relatório, ela será submetida

Um participante - Sr. Presidente, eu gostaria que tosse usado o
regulamento: se existem propostas favoráveis e contra, que se abra para
intervenções contra ou a favor e, depois, as submetam a votação.

O Sr. Presidente - Gostaríamos de esclarecer que o regulamento está
sendo seguido. Temos, em cada momento de destaque, consultado o
Plenário se há interesse em destaque com posição contrária. Temos
percebido que a maioria não tem-se inscrito para fazer a intervenção
contrária, mas estamos seguindo o regulamento. Entendemos que o correto
e o democrático é isso mesmo: apresentar destaques. Se há opiniões



432
contrárias, apresenta-se o destaque e, no momento oportuno, no momento
da votação, será feito o encaminhamento contra e a favor.

O Sr. João Diniz Pinto Júnior - Pela ordem, Sr. Presidente. A
companheira fez uma declaração de voto. Concordamos que o regulamento
está sendo seguido, mas declaração de voto não é permitida. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Seguindo em frente, de acordo com o regulamento,
consultamos o Plenário se sobre o art. 37 da Seção 1 há algum destaque a
ser apresentado. (- Pausa.) Não havendo destaque no alt 37, consultamos
se há destaque sobre o art. 38. (- Pausa.) Não havendo, consultamos se há
destaque sobre o art. 39. (- Pausa.) Não havendo, consultamos se há
destaque sobre o art. 40. (- Pausa.) Não havendo, sobre essa seção, mais
destaques, a Presidência passa para a seguinte, "Da Aposentadoria',
composta pelos ads. 41 e 42. A Presidência indaga se há destaque sobre os
artigos da Seção II. (- Pausa.) Não havendo, passamos à Seção III. Há
destaque na Seção III, que vai do art. 43 ao art. 44?

O Sr. Presidente - Há algum destaque no art. 44? Não havendo,
passamos para a próxima seção. Não há destaques no art. 45, passamos
para o art. 46. Seção V, do Auxílio-Doença. A Presidência indaga se há
destaque na Seção V, que é composta pelos arts. 46 a 49.

O Sr. Valdir Pereira de Araújo - Valdir, do SINDI-UTE. No art. 46, a parte
que diz "Contra a supressão

O Sr. Presidente - Letra "a" do art. 46. A Presidência indaga se há mais
alguém interessado em encaminhar contrariamente a esse destaque. A
Presidência também indaga se há mais algum destaque na Seção V, que vai
do art. 47 ao 49.

O Sr. Valdir Pereira de Araújo - Sim. "Contra a supressão..., art. 47, letra
"a"; art. 48, letra "a", e art. 49, letra "a"."

O Sr. Presidente - A Presidência novamente indaga ao Plenário se há
destaques contrários aos destaques apresentados neste momento. Os ads.
46 a 49 tiveram as suas alíneas apresentadas com destaque. Não havendo
destaque, esta Presidência passa para a próxima seção, que é a Seção VI,
das Pensões, composta pelos arts. 50 a 52. Indago se há destaque nessa
Seção VI. Não havendo, passo para a Seção VII, do Auxilio-Funeral. Há
destaque no art. 53? Não havendo, passamos para a Seção VIII, do Auxilio-
Reclusão, que é composta pelo art. 54. Indagamos se há destaque no art.
54. Não havendo, passamos para a Seção IX, do Seguro Coletivo, art. 55.
Há destaque? Não havendo, passamos para a Seção X, da Assistência à
Saúde, composta pelos ads. 56 e 57. Há destaque nesses artigos? Não
havendo, passamos para o art. 58, da Seção XI, da Assistência Social. Se há
destaque, por gentileza, façam uso 'do microfone. Vamos retomará Seção X.
Mais uma vez pedimos uma maior agilidade para não deixarmos passar os
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destaques.
O Sr. Valdir Pereira de Araújo - Não é fácil acompanhar isso aqui. É a

primeira vez que participamos desse tipo de reunião. Art. 56, depois do § 20.
O Sr. Presidente - Letra "b": "Inclusão do § 3°, com a seguinte redação...',

seria isso?
• Sr. Valdir Pereira de Araújo - Isso.
• Sr. Presidente - A Presidência indaga se há algum destaque contrário.

Não há.
Dando seqüência, apresentamos o art. 58. Há destaque nesse artigo? Não

havendo, passamos para o próximo item, que é o Titulo II, do Custeio da
Seguridade Social, Capítulo único, do Sistema de Financiamento, Seção 1,
art. 59. A Presidência indaga se algum participante deseja apresentar
destaque neste artigo. Caso contrário, passamos para a Seção II, do Salário
de Contribuição, que é composta pelos arts. 60 e 61. Indagamos se há
destaque desses artigos. (- Pausa.) Não havendo, passamos para a Seção
III, que é Da Contribuição do Segurado, que vai do art. 62 ao 68. A
Presidência indaga se há destaque nessa fase. (- Pausa.)

O Sr. Alvaro Marcílio Júnior - Sou do IPSEMG. Tenho um destaque
contra a substituição do art. 62.

O Sr. Presidente - A Presidência indaga se há algum participante que
deseja fazer a defesa dessa proposta.

O Sr. Salvador Freitas de Miranda - Sou da AFEMG. Vou fazer a defesa
da substituição do art. 62 pelo abaixo discriminado.

• Sr. Presidente - O senhor será chamado no momento da votação.
• Sr. Paulo Carvalho - Sou do SIND-SAÚDE. Contra a transferência do

art. 62 para as Disposições Transitórias.
O Sr. Presidente - A Presidênca indaga se há outro participante que

gostaria de fazer a defesa do ar- 32, letra "b". (- Pausa.) Não havendo,
vamos passar para os demais artigos desta seção. Existe algum destaque
para os arts. 63 a 68? (- Pausa.) Não havendo destaques, a Presidência
passa para a próxima seção, "Da Participação da Administracêo Pública
Estadual", que é composta pelos arts. 69 a 73. Indago se há algun destaque
a ser apresentado nessa fase. (- Pausa.) Não havendo destaque, passarr.s
para a próxima seção, que é a V, que vai do art. 74 ao art. 65. A Presidênc.a
indaga se há algum destaque ser apresentado nessa seção. (- Pausa.) Não
havendo, passamos para o T;iulo III, "Dos Convênios com os Municípios",
que vai do art. 86 ao art. 91. Indagamos se há algum destaque a ser
apresentado nessa fase. (- Pausa.)

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Sou Presidente da Associação dos
Contribuintes do IPSEMG. Apresento destaque logo no início do título, do art.
67, letra "b",2°.
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O Sr. Presidente - Há algum outro destaque ainda dentro desta seção?

Por favor, no microfone.
O Sr. Isaias de Souza Cruz - Isaías de Souza Cruz - FEDESP. Contra o

destaque no art. 59, letra "b", que '"Substituição da expressão..."
O Sr. Presidente - Indagamos se algum outro participante gostaria de

fazer a defesa dessa proposta. (- Pausa.) Não havendo quem queira,
indagamos se ainda há algum outro destaque dentro desse titulo, ou seja,
até o art. 91. (- Pausa.) Não havendo, passamos, então, para o próximo
título. Título IV - "Das Disposições Finais e Transitórias." Ele vai do art. 92 ao
art. 110. Temos um esclarecimento a ser feito, antes dos destaques, no art.
95, letra "a", "Acréscimo, no final deste artigo, da expressão "e contabilizado
em separado da conta geral do IPSEMG" (Grupo II). Essa letra "a" pertence
ao art. 97. Concluindo o esclarecimento, no art. 95 há um outro texto para a
letra "a", que é assim redigido: "Acréscimo, no final deste artigo, da
expressão "sob pena de responsabilidade legal". (Grupo II) Isso não está no
relatório e pedimos a compreensão dos participantes para que eles anotem
essa frase.

Retomamos, então, a consulta ao Plenário: há destaques nos arts. 92 a
110? Por gentileza, no microfone.

O Sr. Waldir Pereira de Araújo - Waldir, do SIND-UTE, contra a letra "a",
que passou agora para o ad. 97.

O Sr. Presidente - Indagamos se algum outro participante gostaria de
fazer a defesa dessa proposta, ou seja, a letra "a" do art. 97. (- Pausa.) Não
havendo, consultamos se ainda há algum outro destaque nesses artigos que
estão em discussão. Por gentileza, no microfone.

O Sr, Paulo Carvalho - Paulo Carvalho, do SIND-Saúde, contra a letra "b"
do art. 96, "supressão deste parágrafo único".

O Sr. Presidente - Indagamos se algum outro participante gostaria de
fazer a defesa dessa proposta. (- Pausa.) Não havendo quem queira fazê-lo,
perguntamos ao Plenário se há um outro destaque a ser apresentado.

• Sr. Paulo Carvalho - Contra a letra "a" do ar[. 100.
• Sr. Presidente - Seguindo o regulamento, indagamos ao Plenário se há

algum participante que queira fazer a defesa da letra "a" do art. 100. Não
havendo, continuamos a consulta aos participantes sobre os destaques desta
fase.	 -

O Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Soter do Espírito Santo
Baracho, do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. Solicito
destaque contra o primeiro artigo, "Ad....- O Poder Legislativo..." e o
terceiro, "Art. ... - Ficam unificadas..."

O Sr. Presidente - Há algum interesse na defesa da proposta, letras "a" e
"c" do art. 106?
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Um represente da Coordenação Sindical - Somos pela manutenção do

texto.
O Sr. Presidente - Há algum outro destaque a ser apresentado nesta

fase?
• Sr. Representante do SIND-SAÚDE - Sim, na letra "d" do art. 108.
• Sr. Presidente - Há alguma defesa dessa proposta?
Letra "d": Será resguardada a autonomia administrativa e financeira dos

Poderes, conforme estabelecido.
Não havendo defesa da proposta, perguntamos ao Plenário se há algum

outro destaque do art. 102 ao art. 110.
Encerrado o relatório, passamos às outras propostas.
Proposta n°2. Há algum destaque? (- Pausa.) Não.
Proposta n° 3. Há algum destaque? (- Pausa.) Não.
Proposta n° 4. Há algum destaque?
Um participante - Sr. Presidente, no art. 108, o Paulo disse que era

contra. Sou a favor.
O Sr. Presidente- Fizemos um retomo, porque a Dra. Edilane apresentou

um destaque fazendo a defesa da manutenção do texto na proposta
destacada anteriormente.

Voltando, há destaque para a Proposta n°4?
Um participante - Gostaríamos que a apresentação do item 4 fosse

considerada como moção futura para contribuição na elaboração do
regulamento, ou seja, na regulamentação dessa lei.

O Sr. Presidente - Estamos na fase de destaques. Há alguma posição
contrária? Não cabe neste momento sua indagação.

Dando seqüência aos trabalhos, vamos passar à Proposta n° S. Há algum
destaque a ser apresentado?

A Sra. Maria Helena Mansur - Gostaria de voltará Proposta n° 3, letra "d".
Aqui está escrito: "supressão desse item 'd". Somos contra a supressão.

O Sr. Presidente - Já estamos lá na Proposta n° 5. Vamos pedir
novamente a colaboração dos participantes, no sentido de apresentarem o
destaque no momento em que a proposta estiver sendo apresentada.

A Sra. Maria Helena Mansur - O problema é que se está falando de uma
forma muito rápida. O que pedimos é a gentileza de se falar mais devagar.

O Sr. Presidente - Faremos o possível para atender a sua reivindicação.
Foi apresentada uma questão de ordem contrária à supressão do item "a'

da Proposta n° 3 sugerida pelo Grupo 2. Consultamos os participantes se há
interesse na defesa desse item destacado. (- Pausa.) Não havendo quem
queira se manifestar, passaremos a palavra ao Deputado Gilmar Machado
para apresentar uma questão de ordem.

0 Deputado Gilmar Machado - Quero chamar atenção do Plenário para o
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fato de que o título "Outras Propostas" abrange sugestões e contribuições
que serão votadas posteriormente por uma comissão, eleita por todos, o que
permitirá à Assembléia dar encaminhamento ao resultado do Fórum.

Os grupos trabalharam bem, por isso sugiro que respeitemos e aprovemos
as sugestões que apresentaram. -Não há, portanto, necessidade de destaque
nesse momento.

O Sr. Presidente - Antes de suspender o encaminhamento detalhado das
propostas, a Presidência vai submeter à votação a sugestão do Deputado
Gilmar Machado. Os participantes que estiveram de acordo queiram levantar
o cartão de votação. (- Pausa.) Podem abaixá-lo. Os que são contrários
queiram levantar o cartão de votação. (- Pausa.) Está aprovada a questão de
ordem do Deputado Gilmar Machado.

Apresentação de Outras Propostas
O Sr. Presidente - Neste momento, a Presidência vai conceder a palavra

aos participantes que desejarem apresentar oralmente as propostas.
Esclarece, entretanto, que elas só serão submetidas a votação se apoiadas
por 40% dos participantes, nos termos do regulamento.

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, fazemos um apelo a V.

Exa. para que conceda três minutos a um representante do Poder Executivo,
a um do Poder Legislativo e a um do Judiciário, para falarem de uma
proposta de entendimento, que, depois, votaremos para fazer um documento
mais global. Pelo Executivo, seria o Sr. Renato Barros; pelo Legislativo, o Sr.
Luiz de Jesus, e pelo Judiciário, a Sra. Edilene de Andrade.

O Sr. Presidente - Passamos, então, a seguir, a palavra ao representante
do Poder Executivo, Sr. Renato Barros, que dispõe de três minutos para
apresentar sua proposta.

O Sr. Renato Barros - Fazendo uma correção, na representação dos
trabalhadores do Executivo e não pelo Executivo, tentamos fazer um acordo
para agilizar uma comissão que irá acompanhar as deliberações que estão
saindo deste Fórum. O próprio regulamento prevê isso.

Gostaria de ler um texto que foi acordado com as representações do
Judiciário e do próprio Legislativo. (- Lê:)

"O Fórum Técnico de Seguridade Social dos Servidores Públicos do
Estado de Minas Gerais aprova o documento final como contribuição à
Assembléia Legislativa e nomeia uma Comissão Técnica de Trabalho
garantida a representatividade dos servidores públicos dos Poderes do
Estado, que deverá estudar, discutir e aprimorar o referido documento como
sugestão final.

Essa Comissão será composta por 10 membros indicados pelas entidades
representativas dos servidores: duas do Poder Judiciário, três do Poder
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Legislativo - ai incluída uma representação para o Tribunal de Contas - e
cinco do Poder Executivo e apresentará, no prazo máximo de 30 dias, a
partir da sua composição, que ocorrerá no máximo em sete dias, anteprojeto
à Assembléia Legislativa para apreciação e debates por meio dos
mecanismos institucionais próprios.

As entidades representativas dos Servidores do Poder Executivo são:
1 - Sindicato dos Trabalhadores em Educação - SIND-LITE;
2 - Sindicato dos Trabalhadores do IPSEMG - SISPEMG;
3 - Sindicato dos Especialistas em Educação e Gerentes Públicos -

SINEGEP;
4-Associação dos Contribuintes do IPSEMG - ASCOM-IPSEMG;
5 - Coordenação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Minas

Gerais.
O Poder Legislativo indicará suas entidades no prazo máximo prescrito no

item anterior, e a representação dos servidores do Tribunal de Contas será
feita pelo respectivo sindicato.

Os servidores do Poder Judiciário serão representados:
1 - Sindicato dos Servidores da Justiça de 2 a Instância de Minas Gerais -

SINJUS;
2- Associação dos Servidores do Tribunal de Alçada - ASTRAL.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Luiz de Jesus.
• Sr. Luiz de Jesus - Represento a ASLEMG e, considerando que não

houve tempo para o estudo da proposta, de nossa parte e dos demais
ccmpanheiros de algumas entidades, considerando que também não houve
tempo para a discussão das bases, estamos apoiando essa representaç.
apoiando a proposta apresentada pelo Renato.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Edilane das Graças Andrade.
A Sra. Edilane das Graças Andrade - Estou representando o Sindicato

dos Servidores da Justiça de ? Instância - SINJUS. Para que esse
documento saia como uma sugestão final, apoiamos "in totum" a proposta
apresentada pelo Executivo, para que seja criada essa comissão.

Queremos que essa proposta votada aqui sirva de apoio aos trabalhos da
comissão, na elaboração, inclusive, de um anteprojeto para sairmos mais
fortalecidos desse encontro. O sindicato do Poder Judiciário apóia "in totum"
a proposta apresentada.

O Sr. Presidente .. Em questão de ordem, com a palavra, o Sr. Salvador
Freitas de Miranda, da AFFEMG.

O Sr. Salvador Freitas de Miranda - Sr. Presidente, não sei qual foi o
critério utilizado para a escolha das entidades do Poder Executivo. Como
representante de uma associação que tem 50 anos, constituída de
excelentes técnicos e responsável pela arrecadação do Estado, quero saber
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qual o critério utilizado. Gostaria, também, de sugerir que fosse votada a
representação das entidades.

O Sr. Presidente -A Mesa recebeu uma questão de ordem, e foi acatado
pelo Plenário o encaminhamento apresentado pelas três representações.
Não recebemos de maneira detalhada o processo anterior. Estamos
encaminhando como o Plenário mesmo decidiu.

A Sra. Maria Helena Mansur - Sou Presidente da Associação dos
Funcionários Aposentados do Estado. Gostaríamos de ter a mesma resposta
que o colega espera, ou seja, qual foi o critério usado, pois não concordamos
em representar apenas parte dos aposentados.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que, no momento da votação,
será feito o encaminhamento de votação, e os re2resentantes dos
trabalhadores do Executivo apresentarão seus critérios, e os que quiserem
discordar terão oportunidade de fazê-lo. A Presidência esclarece, também,
que, nesta fase, poderão ser apresentadas novas propostas.

O Sr. Flávio Fürst - Sou do IPSM. Estamos apresentando a proposta de
inclusão do § 30 no art. 29, a qual já foi entregue à Mesa com o número
regimental de assinaturas.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Sou do ASCOM-IPSEMG. Acabei de
passar à Mesa a proposta de uma emenda ao art 42, com as devidas
assinaturas.

O Sr. Presidente - Então, já está encaminhada. A Presidência indaga se
alguém deseja apresentar mais alguma proposta nova. (- Pausa.) Não
havendo novas propostas, a Presidência passa à fase seguinte. Volta a
lembrar que estão abertas as inscrições de candidaturas para a Comissão de
Representação e consulta os presentes sobre a necessidade de suspender
os trabalhos por alguns minutos, para a finalização da redação de novas
propostas ou para se colher apoiamento para elas. Não havendo
necessidade de suspensão dos trabalhos, a Presidência dá prosseguimento a
eles, com a votação do relatório final. A partir deste momento, não serão
recebidas novas propostas.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, para tentar contribuir com
o processo de votação, informo que já foi apresentada urna nova proposta
que tenta agilizar esse processo, uma vez que já deveríamos estar
encerrando a reunião. Existe uma enormidade de destaques. A nova
proposta contempla a votação do documento, com uma contribuição para o
seu aprimoramento. Só que alguns itens são contraditórios. Então, faríamos
o debate sobre o contraditório. Depois viria todo o documento, que
contemplaria as propostas que os três Poderes apresentaram. Apelo aos
participantes que fizeram destaques de pontos que não são centrais que
abrissem mão deles para que a Mesa tivesse melhores condições de



1
439 1

trabalhar. Anotamos três destaques que são questões que mexem
diferentemente no processo. Um seria o art. 2 0 , que se refere à Polícia
Militar; o outro seria do ari. 36; e o outro, do art. 87. Se não for possível, as
pessoas devem manter os seus destaques.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Gilmar Machado
um novo esclarecimento, uma vez que foram abordados rapidamente os
arts. 20 , 36 e 87.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, os destaques feitos pelos
participantes terão encaminhamento a favor ou contra. Mas, quanto aos
destaques em que não há questões de fundo para serem votadas, nos casos
de modificação de redação, por exemplo, solicitamos que as pessoas abram
mão. Limpando esses destaques, iremos direto à votação do documento. Já
houve uma proposta alternativa apresentada como nova contribuição.

O Sr. Presidente - Considerando a questão de ordem do Deputado Gilmar
Machado, perguntamos aos participantes deste Fórum se há alguém que
mantenha algum destaque além dos relativos aos arts. 2 0 , 36 e 87.

O Cel. Sóter do Espirito Santo Baracho - Solicito a manutenção dos
destaques que fiz aos artigos que se seguem ao 108. Considero
fundamentais as questões da CPI e da unificação de institutos.

O Sr. Awaro Marcilio Júnior - Sr. Presidente, mantenho o destaque ao
art. 62.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Mantenho o destaque aos arts. 36 e 108.
Abro mão dos destaques aos outros artigos.

O Sr. Presidente - Indagamos se há mais alguém que gostaria de manter
os destaques apresentados.

Um participante - Gostaria de saber se, abrindo mão do destaque fica
contemplado o apresentado pelo Grupo 1 no art. 89.

O Sr. Presidente - Vamos verificar.
Um participante - Então, abro mão do destaque ao art. 89.
• Sr. Presidente - Fica incluído no relatório.
• Sr. Paulo Carvalho - Mantenho o destaque ao ar[. 62, que foi destacado

por outro colega, porque as propostas são divergentes entre si.
O Sr. Presidente - Se foi destacado, ha'rá oportunidade de

apresentação das duas posições.
Resumindo, estamos com cinco destaques, aos art. 2 0 , 36, 62, 87 e 108,

seguindo a ordem do relatório.
O Sr. Peter Coutinho - Se essa proposta prevalecer, indago se poderia

aumentar o número de delegados na defesa deste ou daquele artigo
levantado, porque gostaria de me manifestar quanto ao artigo que se refere à
saúde, uma vez que sou médico e já me havia inscrito anteriormente.

0 Sr. Presidente - Antes do processo de votação, não é possível avaliar
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se há necessidade. No meio da votação, se houver, poderemos ampliar o
número de encaminhamentos; se não houver esclarecimentos suficientes,
faremos a ampliação. Mas, em principio, manteremos o regulamento, com
apenas um encaminhamento favorável e um contrário.

O Sr. Peter Coutintio - Então, se der, gostaria de me inscrever para o art.
30.

Votação do Documento Final
O Sr. Presidente - Regime de votação do Documento Final, A Presidência

colocará em votação o Documento Final, salvo destaques e novas
propostas. O documento será aprovado com maioria simples ou metade
mais um entre os delegados presentes. A lista registra a presença de 150
delegados no Plenário até o presente momento. Portanto, o documento será
aprovado se obtiver 76 votos a favor. Em votação, o Documento Final, salvo
destaques e novas propostas. Os participantes que o aprovam, por favor,
queiram levantar o cartão de votação e mantê-lo erguido, para que
possamos fazer a contagem dos votos. (- Pausa.) Podem abaixá-lo. Os que
são contrários ao Documento Final, por favor, queiram levantar seus cartões.
(- Pausa.) Podem abaixar. Estamos aguardando a totalização. (- Pausa.) Por
gentileza, as abstenções. (- Pausa.) Não há abstenções.

Votaram a favor 76 participantes; votaram contra 21. Portanto, está
aprovado o Documento Final, salvo destaques e novas propostas.

Passamos, agora, à fase de votação de destaques. Esta Presidência vai
colocar em votação os destaques, lembrando que, para aprovar cada
proposta, serão necessários 76 votos.

Destaque ao art. 20 do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação
contrariamente à proposta, o Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho, que
disporá de três minutos.

O Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - A expressão "e militares",
constante no artigo, tem o efeito de inserir todo servidor do Poder Executivo
no projeto de lei. Nem o IPSM nem a Policia Militar foram consultados a
esse respeito. Ainda que se pudesse admitir, para argumentar, que essa
consulta não era necessária, dada a soberania deste Plenário, considero
necessário abordar os seguintes pontos. O autor do projeto afirmou neste
Plenário a sua intenção de não abarcar os militares, em razão de sua
especificidade. Defendi neste Plenário, ontem, a tese de que é necessário -
pelo menos, me parece coerente - manter uma previdência própria dos
militares. Não fui contestado e quero crer, assim, que o Plenário não
discordou da minha tese. Se o projeto, por hipótese, virasse lei, nos seus
atuais termos, implicaria a imediata extinção do IPSM, por perda de sua
finalidade: ele seria uma autarquia sem competência, uma não-entidade, ele
não existiria no Universo. Então, independentemente da análise do mérito da
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extinção ou não do IPSM, em relação à qual, por motivos até óbvios, estou
me manifestando contrariamente, esse projeto teria ainda outras
inadequações.

Primeiro, no aspecto técnico, a inserção da expressão "e militares"
inviabiliza a sustentação atuarial do projeto, uma vez que está ignorando a
curva atuarial de um público de aproximadamente 56 mil pessoas, quanto à
taxa de natalidade, taxa de mortalidade, tempo de permanência no serviço
público, rotatividade e todos os parâmetros que interferem atuarialmente.
Por quê? Porque não fomos consultados. Nem nós, nem a Policia Militar, a
respeito da possível repercussão dessa extensão. Portanto, se mantida essa
extensão, estaria inviabilizada, embora aprovada aqui neste Plenário, a
sustentação atuarial que terá dado origem ao cálculo dos percentuais de
contribuição do segurado, e até mesmo do Estado. Quero crer que por trás
disso há um cálculo atuarial.

Finalmente, ainda que possa parecer uma posição contrária - de forma
alguma o é, pois não tenho nenhuma posição contrária ao movimento
sindical, aos nossos prezados lideres sindicais, respeito a sua luta, a sua
guerra, o seu trabalho -, gostaria de dizer que o público segurado do Instituto
de Previdência dos Servidores Militares, na sua esmagadora maioria, é
composto por mais de 99% de militares, e esse público não tem cobertura
sindical, não é sindicalizado, portanto, as entidades sindicais não têm
legitimidade para defender os seus interesses. Portanto, quero crer que,
malgrado o respeito, todo o conceito e todas as idéias envolvidas nisso, não
vejo razão para que isso possa prevalecer. Gostaria de aduzir, ainda, uma
razão final.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que o seu tempo encontra-se
esgotado.

O Cel. Sóter do Espírito Santo Baracho - Só mais uns minutinhos... é
que nos termos em que está colocado o projeto extingue o IPSM, e gostaria
de lembrar que a extinção de uma autarquia está constitucionalmente
inserida na competência exclusiva do Poder Executivo, portanto, haveria
uma impropriedade até mesmo técnica, ou seja, o projeto não teria
condições de prosperar nesses termos. Quem diz isso não sou eu, quem diz
é a Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 66. Gostaria de lembrar que
todos os nosso projetos, todas as nossas mudanças devem ter sempre por
lume a Constituição, a legalidade. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Em votação, a letra "a" do art. 2 0, destacada, que tem o
seguinte texto: "Acréscimo da expressão 'e militares' após a palavra 'civis'."
A Presidência esclarece que aqueles que desejarem aprovar essa proposta
deverão levantar o cartão. E a votação da letra "a', a manutenção do texto.

0 texto já foi votado. Estamos votando exatamente só o destaque. Em
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votação, portanto, a letra "a" do alt. 2 0 . Os participantes que desejam
aprovar essa letra "a", por favor, levantem o cartão. (- Pausa.) Os que
estiverem contrários à proposta, por gentileza, levantem o cartão. (- Pausa.)
Está rejeitada a proposta à letra "a" do art. 20.

Vamos passar, agora, para o art. 36, letra "b", pela inclusão do parágrafo
único. Com a palavra, para encaminhar contra essa proposta, o Sr. Moisés
de Oliveira Meio, que apresentou destaque.

Esclarecemos que sobre essa proposta temos um outro encaminhamento
favorável, que é o do Sr. Salvador Miranda.

O Sr. Moisés de Oliveira Meio - Solicitei à Presidência a permissão de
falar para os senhores desta tribuna, porque é a tribuna do povo, e gostaria
que todos me ouvissem; antes, porém, que abrissem o coração para o que
estamos decidindo aqui, agora, neste momento: o futuro da previdência, o
futuro de milhares e milhares de pessoas que aqui não estão, mas que
precisam, de fato, ter a garantia do sistema de saúde.

O que está se propondo é a criação de um sistema de saúde paralelo.
Aqueles que têm e tiveram a felicidade de galgar cargos e de terem
colocado em seus salários vantagens, que lhes dão a tranqüilidade de vida e
proporcionam a felicidade tanto para si quanto para suas famílias, estão
propondo, neste momento, que se quebre a obrigatoriedade da contribuição
para o sistema de saúde. Só que estão se esquecendo de que a seguridade
social é a solidariedade; é onde os poucos que ganham muito contribuem
para a maioria que ganha pouco. Temos de ter a coragem, agora, neste
momento, de encarar esse problema não apenas do ponto de vista de
vantagem pessoal, do eu. O eu é o egoísmo que não pode ser aceito pela
sociedade.

Companheiros, se mudarmos e aceitarmos essa proposta, seremos
obrigados a mudar o cálculo atuarial. Onde estamos propondo 5% da
contribuição de todos, inclusive desses egoístas que formam o fundo para
que a grande maioria possa ter acesso à medicina de ponta, teremos de
colocar, no mínimo, 10%. Iremos cobrar 10% daqueles que ganham pouco,
porque os demais podem, sim, comprar planos de saúde.

Eu quero apenas alertar para isso. E darei um exemplo aos professores,
principalmente àqueles que há anos estavam no "pó-de-giz" e que hoje têm
o privilégio de estar aposentados.

Já estou terminando. Estava numa escola fazendo uma palestra,
defendendo a importância do IPSEMG e não defendendo os seus problemas
- não cabe a nós acabar com ele, mas reestruturá-lo - e todos os professores
estavam contra o IPSEMG. Apenas uma senhora de idade, de cor, que
exercia o cargo de auxiliar administrativo, desceu chorando e pediu que os
professores tivessem respeito para com a entidade. Segundo eia, foi o
IPSEMG que salvou o seu filho, mandando-o para São Paulo para fazer uma
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cirurgia cardíaca. E a sua contribuição era de apenas R$6,00. Então, se
permitimos que isso aqui passe, outras senhoras não pc]erão salvar os seus
filhos. Portanto, cabe a cada um de vocês tomar a posição de levantar o seu
cartão não admitindo este texto. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar o alt. 36, letra "b", o
Sr. Salvador Freitas de Miranda, da AFEMG.

O Sr. Salvador Freitas de Miranda - Sr. Presidente, companheiros, não
se trata de fazer discurso; então, vou-me ater ao que disse a Proff Sônia, da
Fundação Getúlio Vargas. Segundo ela, cabe ao cidadão o direito de
escolher livremente a forma de assistência à saúde. O exercício dessa
cidadania e o respeito individual não passam pela vontade e imposição de
uma minoria organizada. A compulsoriedade do desconto é antidemocrática
e fere o nosso direito de opção. Por que devemos aceitar essa
compulsoriedade, se, em países como a Argentina e o Uruguai, hoje, a
assistência à saúde é opcional?

Quero lembrar aos nossos companheiros do IPSEMG que a assistência
médica à saúde hospitalar restringe-se tão somente ao pessoal da Capital,
ou seja, 70% dos segurados do IPSEMG estão no interior e não têm
nenhuma assistência. Quem está assistindo esse pessoal é o SUS, quer
queiram, quer não. Nós temos estatísticas e pesquisas a esse respeito.
Então, quero dizer que nós devemos ampliar essa discussão, pesquisar os
nossos segurados, para ver se eles querem esse tipo de assistência que está
sendo prestada. Ao contrário, não queremos a pnvatização do IPSEMG, não
queremos a sua transferência para terceiros, que são os mercenários da
saúde. Aliás, eles falam em plano de saúde quando deveria ser plano de
aoença. As empresas prestadoras de serviço só querem pessoas saudáveis.
Queremos o contrário, queremos dar ao cidadão, ao segindo condições de
optar pela maneira como deseja ser assistido. Muito obhgaa.

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta "b" do art. 36. Os que
estiverem de acordo com ela levantem os seus cartões.

A Presidência volta a esclarecer que estamos votando os destaques da
letra "b" do art. 36, cuja redação é a seguinte: "Inclusão do artigo seguinte do
parágrafo único. A adesão da assistência de que trata a alínea 'a' do inciso III
deste artigo é facultativa.".

Em votação, a proposta. Aqueles que estiverem de acordo com ela, por
gentileza, levantem o cartão. (- Pausa.) Podem abaixar os cartões. Votaram
a favor 25 participantes. Os que são contrários à proposta, por favor,
levantem o seu cartão.

A Presidência verifica, de plano, que a proposta foi rejeitada.
Em votação, o art. 62, letra "a". Para encaminhar contra, o Sr. Alvaro

Marcilio Júnior.
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O Sr. Alvaro Marcilio Júnior - O destaque apresentado por nós visa à

manutenção do texto corno está redigido, ou, então, do substitutivo "b", ou
seja, a transferência para as disposições transitórias. Não podemos
concordar com a redação que vem sendo proposta no substitutivo "a".
Entendemos até que isso seria ilegalidade, porque o Conselho Deliberativo
não tem autonomia para fixar o percentual de custeio, que teria que ser
fixado por meio de lei. Concordamos com a retirada disso do corpo da lei,
uma vez que esses 3,5% se referem à Lei n° 12.278, que vem sendo
questionada na justiça.

Concordamos que o art. 62 passe às disposições transitórias, para que não
fique consolidado no corpo da lei, tendo em vista a sua transitoriedade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para defender favoravelmente, o Sr.
Salvador Freitas de Miranda.

O Sr. Salvador Freitas de Miranda - A questão da substituição dos artigos
é a seguinte. Vocês têm as aliquotas e os percentuais. Como há uma grande
dinâmica nos cálculos atuariais - e, provavelmente, eles possam ser revistos
a cada dois anos -, considero uma temeridade colocar percentuais numa lei.
Amanhã, se for necessário alterar essa taxa de 3%, a lei vai ter que ser
alterada. Estamos propondo que se transfiram esses percentuais para as
disposições transitórias, ficando os atuários responsáveis pela -reciclagem
dos cálculos.

Enfim, o que queremos é não permitir o engessamento da capacidade cs
alterações, em virtude da dinâmica das entradas e saídas de segurados. E
só isso.

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta "a" do art. 62. Os participantes
que a aprovam levantem seus cartões. (- Pausa.) Podem at ?xar. Os
participantes que forem, contrários à proposta, por favor, levantei., o cartão
de votação. (- Pausa.) Rejeitada a proposta "a" do art. 62.

Passamos, agora, ao art. 87, letra "b" do § 2 0. Para encaminhar
contrariamente, com a palavra, o Sr. Moisés Meio. (- Pausa.) A Presidência
indaga ao Sr. Moisés, que apresentou o destaque da letra "b" do § 20 , se ele
vai fazer a defesa da posição contrária.

• Sr. Moisés de Oliveira Meio - Sr. Presidente, eu retiro esse destaque.
• Sr. Presidente - Retirado o destaque, passamos para o art. 89. Para

esclarecimento, com a palavra, o Sr. Valdir.
O Sr. Valdir Pereira de Araújo - Eu só queria um esclarecimento. A letra

"b" do art. 62 ficou mantida? Não houve destaque?
O Sr. Presidente - Não houve destaque do art. 62. Fica o texto original.
Passamos, então, para o art. 108, último artigo a ter destaque, nas letras

"a" e "d". Chamamos, então, para encaminhar contrariamente, em primeiro
lugar, à letra "a", o Cel. Soter, do IPSM
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O Cel. Soter do Espirito Santo Baracho - Eu só queria esclarecer que
apresentamos destaques das letras "a" e "c".

O Sr. Presidente - Certo. No momento, então, o senhor vai encaminhar a
discussão da letra "a".

O Cel. Sóter do Espirito Santo Baracho - Certo. Em relação à letra "a",
devo registrar a posição da Polícia Militar e do Instituto de Previdência,
contrária à proposta de extensão da CPI ao IPSM. E tecnicamente
inadequada, em meu ponto de vista, tal determinação em algo que se
pretende denominar projeto de lei, uma vez que o plenário competente para
deliberar sobre instalação ou não de CPI é o da Assembléia Legislativa. Será
a decisão soberana da maioria dos Deputados desta Casa que irá, julgando
conveniente, propor ou não a CPI.

Coloquei, e não os nego, os números da divida do Tesouro para com o
IPSM. Entendemos, porém, que essa questão tem solução técnica e
financeira possível, fora dos caminhos da CPI. Em primeiro lugar, porque a
situação está devidamente relatada ao Tribunal de Contas do Estado (foi
relatada ao Tribunal por mais de uma vez), está devidamente registrada em
balanços e na contabilidade e não está negada pelo Governo. Assim, em
minha ótica, não vejo razão, neste momento, para duvidarmos da palavra do
Governo. Não vejo.

Finalmente, devo destacar que consideramos que a instalação de uma CPI
traz consigo um inegável componente político-ideológico, em relação ao qual
os servidores militares não foram consultados quanto a aderirem ou não, o
que é formalmente proibido nas nossas determinações regulamentares e
éticas.

Por essas razões, manifesto-me, portanto, contrariamente à extensão.
Finalmente, o documento apresenta uma acusação de má gestão do IPSM,

que reputo gratuita, porque não foi precedida de qualquer inspeção, auditoria
ou exame "in oco". Portanto, é um juízo de valor emitido sem nenhuma
razão, e toda generalização é injusta. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Cel. Sóter. Passamos, então, â posição
favorável de Renato Barros, da Coordenação Sindical.

O Sr. Renato Barros - Companheiros, companheiras, acho que este
Plenário está bastante esclarecido corri relação aos depoimentos prestados
neste Fórum Técnico.

--mos, no ano passado, a realização de uma votação dos 3,5%, que
resultou, em função das permanentes denúncias que têm sido feitas pelas
entidades dos servidores públicos do Estado, na instalação de uma comissão
especial, que apurou uma série de irregularidades cometidas no Governo
Eduardo Azeredo.

Diante desses absurdos que foram detectados, a Assembléia, por si só,
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não tomou a iniciativa de instalar, de imediato, uma CPI que pudesse cada
vez mais estar aprofundando no tamanho do rombo realizado pelo Governo
Estadual com relação a esse Instituto.

E hoje a comissão especial informou a este Fórum que as deliberações
aqui tomadas seriam acatadas pela comissão e por esta Casa.

Nesse sentido, estamos fazendo a proposta da imediata instauração de
uma CPI, não somente para o IPSEMG. Não podemos ter um peso e duas
medidas. O Cel. Soter fez aqui uma declaração, ontem, de que o Estado,
desde setembro de 1995, não repassa os recursos, e não sabemos qual o
tamanho desse rombo.

Então, peço aos companheiros presentes neste Plenário, delegados aqui
presentes, que aprovem a letra "a" do art. 108, pela instauração de uma CPI,
para que possamos exigir dos Deputados que eles, a partir deste momento,
com a vontade popular, comecem a legislar segundo a vontade do povo e
para o povo.

E por isso que acho importante a instauração de uma CPI, para que não
tomemos outra medida popular de ir para as ruas buscar 100 mil assinaturas
e exigir que esses parlamentares defendam os interesses da sociedade. É
isso ai, companheiros.

• Sr. Presidente - Obrigado, Renato. Em votação, a proposta.
OSr. Wladimir Rodrigues Dias - Pela ordem.
• Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Sr. Wladimir.
• Sr. Wladimir Rodrigues Dias - Entendo que a votação dessa proposta

de artigo está confrontando, onde consta 'outras propostas", com os arts. n°s
12 e 13. Gostaria que a Mesa verificasse.

O Sr. Presidente - Como as outras propostas foram acatadas em bloco,
não houve destaque detalhado delas. Se for aprovada a proposta destacada
e se houver posição contrária, serão prejudicadas as outras propostas.

Em votação, a proposta do art. 108. Aqueles que estiverem de acordo com
a proposta levantem o cartão de votação. A Presidência solicita aos
participantes que permaneçam nos seus lugares. (- Pausa.) Os que
estiverem contrários à proposta levantem o cartão. (- Pausa.) Aprovada a
proposta.

O Sr. Presidente - Agora vamos passar para a letra "c" do art. 108, que
tem a defesa contrária do Cel. Sóter do Espírito Santo.

O Cel. Sóter do Espirito Santo Baracho - Na medida em que nosso
primeiro destaque do art. 2 0 foi homologado, ou seja, quanto â exclusão da
expressão 'servidores militares" do artigo anterior, minha solicitação ê que
esse texto entre parênteses seja excluído, para não causar confusão. Não
precisa ficar escrito "ficam unificadas as previdências dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário num único instituto". Manifesto-me contra
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essa tese porque, no meu ponto de vista, é a mesma tese do caso anterior,
ou seja, a existência de uma previdência dos servidores militares. Assim, só
posso me posicionar contra a proposta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a favor da proposta, o
Sr. Renato Barros, da Coordenação Sindical.

O Sr. Renato Barros - Estou defendendo a manutenção do texto e
lembrando que, na votação do art. 20 , já foi prejudicada a manutenção da
expressão "militar. Então eu pediria a retirada da palavra "milita(.

O Sr. Presidente - A coordenadoria entende que fica prejudicada a
proposta porque no art. 2 0 , letra "a", já está suprimida a expressão "e
militares".

Vamos passar à letra "d", que teve parecer contrário do Sr. Paulo Carvalho
e da Sra. Edilane.

Com a palavra, o Sr. Paulo Carvalho, para encaminhar.
O Sr. Paulo Carvalho - Retiro a proposta.
A Sra. Edilane das Graças Andrade - Eu também retiro a proposta.
O Sr. Presidente - Então não há votação desse artigo.
Encerrada a votação dos artigos, vamos passar à votação das novas

propostas. A Presidência esclarece que existem duas propostas sobre a
mesa. Uma delas foi apresentada por diversas entidades dos três Poderes e
nomeia uma comissão técnica de trabalho, composta por dez membros.

Essa segunda proposta foi apresentada posteriormente e é de autoria de
Salvador Franklim de Miranda, que inclui, além dos dez membros
apresentados pela proposta anterior, mais dois membros: um representante
da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais -
AFFEMG - e um da Associação dos Funcionários Aposentados do Estado de
Minas Gerais - AFAEMG.

A Presidência esclarece que existem, além dessas duas propostas, outras
que serão incluídas no relatório automaticamente, mas não há a necessidade
de votação delas. Vamos submeter à votação apenas essas duas novas
propostas que foram apresentadas em Plenário. Então, as outras propostas
serão incluídas automaticamente no relatório. Só essas duas serão votadas.
As outras já foram votadas e analisadas pela Comissão e atendem ao
regulamento dos 40%.

Em votação, a primeira proposta apresentada pelo Renato Barros,
representante dos Trabalhadores do Executivo e também dos outros
Poderes. Para encaminhar a votação, favoravelmente à proposta,
convidamos ao microfone o representante da Coordenação Sindical, Renato
Barros. A Presidência escla:ece, antes da defesa do representante, que
serão votadas uma proposta contra a outra, Ou seja, vamos apresentar a
defesa de uma proposta e, depois, a defesa da outra proposta. E uma contra
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a outra. Então, com a palavra, o Sr. Valdir, do SIND-UTE.

O Sr. Valdir Pereira de Araújo - Na verdade, há uma reclamação sobre a
questão da representatividade. Temos que definir aqui a questão do critério
político, de representação política dos servidores e daquela proposta que
está coerente também com os servidores que não têm a capacidade de
pagar um plano de saúde por fora. Estamos aqui representando aqueles
servidores, e essa proposta é coerente. Essa comissão é formada por
sindicatos e associações que estão coerentes com a proposta e com o
projeto apresentado aqui. Não é possível agora incluir associações de última
hora. Inclusive, existem algumas associações que não participaram deste
Fórum. Nós também já temos um fórum formado há bastante tempo, no qual
não impedimos a participação de nenhuma entidade. A começar desse
Fórum, indicamos, a da representação política existente nele, essa comissão
de dez nomes. As entidades que estão hoje nessa composição são
representativas, do ponto de vista político, porque representam um maior
número de servidores. Nós não temos como representar aqui todas as
entidades, então aceita-se a coordenação sindical, aceitam-se aqueles
sindicatos que têm maior expressão, aceita-se a ASCOM - e houve uma
discussão ao longo do tempo sobre quais seriam as pessoas e entidades que
realmente estão querendo discutir o IPSEMG. Isso com o objetivo de que ele
seja, de fato, para o servidor público e aberto a todas as pessoas que
desejam defender esse patrimônio, que foi construído com sangue, com suor
e na briga de muitos e muitos anos. Queremos que esta Casa nos respeite.
Por isso, exigimos a instalação da CPI e o encaminhamento desse projeto de
lei. Penso que essa comissão de dez membros terá a capacidade de
conduzir os trabalhos em nome dos funcionários públicos do Estado de
Minas Gerais.

O Sr. Presidente - A Presidência indaga se há algum participante que
queira fazer a defesa da Proposta n° 2. Não havendo, vamos submeter a
votação a Proposta n° 1, de dez membros, e a Proposta n° 2, de 12
membros. Em votação, as Propostas n°s 1 e 2. Em votação, a Proposta n° 1.
Os participantes que estiverem de acordo queiram levantar seus cartões. (-
Pausa.) Podem abaixá-los. Em votação, a Proposta n° 2. Os participantes
que estiverem de acordo queiram levantar seus cartões- (- Pausa.) Podem
abaixá-los. Está, portanto, aprovada a Proposta n° 1, apresentada pelo Sr.
Renato Barros, da Coordenação Sindical.	 -

Esta Presidência informa que as entidades deverão encaminhar à
Presidência desta Casa, no prazo de sete dias, o nome dos representantes
que participarão da comissão.

O Sr. Valdir Pereira de Araújo - Estamos pedindo aos delegados do
SIND-UTE que, após os trabalhos, se reúnam à esquerda para que façam a
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indicação dos nomes dos representantes.

Entrega do Documento Final
O Sr. Renato Barros - Foi-me delegada uma responsabilidade muito
grande, a de passar às mãos do Deputado Francisco Ramalho as conclusões
tiradas deste Fórum, fruto de lutas e debates que ocorreram junto às
entidades do funcionalismo, que, ao longo do ano de 1996, tentaram
encontrar soluções alternativas que viessem solucionar o problema da
seguridade no nosso Estado. Para nós, é um momento importantíssimo, pois
temos expectativas em relação a esta Casa e em relação ao compromisso
assumido pelo Deputado Romeu Queiroz. No seu pronunciamento de
abertura, ele disse que todas as decisões saídas deste Fórum seriam
encaminhadas pelo Legislativo Estadual. E diante desse compromisso e em
nome de meus companheiros nesta representação, gostaria de passar às
suas mãos as conclusões deste Fórum.

Estaremos atentos à comissão que foi aqui eleita com o objetivo de
acompanhar os trabalhos. Estaremos, com todas as entidades do
funcionalismo, acompanhando cada item que foi aprovado, pois todos são de
vital importância para o conjunto dos servidores públicos do Estado. Esta
Casa tem o compromisso de acompanhar e transformar o projeto em lei.

E, mais ainda, como aqui tivemos a aprovação cc, pedido da instauração
de uma CPI, queremos que ela seja instaurada de imediato. Estaremos
analisando os dados tirados pelo Tribunal de Contas, órgão assessor desta
Casa, e acompanhando o tamanho do rombo realizado na Previdência
Estadual.

Os companheiros da área militar denunciaram aqui que o Governo do
Estado, desde setembro de 1995, vem deixando de repassar os recursos
oriundos dos descontos dos proventos dos militares. Externamos, neste
momento, nossa expectativa da instauração imediata da CPI, para que o
Estado venha ressarcir â Previdência Estadual, ao IPSEMG e ao Instituto
dos Militares dos prejuízos, devolvendo-lhes os recursos que lhe foram
retirados. Muito obrigado.

- Procede-se à entrega do documento final.
Palavras do Sr. Presidente

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência recebe
o documento e faz questão de ressaltar a importância do debate no processo
democrático da discussão. A Presidência agradece a presença de todos os
participantes e, em especial, das entidades que colaboraram na organização
do evento.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Pres.c.éncia

encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
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logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 12 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°10195
As quinze horas e quarenta minutos do dia treze de setembro de mil
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ailton Vilela, Hely Tarqüinio, Alberto Pinto Coelho, Ajalmar Silva,
Jorge Hannas, Geraldo Nascimento, Dilzon Meio e Alvaro Antônio, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarquínio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente esclarece que
a presente reunião tem por finalidade apreciar o parecer do relator para o 10
turno da proposta em tela e passa a palavra ao Deputado Jorge Hannas, que
emite parecer pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n°
10195 com a Emenda n° 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Durval Angelo - Miguel Martini - Aílton Vilela -

Antônio Roberto - Antônio Andrade - Sebastião Costa - José Braga.
ATA DA 550 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia dois de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Simão
Pedro Toledo, Antônio Andrade, Marcos Helênio e Sebastião Helvécio,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, 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.
O Presidente informa que a finalidade da reunião é apreciar a matéria da
pauta. Em seguida, o Presidente acusa o recebimento de ofício do Sr. Dário
da Anunciação Grossi, apresentando como justificação para seu não-
comparecimento a reunião para a qual foi convidado o fato de não lhe terem
sido passadas, pela Fundação João Pinheiro, informações acerca da
instalação da Região Administrativa da Vertente do Caparaó. O Presidente
passa à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. E apresentado requerimento do Deputado
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Carlos Pimenta, solicitando seja convidada a comparecer a reunião desta
Comissão a Sra. Laura Maria Femandes R. Dias, Presidente do Sindicato de
Especialistas de Educação e Gerentes Públicos de Minas Gerais - SINEGEP.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O relator do Projeto de Lei
n o i .032196, Deputado Sebastião Helvécio, emite parecer mediante o qual
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 2. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 3a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Requerimento n° 1.880196. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo -

Antônio Andrade - Marcos Helênio.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A ESCOLHA DE MEMBROS DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia três de abril de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Júlio, Ajalmar Silva, Leonídio Bouças e Anivaldo Coelho, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é proceder à argüição pública dos
concorrentes ao cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais. Registra-se a presença dos Deputados Sebastião Helvécio e
Maria José Haueisen. A seguir, a Presiaéncia convida o Deputado Simão
Pedro Toledo a adentrar a Sala das Comissões e dá inicio à sabat;-:a.
Interpelado pelos presentes, o Deputado Simão Pedro Toledo responde
prontamente às perguntas formuladas, após o que faz suas considerações
finais. A seguir, o Presidente suspende a reunião. Reabertos os trabalhos
com a presença dos membros efetivos da Comissão, inicia-se a argüição
pública do Deputado Kemil Kumaira, que também responde a contento aos
diversos questionamentos feitos pelos parlamentares presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião de hoje, às 14h30min,
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para apreciação dos pareceres, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Maria José I-laueisen - Sebastião Navarro

Vieira.
ATA DA V REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A ESCOLHA DE CONSELHEIRO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quatorze floras e quarenta minutos do dia três de abril de mil novecentos
•e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Antônio Júlio, Ajalmar Silva, Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao
Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PFL) e Maria José
Haueisen, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é apreciar os Pareceres sobre os
Requerimentos n°s 2.042 e 2.043197. O Presidente redistribui o
Requerimento n° 2.042197 ao Deputado Sebastião Navarro Vieira e passa-
lhe a palavra. O relator procede à leitura de seu parecer, mediante o qual
conclui pela aptidão do Deputado Simão Pedro Toledo para concorrer em
Plenário à vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Colocado
em discussão e em votação secreta, é aprovado o parecer. A seguir, a
Deputada Maria José Haueisen faz a leitura de seu parecer sobre o
Requerimento n° 2.043197, mediante o qual conclui pela aptidão do
Deputado Kemil Kumaira para concorrer em Plenário à vaga de Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado. Colocado em discussão e em votação
secreta, é aprovado o parecer. A seguir, o Presidente suspende a reunião
para que seja lavrada a ata. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda à leitura da ata, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos nembroE :resentes. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos Deputados e encerra
os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Antônio Júlio, Presidente - Ajalmar Silva - Maria José Haueisen - Sebastião

Navarro Vieira.
ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As nove horas do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Ivair
Nogueira, Miguel Martini, Durval Ângelo e João Batista de Oliveira, membros
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da Comissão supracitada- Registra-se a presença dos Deputados Adelmo
Carneiro Leão, Paulo Schettino e Antônio Roberto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos
e solicLa ao Deputado Durval Ângelo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os
Srs. Antônio Martins, representante dos evangélicos; Carlos Victor Muni,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB; o seminarista
Charles, Coordenador da Pastoral Carcerária, e Gilvan Alves Franco,
Promotor de Justiça, representando o Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto,
Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, que irão discutir a atual
situação das penitenciárias do Estado. A Presidência convida a compor a
mesa os Srs. Antônio Martins e Gilvan Alves Franco e informa os presentes
do não-comparecimento dos demais convidados. Neste momento, registra-se
ainda a presença das Sras. Cláudia Spranger e Shirley Fenzi Bertão,
Promotoras de Justiça. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao autor
do requerimento que motivou os convites, Deputado João Batista de
Oliveira, para que faça suas considerações iniciais, e, na seqüência dos
trabalhos, passa a palavra aos Srs. Gilvan Alves Franco e Antônio Martins.
Após a explanação dos convidados, o Deputado João Leite comunica às
pessoas presentes que será constituída uma comissão parlamentar de
inquérito para apurar a situação do sistema penitenciário. Passa-se à fase de
debates. Fazem uso da palavra os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Paulo
Schettino, João Batista de Oliveira, Durval Angelo e João Leite e os Srs.
Gilvan Alves Franco e Antônio Martins, conforme consta nas notas
taquigráficas. Em seguida, o Deputad.- Durval Angelo apresenta dois
requerimentos, solicitando que sejam canceladas a visita à Penitenciária
Estêvão Pinto e o cronograma de visitas às demais penitenciárias, tendo em
vista a instalação de comissão parlamentar de inquérito e que seja enviado
ofício ao Procurador-Geral de Jus-ica do Estado de Minas Gerais, Sr.
Epaminondas Fulgêncio Neto, solicando cópias das denúncias carcerárias
das promotorias das varas de execuções criminais do Estado, bem como
informações sobre as providências tomadas pela Procuradoria-Geral-
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece
aos parlamentares e aos ilustres convidados seu comparecimento,
participação e valiosos subsídios prestaõcs â Comissão, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - João Batista de

Oliveira.
ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
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E JUSTIÇA, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este ao
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Roberto
Amaral (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação do
Bloco da Maioria), Adelmo Carneiro Leão e José Braga, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Eduardo de Oliveira, Adelmo
Carneiro Leão e Hely Tarqüínio, membros da Comissão de Saúde e Ação
Social; Miguel Martini, Roberto Amaral, Antônio Roberto, Durval Angelo,
José Braga e Sebastião Costa, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, a Presidência informa que continua em discussão, pela
Comissão de Saúde e Ação Social, o parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.047196. Nesse ínterim, o relator do projeto, Deputado Adelmo Carneiro
Leão, apresenta três propostas de emenda. A Presidência submete a
votação o parecer salvo emendas, o qual é aprovado. Fazem uso da
palavra, para discutir, os Deputados Miguel Martini, Adelmo Carneiro Leão,
Hely Tarqüínio e Durval Ângelo. A seguir, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira coloca em votação, cada uma por sua vez, as propostas de emenda,
as quais são aprovadas. Logo após, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Roberto Amaral, relator pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Fazem uso da pa'vra para discutir os Deputados Miguel
Martini, Adelmo Carneiro Leão e hiy Tarqüínio. Submetido a votação, é
aprovado o parecer com as Emendas n°5 2 e 3, da Comissão de Saúde e
Ação Social, e 4, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e
rejeitada a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde e Ação Social. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ailton Vilela - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira - Carlos Pimenta -
Wilson Pires - Sebastião Navarro Vieira - Adelmo Carneiro- Miguel Martini -
Roberto Amaral.
ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de março de mil novecentos e
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noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Canos
Pimenta, Wilson Pires, Antônio Roberto e Adelmo Carneiro Leão, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Deputado Carlos
Pimenta assume regimentalmente a Presidência, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente faz a leitura de oficio do Presidente do
Conselho Municipal de Saúde, Sr. Athos de Carvalho, convidando a
Comissão para uma reunião que se realizará na próxima terça-feira, dia 25,
às 14h30min, para organizar um ato nacional em defesa do SUS. O
Deputado Wilson Pires aceita o convite e se compromete a representar a
Comissão. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições de autoria da Comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
pede a palavra e comunica aos membros da Comissão que se encontra
presente na Casa o Sr. Cláudio Sérgio Romano, Presidente do Colegiado de
Secretários Municipais de Saúde - COSEMS -, e solicita que este seja ouvido
sobre as denúncias a respeito da má utilização do Boletim de Diferença de
Pagamento - BDP. A Presidência esclarece que, sobre o assunto em
questão, serão ouvidas ambas as partes em data a ser oportunamente
agendada. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em
que solicita sejam enviados ofícios aos Promotores de Justiça, Srs. Antônio
Joaquim Fernandes Neto e Geraldo de Faria Martins da Costa, convidando-
os a proferirem informações e esclarecimentos sobre as denúncias de
utilização de critérios políticos na distribuição de recursos para os municípios
mineiros feitas pelo colegiado dos Secretários Municipais de Saúde do
Estado de Minas Gerais. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
O Deputado Antônio Roberto procede à leitura de requerimento do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita sejam convidados o
Superintendente da Área de Doenças Tropicais da Secretaria da Saúde e
Presidente da FHEMIG para comparecerem perante à Comissão de Saúoe
a fim de prestar esclarecimentos sobre o problema das doenças tropicais e
sobre o controle da hanseniase nos leprosários do Estado de Minas Gerais.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Neste interim, o Deputado
Carlos Pimenta passa a direção dos trabalhos ao Deputado Antônio Roberto,
em virtude da apresentação de requerimento de sua autoria. O Deputado
Canos Pimenta apresenta requerimento em que solicita audiência com o Sr.
Thadeu R. Provenza, Diretor Científico da Associação de Prevenção do
Câncer da Mulher - ASPRECAM -, para apresentar o seu programa Alcançar
a Prevenção- Câncer de Mama. Submetido a votação, é o requerimento
aprovado. Ao retomar os trabalhos, o Presidente passa à discussão e à
votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. 0 Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de Lei n° 774196 no
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20 turno, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno. Submetido a
discussão, é aprovado o parecer na forma proposta. Logo após, o Deputado
Calos Pimenta, relator do Projeto de Lei n° 846196 no 1 0 turno, procede à
leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria.
Fazem uso da palavra para discutir os Deputados Wilson Pires e Carlos
Pimenta. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, a
Presidência passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência solicita ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura do Requerimento n° i .981/97,
de autoria do Deputado Hely Tarqüinio. Submetido a votação, é a proposição
aprovada. 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 março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Wilson Pires -

Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarqüínio.	 -
ATA DA 50 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Roberto
Amaral, Durval Ângelo e José Braga, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Durval Ângelo que proceda à
leitura da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a
reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Geraldo Rezende e Dilzon Meio. Na fase
de discussão e votação de proposições da Comissão, o Deputado Durval
Angelo apresenta requerimento no qual solicita seja encaminhado ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais solicitação de auditoria nos
contratos realizados pela Prefeitura de Contagem, com dispensa de licitação
baseada no Decreto n° 9.602, de 3011197, que decretou situação de
emergência naquele município por 120 dias. Logo após, o Deputado Geraldo
Rezende apresenta requerimento no qual solicita sejam convidados os Srs.
João 1-leraldo Lima, Secretário da Fazenda; Geraldo Magela Pinto Garcia,
Superintendente Regional da Receita Federal em Minas Gerais; Francisco
Américo Matos de Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais; Stefan Bogdam Salej, Presidente da Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais; Ildeu de Oliveira Santos, Presidente da Associação
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das Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais; Eduardo Silveira de
Noronha Filho, Presidente do Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte,
e Gilman Viana Rodrigues, Presidente do Conselho Deliberativo do
SEBRAE, com a finalidade de discutir o Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- SIMPLES. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados por unanimidade. A seguir, passa-se à 2a Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o relator do Projeto de Lei n° 536195,
Deputado Roberto Amaral, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno com as Emendas n°5
1 e 2. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Devido â
ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Presidente solicita ao
Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura do parecer deste relator.
Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral procede à leitura do parecer que
conclui pela aprovação, no 20 tumo, do Projeto de Lei n° 865196 na forma do
vencido no 1 0 turno. Na fase de discussão, o Deputado Roberto Amaral
solicita vista da matéria, e o seu pedido é deferido pelo Presidente. Na fase
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário, o Deputado José Braga, relator do Requerimento n o 1.914196,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n° 1. Fazendo uso da palavra para encaminhar a
votação, o Deputado Durval Angelo apresenta requerimento no qual solicita
adiamento da votação do Requerimento n° 1.914196. A Presidência submete
a votação o requerimento do Deputado Durval Angelo, que é aprovado. Logo
após, o Deputado Roberto Amaral, relator do Requerimento n° 2.015197,
opina por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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, 3 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto - Durval Angelo - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENT
N°21/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei
Complementar n° 21197 visa incluir novcs municípios na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
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Publicada em 1113197, a matéria foi distribuída a esta Comissão para

exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 200, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe objetiva alterar o art. 70 da Lei Complementar n°

26, de 1993, para nele incluir os quatro novos municípios criados pela Lei n°
12.030, de 1995: Confins, desmembraoo de Lagoa Santa; São Joaquim de
Bicas, originário de Igarapé; Mário Campos e Sarzedo, ambos tendo lbirité
como município remanescente.

A competência estadual para legislar sobre a matéria está prevista no § 30
do art. 25 da Constituição Federal, que dispõe sobre a capacidade dos
Estados Federados para, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas.

Saliente-se, ainda, que a Constituição mineira estabelece, no § 20 do art.
50 das Disposições Constitucionais Transitórias, que a composição da
Região Metropolitana de Belo Horizonte poderá ser alterada por lei
complementar.

Por outro lado, é urna das atribuições do Poder Legislativo legislar a
respeito da matéria, nos termos do inciso XIX do art. 61 da Constituição
Estadual.

Dessa forma, não vislumbramos nenhum óbice de natureza jurídico-
constitucional e legal à tramitação da matéria.

Entretanto, considerando que o Município de florestal, que faz parte do
Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, conforme
dispõe o art. 21 da Lei Complementar n°26, de 1993, deve passar a integrar
juridicamente aquela região, é necessária a apresentação de emenda com
essa finalidade.

Essa pretensão se justifica porque o Município de Florestal possui hoje
população superior a 5.500 habitantes, dista apenas 70km de Belo Horizonte
e faz divisa com duas grandes cidades já integrantes da Região
Metropolitana: Mateus Lemes e Juatuba.

Posicionado estrategicamente próximo à BR-262, Florestal encontra
facilidade no escoamento de seus produtos, não se justificando a sua
exclusão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, seja pelo seu grande
potencial econômico, seja pela sua capacidade de enriquecer ainda mais o
aglomerado das cidades que compõem essa região.

Em face dessas considerações, apresentamos, ao final deste parecer, a
Emenda n° 1 ao projeto de lei em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 21197 com a Emenda
n° 1, a seguir redigida.
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EMENDA N°1
Acrescente-se ande convier:
"Art...... O Município de Florestal passa a integrar a região Metropolitana

de Belo Horizonte, deixando de integrar o Colar Metropolitano da
mencionada região.".

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°318/95
Comissão de Constituição e Justiça

Relatóriõ
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Federação das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Minas Gerais - Federação das APAEs -, com
sede no Município de Pará de Minas.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2316195, foi o projeto encaminhado
a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumprida a diligência solicitada anteriormente por esta Comissão, agora o

projeto encontra-se coretamente instruído com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240,
de 5/7/96.

Assim, não encontramos impedimento legal ou constitucional à tramitação
da matéria.

Entretanto, objetivando atender à melhor técnica legislativa e às
exigências legais, apresentamos emenda à proposição.

Conclusão
Pelas razões expostas. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 318195 com a
Emenda n° 1, redigida a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Federação das Associações

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Minas Gerais - Federação das APAEs
-, com sede no Município de Pará de Minas.".

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
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N° 985/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n° 985196 visa
declarar de utilidade pública a Escolinha Atleticana do Menor Carente -
EAMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação em 17110196, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Escolinha Atleticana do Menor Carente é dotada de personalidade

jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que exercem.

Encontra-se a instituição, pois, de acordo com os requisitos estabelecidos
pela Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública
de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 985196 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.013196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n° 1.013196

dispõe sobre a delegação de transporte coletivo rodoviário intemiunicipal.
Publicada em 7111196, veio a matéria a esta Comissão, nos termos do art.

195, dc o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, para exame preliminar de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei ora analisado tem por objetivo autorizar o DER-MG a

homologar contratos relativos a transporte coletivo municipal, celebrados por
municípios que tiveram distritos emancipados, a fim de que os
concessionários de tais serviços possam continuar operando nas linhas que,
devido à criação dos novos municípios, se transformaram em linhas
intermunicipais.

Pretende, ainda, a proposição autorizar o DER-MG a promover
concessões, a titulo precário, para a realização do mencionado transporte
coletivo.
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Os serviços de transporte rodoviário estadual de passageiros, contou-me
dispõe o art. 10, IX, da Carta mineira, são de competência do Estado, que
deve explorá-los diretamente ou mediante concessão.

Verifica-se, desde logo, que somente através de delegação, formalizada
por meio de contrato de concessão, tais serviços podem ser prestados por
terceiros. E o contrato de concessão, por sua própria natureza, não se
reveste de caráter precário, como é o caso da permissão e da autorização.

O Decreto n° 32.656, de 1513191, contém o Regulamento de Serviço de
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e disciplina, de forma
minudente, o processo de licitação que deve ser obedecido para a escolha
dos concessionários de serviços de transporte coletivo rodoviário
intermunicipa de passageiros.

Nesse passo, a delegação que não obedeça ao necessário processo de
licitação toma-se inconstitucional e ilegal.

Por outro lado, não pode o legislador se dissociar da realidade, e sabemos
o quanto seria prejudicial a interrupção dos serviços de transporte nas novas
municipalidades.

Apresentamos, então, o Substitutivo n° 1, que autoriza os atuais
prestadores do serviço a continuar realizando o transporte da população, da
forma como acontecia, até que o DER-MG promova as necessárias
licitações, o que deverá ocorrer dentro de um prazo máximo de dois anos.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.013196 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N°1
Dispõe sobre o transporte coletivo intermunicipal nos municípios criados

pela Lei n° 12.030, de 21 de dezembro de 1995, e pela Lei n° 12.050, de 29
de dezembro de 1995.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O transporte coletivo rodoviário entre os municípios criados pela

Lei n° 12.030, de 21 de dezembro de 1995, e pela Lei n° 12.050, de 29 de
dezembro de 1995, e os municípios remanescentes será realizado, até a
outorga de ne vas concessões, pelas empresas que, na data de publicação
desta lei, deteinam a concessão nos municípios remanescentes.

Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas
Gerais - DER-MG - promoverá as licitações necessárias para novas
concessões no prazo máximo de 2 (dois) anos contados da data de
publicação desta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
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Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.083/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto de lei em análise objetiva

instituir a obrigatoriedade de mensagem aos portadores de deficiência
auditiva na propaganda oficial.

Publicado em 2112/97, o projeto foi cistribuído às comissões competentes,
para receber parecer, nos termos do ar[. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico-
constitucionais pertinentes ao projeto, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentação
A proposição tem por escopo determinar que as mensagens da publicidade

de atos, programas, serviços e campanhas da administração direta e indireta
do Estado, veiculadas na televisão, terão tradução simultânea para a
linguagem de sinais e serão apresentadas em legendas para os portadores
de deficiência auditiva.

A matéria está diretamente relacionada com a integração social das
pessoas portadoras de deficiência e se insere no âmbito da competência
legislativa concorrente, conforme se infere do art. 24, XIV, da Constituição
da República, "in verbis":

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;'.
Cumpre salientar que, no âmbito federal, a matéria tem recebido

tratamento especial, destacando-se, entre outras, a Lei n° 7.853, de
24110189, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência,
sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE -, institui a tutela jurisdicional de
interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do
Ministério Público, define crimes e dá outras providências.

Ressalte-se também que, no âmbito da legislação concorrente a
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, nos terr;as
do disposto no §1 0 do art. 24 supracitado.

Destarte, a matéria também encontra fulcro no princípio da legalidade,
consagrado pelo art. 37, "caput", da Constituição Federal, uma vez que na
administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
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Finalmente, visando a tão-somente corrigir impropriedade técnica no texto
da proposição, propomos a Emenda n° 1, redigida na conclusão.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.083 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - As mensagens da publicidade de atos, programas, serviços e

campanhas da administração direta e indireta do Estado, veiculadas na
televisão, terão tradução simultânea para a linguagem de sinais e serão
apresentadas em legendas para os portadores de deficiência auditiva".

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997: -
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.091/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epígrafe

disciplina a publicação dos atos administrativos que menciona e dá outras
providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2712197, vem a matéria a esta
Comissão, para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 151 da Constituição mineira determina seja publicado no diário

oficial, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, o montante
dos tributos arrecadados, os recursos recebidos e os transferidos sob forma
de convênio.

Agora, o legislador ordinário deseja agregar ao comando constitucional
regras que visam facilitar ao cidadão o acompanhamento, no "Minas Gerais",
das transferências de recursos realizados mediante convênio dentro do
Estado. A proposição determina a criação de seções especificas no órgão
oficial para a publicação dos convênios, estabelece as informações mínimas
que deverão constar nas publicações e ainda prevê a edição de suplemento
mensal contendo o conjunto das informações divulgadas no mês anterior.

Assim resumido o conteúdo do projeto, verificamos que se cuida de
conferir densidade ao magno princípio constitucional que impõe seja dada
publicidade aos atos da administração pública. Observamos, ainda, que a
iniciativa parlamentar vem atender à norma contida no art. 2 0 , II, da Carta
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mineira, a qual consagra como um dos objetivos maiores do Estado
assegurar ao cidadão o exercício dos mecanismos de controle de legalidade
e legitimidade dos atos do poder público.

Quanta à questão da competência para dispor sobre o assunto, não
vislumbramos óbice à tramitação do projeto. Com efeito, a matéria
disciplinada compreende-se nos limites da autonomia do Estado para
organizar sua administração, sem se encontrar vinculada ao princípio da
reserva de iniciativa.

Sob o enfoque que acabamos de expor, a proposição encontra pleno
respaldo nas Constituições Federal e Estadual. Acreditamos, entretanto, que
a proposição pode ser aperfeiçoada quanto à técnica legislativa.

Pensamos ainda que, para o melhor atendimento das finalidades
perseguidas pelo legislador, é oportuno prever a comercialização do
suplemento mensal separadamente do restante do diário oficial. Com  esse
objetivo, formulamos, ao final, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.091197 na forma
do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N°1
Dispõe sobre a publicação dos atos administrativos que menciona e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A publicação dos atos administrativos referentes à celebração de

convênios pelos órgãos e pelas entidades da administração direta e indireta
do Estado nos quais esteja prevista a liberação de recursos será realizada
em seção própria do órgão oficial e sistematizada por município.

Parágrafo único - A publicação a que se refere o "caput" deverá conter:
- número do convênio;

li- órgão repassador dos recursos;
III - valor do convênio;
IV - objeto do convênio.
Art. 20 - No quinto dia útil de cada mês, será publicado suplemento

especial contendo as informações referentes aos convênios publicados no
mês imediatamente anterior.

Parágrafo único - O suplemento especial de que trata o '053ut" conterá
todos os dados referidos no parágrafo único do artigo anterior e poderá ser
comercializado separadamente.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
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Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio
Júlio - Gilmar Machado.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.093197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em apreço dispõe
sobre a adoção de material escolar e livros didáticos pelos estabelecimentos
particulares de ensino e dá outras providências.

Publicada em 2812197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo disciplinar o processo de adoção

de material escolar e livros didáticos pelas escolas particulares.
Essencialmente, a proposição pretende proibir que os estabelecimentos
privados de ensino venham a exigir de seus alunos qualquer material que
não seja de exclusivo uso didático-pedagógico, tais como papel oficio, papel
higiênico, fita adesiva, cartolina, etc. Pretende impedir, também, que essas
escolas substituam a relação dos livros didáticos dentro de um prazo inferior
a quatro anos, veda a cobrança de taxas de material e determina outras
providências.

A proposição busca, com razão, resguardar os interesses dos estudantes,
que, muitas vezes, têm q ie atender a exigências absurdas feitas pelas
escolas particulares.

Todavia, em que pese às boas intenções de seu autor, verifica-se, num
exame preliminar, que a proposição em pauta encontra óbice de natureza
constitucional.

Ao dispor sobre o que pode e o que não pode ser exigido ou cobrado dos
alunos pela escola, o projeto em tela está, na verdade, estabelecendo
normas que atingem a relação contratual existente entre a instituição de
ensino e seus alunos. Tais normas configuram, sem dúvida, uma ingerência
estatal nessas relações jurídicas negociais privadas, as quais, por sua vez,
estão disciplinadas pelo direito civil.

Ocorre que, consoante dispõe o art. 22, 1, da Constituição da República,
compete privativamente à União legislar sobre direito civil.

Conclui-se, pois, que, embora o Estado membro possa legislar
supletivamente sobre a educação, nos termos do art. 24, IX. da Carta
Magna, não lhe compete dispor sobre normas de intervenção no contrato
particular, visto que essa atribuição é privativa da União, a quem cabe
estabelecer políticas de preço e outras dessa mesma natureza.
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Atente-se, ainda, que, ocorrendo flagrante desrespeito por parte das

escolas às cláusulas contratuais firmadas com seus alunos, estes
encontrarão amplo amparo na legislação de defesa do consumidor e outras
afins.

Quanto às outras providências propostas pelo projeto de lei em comento,
tais como estipular um prazo mínimo de quatro anos para que a escola
possa substituir os títulos dos livros didáticos exigidos, esclarecemos que
estas já foram contempladas na Lei n°6.421, de 1974, na Lei n°6.503, de
1983, e, principalmente, na Lei n° 10.315, de 1990, as quais trataram do
tema de maneira satisfatória.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.093197.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.098197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei n° 1.098197

pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do
Desenvolvimento de Limeira - ACORDEI.. -, com sede no Município de São
Sebastião do Maranhão.

Publicada em 513197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, dc o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em epígrafe está em pleno e regular funcionamento há mais de

dois anos, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é constituída por
pessoas idôneas, que não são remuneradas pelo exercício dos cargos que
ocupam.

Portanto, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em tela,
urna vez que a entidade atende aos requisitos constantes na Lei n° 12.240,
de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.098197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -
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Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.102197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.102197, do Deputado Miguel Martini, visa a declarar
de utilidade pública a Associação Comunitária Católica Leão XIII, com sede
no Município de Barbacena.

Publicada em 613197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

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

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição em apreço cumpre os requisitos
constantes nas leis que disciplinam o processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.102197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.103/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.1D3/97, do Deputado Ajalmar Silva, visa declarar de

utilidade pública a entidade Pequenas Comunidades de Nossa Senhora do
Carmo - CARMOCEB -' com sede no Município de Monte Carmelo.

Publicada em 613197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em questão está em pleno e regular funcionamento há mais de

dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é
constituída de pessoas idôneas, que não recebem qualquer tipo de
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
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Portanto, está em pleno acordo com os requisitos constantes na Lei n°

12.240, de 517196, que dispõe sobre o processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.103/97 em sua forma original.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.109/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n° 1.109197 visa

a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica XV de Novembro n° 166,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a" , do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7196, 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 tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, sendo sua diretoria composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercido dos cargos que ocupam.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.109/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Antônio Júlio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.110/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Francisco Ramalho, por meio do Projeto de Lei n° 1.110197,

pretende seja declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Itaguara, com sede no Município de ltaguara.

Publicado em 1313197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o ad. 103, V, °a", do
Regimento Interno.
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Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar é pessoa jurídica, conforme a

documentação juntada ao processo, e, de acordo com o atestado do Juiz de
Direito, funciona há mais de dois anos, contando com diretoria composta de
pessoas idôneas e não remuneradas por seus cargos.

Por preencher a instituição os requisitos para a declaração de utilidade
pública, previstos na Lei n° 12.240, de 5/7/95, somos pelo integral
acolhimento da proposição.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.110/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.113/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Wanderley Ávila, por meio do Projeto de Lei n° 1.113197,

pretende seja declarada de utilidade pública a sociedade civil Fraternidade
Feminina Paz e Amor VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

Publicado em 1413197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar é pessoa jurídica, conforme

documentação juntada ao processo, e, de acordo com o atestado do Juiz de
Direito, funciona há mais de dois anos, contando com diretoria composta de
pessoas idôneas e não remuneradas por seus cargos.

Por preencher a instituição os requisitos para a declaração de utilidade
pública, previstos na Lei ri 0 12.240, de 517196, somos pelo integral
acolhimento da proposição.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.113197 na forma proposta.	-
Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.116/97
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O Projeto de Lei n° 1.116197, do Deputado Geraldo Rezende, visa a
declarar de utilidade pública a Missão Esperança, com sede no Município de
Uberlândia.

Publicada em 1513197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento
Interno.

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

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição em apreço satisfaz os requisitos fixados
pelas leis que disciplinam a matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.116197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Gilmar Machado.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 242a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE ABRIL DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e
Maria Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - j3 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n° 186197 (encaminha
o Projeto de Lei n° 1.139197, do Governador do Estado) - Ofícios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.140 e 1.141197 -
Requerimentos n°s 2.080 e 2.081197 - Requerimento do Deputado Gil Pereira
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves, Bi--
Pinto, Wilson Pires e Amaldo Penna (2) - Oradores Inscritos: Discursos c.
Deputados Ivair Nogueira, Elbe Brandão, Carlos Pimenta, Cleuber Cameiri
Geraldo Rezende e lbrahim Jacob - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 12 Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Palavras do Sr. Presidente - Votação de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Gil Pereira; aprovação - 2a Fase: Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Ibrahim Jacob, Paulo Piau, Marco Régis e
Péiicles Ferreira; aprovação - Prosseguimento da votação, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.282; manutenção - Questão de
ordem - 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 - Álvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Amaldo
Penna - 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 - Iran
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helénio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo
Schettino Péricie z. Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto
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Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) -Às 14h1Smin, 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.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Elbe Brandão, 23-Secretária "ad hoc", procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Elmo Braz, 1 0-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 186197
Belo Horizonte, 14 de março de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido a

exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o prõjeto de lei
incluso, que altera dispositivo da Lei n° 10.366, de 26 de dezembro de 1990.

A modificação de que trata o projeto tem por finalidade reduzir de 10%
(dez por cento) para 8% (oito por cento) a contribuição dos segurados
compulsórios do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM.

Com a adoção da presente medida, fica uniformizado o tratamento que o
Governo dispensa aos seus servidores civis e militares, que passam a
recolher 6% (oito por cento) às suas respectivas entidades previdenciárias.

Rogo a Vossa Excelência, atento ao alto interesse da matéria, que a
mesma seja apreciada em regime de urgência, previsto no artigo 69 da
Constituição do Estado.

Nesta oportunidade renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu
alto apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.139/97	 -

Altera dispositivos da Lei n° 10.366, de 26 de dezembro de 1990.
Art. 1 0 - O inciso III do artigo 2 0 da Lei n° 10.366, 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. 20 - ........................................................................................................
111 - estipêndio de benefício: o estipêndio de contribuição menos a parcela
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correspondente à contribuição do segurado, acrescida de 2% (dois por
cento), calculados sobre o estipêndio de contribuição.".

Art. 20 - O inciso 1 do § 1 0 do artigo 40 da Lei n°10.366, de 28 de dezembro
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 40 . .........................................................................................................
§ j ° .............................................................................................................
- para o segurado compulsório, em 8% (oito por cento);".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos à data de 1 0 de janeiro de 1997.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFiCIOS

Do Sr. Paulo Safady Simão, Presidente da TURMINAS, informando que
não poderá participar da reunião da Comissão de Meio Ambiente do dia
914197. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Dos Srs. Daniel Fabre, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de
Uberaba, Ariovaldo de Meio Filho, Presidente do Conselho Regional de
Desenvolvimento Industrial Norte, e José Maria Barra, Presidente do
Conselho Regional de Desenvolvimento Industrial do Vale do Rio Grande,
solicitando desta Casa providências para a adoção do SIMPLES pelo Estado.
(- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Hamilton Reis, Secretário-Geral da Comissão Pastoral de Defesa
dos Direitos Humanos BH - Contagem, informando o nome dos
representantes dessa Comissão que serão enviados para as reuniões da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais que irão se realizar em 10,
17 e 2314197. (- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N°1.140/97
Declara de utilidade pública a Associação Professor Oswaldo Gribel de

Assistência ao Menor - APOGAM -, com sede no Município de Mercês.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação Professor

Oswaldo Gribel de Assistência ao Menor - APOGAM -, com sede no
Município de Mercês.

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 Reuniões, de abril de 1997.
lbrahim Jacob
Justificação: Felizmente, vem crescendo o número de pessoas e

instituições que se dedicam à filantropia.
Identificada com os princípios de bem servir à comunidade, foi fundada em

515194 a Associação Professor Oswaldo Gribel de Assistência ao Menor, que
auxilia e protege as crianças e os adolescentes, visando ao seu crescimento
psíquico, profissional e social. Também no intuito de buscar uma vida melhor
para os mais necessitados, a APOGAM promove, coordena e apóia toda
iniciativa que objetive o respeito ao ser humano e a sua valorização.

Por se tratar de instituição que goza do mais elevado conceito e que tem
realizado trabalho de grande alcance social, contamos com o apoio dos
nobres Deputados para aprovar este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.141197
Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel à Mitra

Arquidiocesana de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter à Mitra

Diocesana de Mariana o imóvel situado na Rua Sant'Anna, ::' 72, no
Município de Senador Firmino, com área de 509,07m 2 (quinhentos e nove
metros quadrados e sete decímetros quadrados), a ser desmembrada de
uma área de 811,85m2 (oitocentos e onze metros quadrados e oitenta e
cinco decímetros quadrados), delimitado, pela frente, por muro de pedra,
pelo lado direito, por cerca de madeira, afastada 1,00m (um metro) do muro
do adro da Igreja Matriz e, pelos fundos e pelo lado esquerdo, com cercas de
madeira, dividindo todo o imóvel com as propriedades dos Srs. Sydney
Galindo Ramos, Joaquim Simão Moreira, Nolasco de Oliveira, a Igreja Matriz
e a Rua Sant'Anna, conforme registro da escritura pública de doação,
lavrada em 7 de abril de 1965 pelo tabelião do 1 0 Ofício da Comarca de
Senador Firmino.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de abril de 1997.
Durval Angelo
Justificação: O terreno em questão foi doado ao Estado de Minas Gerais

em 714165 pela Mitra Diocesana de Mariana, para que nele funcionasse uma
escola estadual. Pela dimensão do terreno, verifica-se que ele se encontra
subutilizado, por isso, solicitamos a reversão de parte desse para a Mitra
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Diocesana, para que a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de
Senador Firmino possa utilizá-lo para obras sociais, tão prementes naquele
município.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do Regimento
Interno,

REQUERIMENTOS
N° 2.080197, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado apelo

ao Secretário da Segurança Pública e ao Diretor-Geral do DETRAN-MG com
vistas ao estabelecimento e à adoção do modelo oficial do livro de registro a
ser utilizado pelos despachantes que atuam nesse Departamento e à
estipulação de convênio com o sindicato dos despachantes para o controle
das atividades desses profissionais. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.081197, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Fazenda com vistas à prestação de informações sobre
casas de bingo instaladas no Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

- E, também, encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira.
COMUNICAÇOES

- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Wilson Pires e Amaldo Penna (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lvair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, demais membros da Mesa,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, a preservação
ambiental é sempre um tema atual. E deve ser mesmo, mas nós, toda a
sociedade, devemos sair do discurso e da teoria e partir logo para a prática.
Em todos os pontos do Estado assistimos a iniciativas isoladas de empresas,
do poder público ou de entidades não governamentais, visando à
preservação ambiental. Porém, é preciso que todos nós tenhamos
consciência de que o cuidado com a natureza é um dever de todos os
segmentos. Não adianta culpar o Governo, ou apenas esperar e cobrar dele
as soluções. Deve haver uma união de esforços para defender com garra o
meio ambiente.

Temos como exemplo a lagoa da Pampulha, cartão postal de Belo
Horizonte, que hoje sofre com diversos agentes poluidores. Há iniciativas,
aqui e ali, visando salvar ou recuperar a lagoa. Uma delas pode vir do
Japão, através de acerto do Governo japonês com a Prefeitura de Belo
Horizonte. Seriam milhões de dólares utilizados para desassorear a lagoa da
Pampulha, implantar projetos ambientais e criar estações de tratamento de
esgoto. Tudo bem, vamos nos mobilizar para salvar a Pampulha. Vamos
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cobrar do Governo, vamos atrás de altematívas. Vamos buscar parcerias,
mas vamos resolver o problema.

Por outro lado, devemos pegar a Pampulha como modelo e pensar em
outras barragens. A começar por Várzea das Flores. Aquela represa precisa
de um ousado projeto ambiental e de iniciativas que alertem todos os setores
para a importância de sua preservação.

Não podemos deixar que a Várzea das Flores chegue ao mesmo ponto
da represa da Pampulha. Temos que trabalhar desde já preservando, criando
projetos alternativos, para evitar que ela seja semidestruída e que amanhã
estejamos todos nós fazendo as contas para saber quantos milhões precisam
ser gastos para salvá-la.

Vem ai a Semana do Meio Ambiente - diversas manifestações e uma
grande programação devem ser cumpridas em todo o mundo. Mas o que nós
estamos propondo é que todos estejam atentos para a situação da Represa
de Várzea das Flores, que está numa das mais belas regiões de Minas. O
Governo do Estado, o Governo Federal, as Prefeituras de Betim e Contagem
e entidades e organizações não governamentais devem abraçar desde já a
causa da Represa de Várzea das Flores.

Aquela represa é ideal para abrigar um grande projeto turístico e de lazer,
que teria como linha mestra justamente a preservação ambiental da área.
Para isso, o poder público e a iniciativa privada seriam parceiros num projeto
de preservação e conservação. Vamos conservar e preservar a Barragem de
Várzea das Flores, para evitar que, amanhã ela seja outra Pampulha.

O que estamos presenciando, na verdade, é que hoje todos estão em
busca de recursos para salvar a Pampulha. Mas queremos deixar bem claro
que, no caso da Represa de Várzea das Flores, tanto o Governo Estadual,
através da COPASA-MG, como os Govemos dos Municípios de Betim e
Contagem parecem um tanto quanto omissos. Primeiro, porque existem
lançamentos de redes de esgoto, principalmente do Bairro Icaivera, na lagoa
Várzea das Flores; segundo, porque não existe um controle por parte das
Prefeituras de Betim e de Contagem objetivando preservá-la. O que vem
acontecendo, nos finais de semana, é uma contribuição cada vez maior para
o assoreamento daquela lagoa.

Então, essa nossa iniciativa é no sentido de cobrar providências do
Governo do Estado, através da COPASA-MG, e das Prefeituras de Betim e
de Contagem. Para isso, estamos propondo uma visita da Comissão de Meio
Ambiente desta Casa àquela lagoa, com o intuito justamente de chamar a
atenção das autoridades competentes, antes que seja tarde e antes que o
Governo tenha que investir milhões de dólares para salvá-la.

Portanto, fica aqui o nosso protesto. Espero que a COPASA-MG possa
coibir o lançamento da rede de esgoto naquela lagoa. Espero também que
as Prefeituras de Betim e de Contagem possam fiscalizar com rigor as
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construções que vêm sendo executadas sem a respectiva aprovação bem
como identificar e controlar os vendedores ambulantes, credenciando-os, se
for o caso, e implementando o serviço de coleta de lixo, principalmente nos
finais de semana, o que não vem acontecendo. E preciso também que haja
investimentos em áreas de lazer, banheiros públicos e que ocorra a
participação efetiva do Corpo de Bombeiros. Muito embora este se faça
presente, em função do tamanho da lagoa, têm ocorrido vários mortes nos
finais de semana. Só assim teremos uma lagoa que atenderá o
abastecimento da região metropolitana, mas continuará a ser uma das mais
belas áreas de lazer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, funcionários da Casa, imprensa, senhores e senhoras, o que
temos visto todos os dias nos canais de televisão e na mídia em geral, com
imagens chocantes da violência de policiais militares contra civis nos
Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, nos remete a urna reflexão
profunda e bastante séria a respeito da nossa segurança, um dos pilares de
sustentação da sociedade moderna.

Em primeiro lugar, precisamos determinar que, apesar da semelhança
estrutural e da problemática das policias militares do Pais, a PMMG não
pode, em nenhuma hipótese, por justiça e mérito, ser mencionada quando
das acusações dirigidas e amplamente comprovadas contra as polícias
carioca e paulista.

Não é o nosso caso. Nossa policia carrega consigo a tradição de 222
anos de ações decisivas na história do País e, não por acaso, é hoje
considerada modelo em todo o Brasil, garantindo à nossa Capital o titulo de
Cidade-Segurança, o que contribuiu sobremaneira para que fosse
reconhecida internacionalmente pela qualidade de vida que proporciona a
seus habitantes. E certo que a nossa PMMG atravessa dificuldades,
dificuldades essas que enfrentam todos os demais setores do Estado. Mas é
certo também que, apesar de todos os empecilhos decorrentes desse fato,
apesar da disciplina extremada e necessária á corporação, nossos policiais
militares continuam, como em nenhum outro Estado do Pais, carregando o
mérito de trabalhar bem, com um nível de erros não comprometedor.

Precisamos nos empenhar na manutenção de nossas instituições. A
PMMG carrega consigo a história de Minas e do País, nossas tradições e
nossa cultura. Precisa de nosso apoio neste momento. E fundamental que as
condições de trabalho desses servidores públicos seja preservada. O policial
que enfrenta quotidianamente o risco de vida, não tendo sequer a certeza de
reencontrar a família ao final de um dia de serviço, merece ter a
tranqüilidade de saber que os seus estarão protegidos por um sistema
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previdenciário eficiente. O Instituto de Previdência dos Servidores Militares
nasceu por demanda da própria tropa, um grupo de sargentos, exausto de
assistir à miséria e até ao apelo à prostituição das esposas e filhas de
companheiros falecidos. Pioneiro na questão da seguridade social no Estado
• dos primeiros no País, é um dos poucos que conseguiu manter-se eficiente
• absolutamente cumpridor de seus objetivos, tomando-se um dos pilares da
estrutura da nossa Policia Militar. Se sacrificada pela questão salarial,
precisa proporcionar ao seu efetivo essa condição de garantia dos benefícios
e de assistência à saúde a seus dependentes. Somos pela sua preservação.

Estive ontem com o Sr. Governador do Estado e o Alto Comando da
PMMG, presente à entrega de mais de 400 viaturas que servirão a Capital e
o interior. A PMMG é responsabilizada quando falta ou mesmo quando não
presta o pronto atendimento esperado pela população. Por trás dessas
ocorrências, existem pessoas que se desdobram para se manter eficientes,
apesar de todas as dificuldades operacionais. O Estado se empenha em dar-
lhes melhores condições de trabalho, e nós precisamos nos empenhar em
preservar essa instituição.

Questões como a unificação das polícias e a extinção da Justiça Militar
precisam ser tratadas com muita cautela. Nós precisamos das polícias
militares. A falta de escrúpulos e as atitudes assassinas de alguns policiais
não podem comprometer a filosofia de todo um trabalho que funciona para
proteger o cidadão. A explicação desenfreada a respeito dos últimos
acontecimentos beira a irresponsabilidade quando ultrapassa seu papel de
denunciar fatos e cria ambiente de revolta e desmoralização de toda uma
instituição. O Governo Estadual, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais e
todos os segmentos da sociedade precisam manter-se unidos para apoiar a
nossa Polícia Militar. Espero que não chegue o dia em que sintamos
saudades de uma época em que a ordem social se mantinha.

Sr. Presidente, gostaria também de agradecer ao Governador Eduardo
Azeredo, que ontem informou-me sobre a inclusão da estrada que liga
Riacho dos Machados à BR-251, pelo plano que enviará a esta Casa no
projeto para contratação de empréstimos junto à Vale do Rio Doce. O povo
sofrido daquela cidade do Norte de Minas agradece a parceria do Governo
do Estado com a Vale para a promoção do bem-estar e do desenvolvimento
sócio-político-econômico e cultural do nosso Estado.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Deputadas, imprensa, senhores do auditório, antes de entrar propriamente no
assunto que me traz a esta tribuna, queria fazer, de público, um
agradecimento ao Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz, por ter
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trazido para si a responsabilidade de levar avante o projeto de construção da
barragem de lrapé.

Parece que, por enquanto não existe a decisão política de levar em frente
um empreendimento dessa natureza, pois, somente após, as pessoas se
interessam efetivamente, as coisas acontecem aqui no Estado de Minas
Gerais. O processo de construção da barragem de lrapé, de licitação e de
licenciamento, vinha se arrastando há muitos e muitos anos, mas, após a
entrada do Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, a situação
tomou um novo colorido, e hoje tivemos, finalmente, urna reunião
importante, na qual foi marcada a data da audiência pública - que é
necessária - junto à FEAM e aos atingidos de lrapé, para dar o chute inicial
na construção da barragem. Acho que esse é um dia importante e, no dia 25
de maio, esta Casa legislativa estará presente no Município de Cristália com
técnicos da FEAM, da COPAM e com as pessoas que serão desalojadas de
suas terras, bem como com técnicos da CEMIG, para que possa ser
concretizada a construção da barragem de lrapé.

Mas, Sr. Presidente, o assunto que me traz aqui hoje é fazer inicialmente
uma cobrança. Tivemos, no ano passado, alguns momentos nesta Casa, em
que questionamos a forma como o Estado vem tratando os imóveis, os
terrenos não utilizados pelo Governo. Estima-se que, em Minas Gerais,
existam cerca de 100 mil imóveis entre construções, prédios, salas,
fazendas, terrenos urbanos e rurais que não estão sendo utilizados por
qualquer órgão do Governo do Estado e, o que é pior, a grande maioria
desses imóveis está sendo invadida. Quando é na cidade, por pessoas que
não têm casa, que não têm lote; e, na zona rural, por pessoas sem terra, por
trabalhadores rurais.

Somente na cidade de Montes Claros - fizemos um levantamento -,
existem dezenas de imóveis do Governo do Estado, que foram praticamente
cedidos pa:a outros governos, para particulares; imóveis que teriam na praça
um bom aluguel, estão com preço simbólico; e também há imóveis que
estão abandonados há muitos anos. A antiga CAMIG tem um terreno de
quase 10.000rn2 incrustado no coração da cidade, um terreno valiosíssimo,
que já teve parte dele invadida por pessoas que não têm casa, o que é, até
certo ponto, compreensível, quando vemos um terreno de alto valor de
mercado, bem localizado, e as pessoas morando em lona preta, debaixo de
ponte e debaixo de árvore.

Mas ai é que entra a nossa grande dificuldade. Estamos analisando e
vamos propor ao Governo do Estado, através de um projeto de resolução,
que grande parte desses terrenos possa ser leiloada e outra parte possa ser
cedida aos Prefeitos Municipais para ser utilizada. E o chute inicial é através
desse terreno da COMIG, lá em Montes Claros. Queremos que esse terreno
seja doado à Prefeitura para ser utilizado na instalação do centro do menor
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infrator e no centro de formação profissional da criança e do adolescente.
Estamos tendo por parte do Governo muita boa-vontade, mas uma outra
parte está criando sérios empecilhos para a cessão desse terreno, que está
abandonado. Tenho uma coleção de fotos, que já tive, inclusive,
oportunidade de mostrar ao Governador, ao Vice-Governador, ao Secretário
da Casa Civil, mostrando que o terreno precisa ser urgentemente ocupado
pelo poder público municipal. Aí entra toda a má-vontade de parte do
Governo, que não quer ceder o terreno, o qual acaba virando um verdadeiro
elefante branco, utilizado e explorado por terceiros.

Faço esse levantamento como forma de protesto, como forma de
solicitação e como forma de denúncia para que o Estado possa dar uma
solução a esses milhares de imóveis, que são de sua propriedade e que
poderiam ser melhor utilizados. Através desse projeto que ainda está sendo
analisado pela nossa assessoria, queremos que os recursos arrecadados
com o leilão desses imóveis sejam aplicados prioritariamente no setor de
saúde e na Secretaria da Criança e do Adolescente. O setor de saúde, hoje,
tem programas importantes como o de prevenção do câncer de útero e de
mama, e estamos na dependência de o Governo comprar 400 aparelhos de
colposcopia para serem distribuídos às cidades mineiras. Estamos
precisando que o Governo lance um programa de construção de unidades de
saúde básica nos municípios recém-emancipados. Temos, aqui, o Deputado
Mamo Régis, que está com um projeto importante, o qual será votado hoje e
que foi vetado pelo Governo, que alegou falta de recursos. Esse projeto vai
ajudar na prevenção de doenças pulmonares crônicas. Temos, por outro
lado, a Secretaria do Trabalho, da Criança e do Adolescente, que está sem
uma programação específica, sem um caminho para trilhar. Em
contrapartida, temos esses terrenos valiosíssimos do Estado, que poderiam
ser melhor aproveitados.

Fica a nossa denúncia, o nosso apelo, e fica principalmente a solicitação
deste Deputado ao brilhante Presidente desta Casa para chegar ao Governo
e tentar uma solução. Sei que existe burocracia, mas esta está atrapalhando
o Governo, que precisa dispor desse terreno para que seus recursos sejam
aplicados em programas sociais importantes.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Agradeço o aparte, nobre
Deputado Carlos Pimenta. Gostaria de reconhecer o mérito dos importantes
projetos que V. Exa. apresentou nos dois primeiros anos, quando
compusemos com V. Exa. a Comissão de Saúde e Ação Social desta Casa.
Destaco o projeto, transformado em lei, de prevenção do câncer
ginecológico.

Acredito que, para a concretização desse projeto, a aquisição de 400
colposcópios não é nada faraônico nem grandioso. O Estado tem condições
de implementar esse projeto, porque a colposcopia é importante realmente
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na prevenção do câncer ginecológico.
Agradeço também as palavras de V. Exa. sobre o nosso projeto de lei

aprovado em dois turnos nesta Casa e vetado pelo Governador do Estado. O
exame a que me refiro demanda em torno de R$0,75, acredito. E um
equivoco pensar que o exame demanda muitos recursos. O exame em
questão coloca o nosso Estado na vanguarda na prevenção de moléstias
pulmonares, com a detecção de deficiência de uma enzima, a alfa-1-
antitripsina. Oportunamente faremos o encaminhamento de votação e
daremos mais detalhes para o Plenário. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa.; o

Governo terá seu caixa reforçado em alguns milhões de dólares com a
venda de ações da CEMIG. Acredito que, se unirmos os nossos esforços, se
conseguirmos sensibilizar o Governador, esse dinheiro, além de pagar os
débitos que o Governo tem com a Caixa Econômica Federal e com o próprio
Governo Federal, poderá ser aplicado para minimizar os problemas sociais,
sendo utilizado no Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural e em
outros programas-

Deputado Romeu Queiroz, fica aqui a nossa solicitação. V. Exa., com
todo o prestigio que tem e com a envergadura do cargo máximo desta Casa
Legislativa, pode sensibilizar o Governo para realmente investir, não para
gastar, mas para investir, para levar adiante a programação social do
Governo do Estado e desta Casa. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cleuber Carneiro.
• Deputado Cleuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visita a

minha terra, Januária, na próxima sexta-feira, o Presidente da TURMINAS,
Dr. Paulo Safady Simão. A nossa Assembléia tem muito a ver com a nova
dinâmica do turismo em Minas Gerais. Um trabalho especifico desta Casa,
valorizando essa grande vertente económica que é o turismo de negócios,
propiciou a Minas um programa de turismo vigoroso, que o Dr. Paulo
começa a implementar em nosso Estado.

Certamente o Sr. Presidente da TURMINAS verá em Januária, apesar de
longínqua e afastada do centro das decisões, coisas interessantíssimas, que
fortecem o turismo mineiro. Em Januária, o Presidente da TURMINAS verá
"in oo" a igreja mais antiga de Minas, a Igreja do Rosário do Barro Alto; terá
oportunidade de conhecer o único pantanal de Minas Gerais, o pantanal do
rio Pandeiros, um rio genuinamente januarense, que nasce e morre no nosso
município e que é a matriz da piracema em nosso Médio São Francisco Em
Januária, S. Exa. verá também resquícios de uma civilização milenar nas
grutas da serra do Peruaçu, no meu Fabião. Terá oportunidade de ver grutas
lindíssimas, que deixam Maquiné invejosa e trazem para a espeleologia um
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rico testemunho dessa civilização, com inscrições e pinturas rupestres as
mais importantes. E assim que saudamos essa ofensiva do Governo de
Minas Gerais com relação ao Programa Geral de Turismo de Minas, que ora
se executa, principalmente com essa nova vertente do PRODETUR-
Nordeste, de implementar, naquela região do Norte de Minas, do Noroeste,
as expectativas desenvolvimentistas de um turismo que tanto desejamos,
um turismo que não é doméstico, mas um turismo projetado para além-
fronteiras e para o mundo, um turismo moderno, alicerçado em um turismo
de negócios. Teremos também o MERCOVALE, uma expectativa de
aproveitamento para inserirmos a nossa região no MERCOSUL. E assim que
saudamos essa nova face de Minas, que vê, no turismo, uma expectativa de
desenvolvimento para a nossa região. O programa é robusto, conta com
financiamento internacional, com repasses polpudos. Temos a certeza de
que, para implementá-lo, a TURMINAS terá que se aprofundar também na
infra-estrutura dos nossos municípios, no setor viário, inclusive no setor de
apoio, não só o hoteleiro, mas também o setor sanitário da nossa região.

Saudamos a visita que nos fará o Presidente da TURMINAS nessa
próxima sexta-feira, certos de que sua assessoria voltará convencida de que
o Programa Geral de Turismo de Minas, principalmente essa vertente do
PRODETUR-Nordeste, é válido, oportuno e atual. Em nome da minha
cidade, antecipo ao Presidente da TURMINAS nossos votos de que encontre
ali - e tenho a certeza de que vai encontrar - uma comunidade receptiva e
um ambiente próprio para o desenvolvimento integral do turismo, o que tanto
desejamos ver nessas Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a paiavra, o Deputado GEraldo REzende.
• Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o

assunto que abordo nesta tribuna é de extrema gravidade por se tratar do
direito de cada cidadão. Falo sobre a nossa vida, a vida de cada um. Há
muito tempo venho recebendo centenas de cartas e telefonemas,
principalmente da minha região, o Triângulo, denunciando o desrespeito à
vida humana. Trata-se de mais unia aberração pública e de falta de respeito
à cidadania brasileira. Falo das empresas de seguro saúde, das empresas de
medicina de grupo, das cooperativas de trabalho médico, e dos grupos que
atuam na prestação direta ou na intermediação dos serviços médico-
hospitalares que operam principalmente no Estado de Minas Gerais. Essas
empresas ou grupos, pasmem, senhores, não garantem o atendimento a
todas as enfermidades relacionadas no código internacional de doenças da
Organização Mundial de Saúde. Essas empresas ou grupos têm a petulância
de impor restrições quantitativas ou de qualquer natureza para determinadas
doenças. Esse fator grave já atinge milhares de lares no nosso Estado.
Doenças infectocontagiosas ou até mesmo o câncer e a AIDS são
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menosprezadas por esses grupos, por se tratarem de doenças que
prejudicam principalmente os bolsos dos comandantes dos grupos
empresariais que atendem essa área.

O que falo nesta tribuna não é novidade nenhuma, além disso tudo, é
pública e notória a situação de calamidade por que passa a saúde no País.
Leitos desativados, falta de medicamentos, baixos salários para os
profissionais do setor, fraudes e desvios de recursos são alguns dos
elementos que apontam para o sucateamento do sistema público de saúde
no Brasil.

E por causa dessa calamidade que vários grupos empresariais de saúde
se aproveitam da situação e na ânsia de auferir lucros cada vez mais
exorbitantes, operam diretamente ou intermedeiam os serviços de saúde que
obrigam o consumidor a aceitar as enfadonhas cláusulas contratuais, por que
não, abusivas, injustas e inexistentes em qualquer outro país do mundo. Tais
cláusulas prevêem a exclusão de uma longa lista de enfermidades da
cobertura dos planos e seguros-saúde, como por exemplo as doenças
infecto-contagiosas, incluindo a AIDS, as epidemias e as doenças crônico-
degenerativas.

Não há sentido em um segurado procurar um médico conveniado do seu
plano de saúde para se curar e descobrir que só é possível tratar uma parte
de suas enfermidades, poiso resto não está coberto pelo convênio.

Os convênios privados não revelam, mas a imensa maioria dos seus
segurados, quando sofre um problema mais sério de saúde, acaba sendo
atendida em hospital público, pois, na prática, as empresas de assistência
médica excluem todas as doenças de tratamento caro, negam os exames
mais sofisticados, têm filas e nunca exibem planilhas de custos. Não cobrem
doenças infecciosas,crônico-degenerativas, preexistentes, psiquiátricas,
õrteses e próteses, transplantes nem exames mais modernos.

A Constituição brasileira declara em seu artigo 197: "São de relevância
pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado", portanto, o poder público detém,
de acordo com a lei maior, o controle das ações e dos serviços de saúde.

A atuação na área de saúde é livre à iniciativa privada, observadas as
normas de regulamentação, fiscalização e controle estabelecidas na lei.

Por exemplo, no Estado de São Paulo foi sancionada no dia 04 de março
do corrente ano a Lei 9.495 que regulamenta os planos de saúde, garantindo
assistência total aos segurados.

Possui esta Casa, competência legislativa plena para instituir normas
complementares de saúde e de defesa do consumidor, inexistindo óbice de
natureza constitucional para que possamos dar um basta nas aberrações de
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alguns planos de saúde que atuam no território mineiro.

Vamos adotar regras consistentes para que a nossa cidadania não seja
lesada. Temos como determinar que empresas de seguro-saúde, empresas
de medicina de grupo, cooperativas de trabalho médico, ou outras que atuem
na prestação direta ou na intermediação dos serviços médico-hospitalares no
Estado de Minas Gerais garantam o atendimento a todas as enfermidades
relacionadas no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial
de Saúde, impedindo-as de impor restrições quantitativas ou de qualquer
natureza.

Neste caso, acredito Srs. Deputados, somente com uma lei dura e com
penalidades que irão doer nos bolsos dos empresários do ramo de saúde, a
cidadania do povo mineiro irá ser respeitada. E tenho a certeza de que o
nosso povo conquistará um atendimento digno na área de saúde. Muito
obrigado.

O Deputado Marco Régis (Em aparte - Quero parabenizar V. Exa. por
abordar um tema tão importante como esse. A Assembléia Legislativa, por
intermédio da Comissão de Saúde e Ação Social, no biênio passado, teve a
oportunidade de desenvolver pelo menos três audiências públicas, com a
presença, principalmente, de entidades ligadas aos setores de medicina
privada, com todos que se envolvem com esses planos de saúde. Quero
dizer que, realmente, ficou patente o repúdio a essa prática de exclusão de
doenças da Comissão de Saúde e Ação Social, então presidida pelo
Deputado Carlos Pimenta, pessoa corajosa, espontânea, e composta pelos
Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo de Oliveira e Luiz Antônio Zanto.
Tivemos recentemente a Semana de Defesa do Consumidor e instalamos
uma barraca na Praça Sete, junto com o PROCON Municipal, para distribuir
â população um folheto com orientações básicas para a escolha de um plano
de saúde. Tudo que V. Exa. denunciou nas disposições contratuais, que
realmente lesam o consumidor, tivemos a oportunidade de passar para a
população, em plena Praça Sete, por intermédio do folhetr uma orientação,
sem nenhuma pretensão de que se tomasse uma cartilha.

Louvo V. Exa. por esse pronunciamento e digo mais: acaba de ser
aprovado pela Comissão de Saúde e Ação Social um projeto de autoria do
Deputado Gilmar Machado, que, assim como a lei sancionada pelo Estado
de São Paulo, obriga todos os planos de saúde a darem uma cobertura
universalizada às doenças, porque, na verdade, até então, os plános de
saúde ficavam com o filé, que é o dinheiro, cabendo, muitas vezes, ao
Estado o ônus do atendimento, que é roer os ossos daquilo que os planos de
saúde ganham.

* - Sem revisão do orador.
0 Deputado Geraldo Rezende - Muito oportuno o aparte, agradeço
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muito, e aí falou quem entende do assunto, que é o Deputado Marco Régis.

Ao encerrar, Sr. Presidente, quero dizer que é obrigação, é dever desta
Casa, do Poder Legislativo de Minas Gerais trabalhar para proteger o
consumidor desses serviços médicos que são oferecidos por empresas
privadas, que não têm nenhum escrúpulo em explorar, em arrancar o suor do
trabalhador mineiro e levar o dinheiro destes para seus bolsos, sem dar
nenhum retomo ou assistência. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
O Deputado lbrahim Jacob - Mais uma vez, a Vale do Rio Doce. Antes

o nosso querido antropólogo Darcy Ribeiro estivesse vivo por mais algum
tempo para poder realizar seu sonho de ser o Imperador do Brasil. No bom
sentido, evidentemente. O Império do Senador Darcy ia servir para acabar
com a fome, com as diferenças regionais, ia educar o povo, tirar as crianças
da rua, garantir o acesso à saúde e à segurança. Para realizar tudo isso, o
Imperador Darcy seria muito bem-vindo.

O que não queremos é um imperador que nos tome cada vez mais
dependentes do capital internacional, processo hoje em dia chamado de
globalização. Contra a globalização insurge-se, com muita propriedade, o
intelectual Garbosa Lima Sobrinho, com seus 100 anos, presidindo com
incrível garra e lucidez a Associação Brasileira de Imprensa. Daquela tribuna
privilegiada e em suas colunas periódicas em diversos órgãos da imprensa,
ele persiste na luta - valente e destemida - contra a entrega de nossas
riquezas, a desnacionalização e a dependência e a favor da soberania e do
desenvolvimento brasileiros. A idade avançada não o impede de gozar do
respeito e da admiração que lhe devotam o povo brasileiro.

Pois é esse homem mesmo quem denuncia a vocação do Sr. Fernando
Henrique Cardoso para Imperador do Brasil. Acaso não era esse mesmo
senhor, nos seus tempos de sociólogo, adepto da teoria da dependência, que
denunciava na CEPAL, na sua cátedra da Sorbonne e na cátedra norte-
americana o fim do colonialismo na América Latina?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tudo indica que esse senhor mudou de
lado assim que se elegeu Presidente da República. Esqueceu logo o seu
passado de comprometimento com os povos latino-americanos para vir
comandar, sob a batuta dos Estados Unidos (atuais donos do mundo, em
substituição à Inglaterra), a completa liquidação, o leilão de nossas riquezas
em favor do capitalismo mundial, das multinacionais e do sistema financeiro.

Estão aí os números para provar o Presidente injetou no PROER,
programa de ajuda financeira aos bancos falidos por má gestão ou má
administração, cerca de R$20.000.000.000.00, mais ou menos o dobro do
preço pelo qual foi avaliada a Companhia Vale do Rio Doce. Será que
R$10.700.000.000,00 é o preço real dessa bem-sucedida companhia que
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opera em nove Estados brasileiros, com uma produção futura estimada para
durar mais duzentos anos? Será que R$10.700.000.000,00 é o preço dessa
que é a guardiã de parte ponderável do nosso território (solo, subsolo, águas,
portos, ferrovias e florestas), especialmente na região amazônica? Dessa
empresa que possui mais de 1.800 km de ferrovias, centenas de milhares de
hectares de florestas, fábricas de celulose, dois portos de elevado calado,
41.000.000.0001: de minério de ferro, 2.000.000t de bauxita, 1.000.000.000t
de minério de cobre, 100% de manganês do País, a maior frota de
graneleiros do mundo, as maiores reservas de ouro da América Latina, que é
a maior produtora de alumínio, atuando nos campos do aço, ferro-ligas,
fertilizantes, caulim, prata, níquel, etc.? A Vale opera, diretamente ou em
coligações, 34 empresas de grande porte.

Pensam da mesma forma o Sindicato dos Trabalhadores em
Telecomunicações e tantas outras entidades que nos têm contactado a esse
respeito. Pensam assim muitos dos políticos mineiros e dos políticos
conscientes deste País.

Mas o Presidente da República não nos tem dado ouvidos. Ele prossegue
em seu projeto de ser o Imperador do Brasil. Nem que isso nos custe a
entrega da Vale do Rio Doce, da PETROBRAS, da TELEBRAS, da
ELETROBRJALS e das demais empresas que representam o patrimônio
nacional. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1  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 a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo Gonçalves -
falecimento do Dr. Ataide Feltrin, em Formiga (Ciente. Oficie-se.); Bilac
Pinto - informando que deixou de integrar, como membro suplente, a
Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar Diversas Denúncias Que
Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual; Wilson Pires - informando que
deixou de integrar, como membro efetivo, a Comissão Parlamentar de
Inquérito para Apurar Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema
Penitenciário Estadual (Ciente. Cópias às Lideranças. A Área de Apoio às
Comissões.); Amaldo Penna (2) - informando sua indicação como membro
suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar Diversas
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Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual, na vaga do
Deputado Bilac Pinto, e a do Deputado Miguel Martini como membro efetivo
da mesma Comissão, na vaga do Deputado Wilson Pires, razão por que
esclarece que o Deputado Miguel Martini deixa de ocupar a vaga de suplente
nesta Comissão (Ciente. Designo. Cópias às Lideranças. A Área de Apoio às
Comissões.).

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidência, no uso das atribuições que lhe confere o art. 83, inciso

XVIII, do Regimento Interno, designa a Deputada Elbe Brandão como
membro suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar
Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário Estadual, na
vaga do Deputado Miguel Martini. Cópias às Lideranças. A Área de Apoio às
Comissões.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - O Deputado Gil Pereira solicita seja feito apelo aos

representantes de Minas Gerais na Câmara Federal, bem como às
Lideranças dos partidos, para que se mobilizem a favor da aprovação do
projeto de lei em tramitação naquela Casa, que inclui os municípios do Vale
do Jequitinhonha na área da SUDENE. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à i 2 Fase, a Presidência

passa à 22 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Votação de Proposições
- A seguir, são encaminhados à Mesa, votados e aprovados, cada um por

sua vez, requerimentos solicitando inversão da pauta desta reunião, de
autoria dos Deputados lbrahim Jacob, em que pede seja apreciado em
último lugar o veto à Proposição de Lei n° 13.261; Paulo Piau, solicitando
que o veto à Proposição de Lei n° 13.276 seja apreciado em penúltimo lugar;
Marco Régis, pedindo que o veto à Proposição de Lei n° 13.281 seja
apreciado em antepenúltimo lugar; e Péricles Ferreira, solicitando que o veto
à Proposição de Lei n° 13.266 seja apreciado em segundo lugar.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei n°13.262, que institui o Programa Emergencial de
Combate ao Analfabetismo. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. A Presidência vai renovar a votação do veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234
do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
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deverão votar 'não". Convido para atuar como escrutinadores os Deputados
Antônio Andrade e Ambrósio Pinto. Com a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder à chamada dos Deputados.

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

Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Jorge Narinas - José
Henrique - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley
Ávila - Wilson Trópia.

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

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 35 Deputados; foram encontradas na uma 35

sobrecartas. Os números conferem. A Presidência informa, ainda, que se
encontram 7 Deputados nas comissões; há, portanto, 42 Deputados nesta
reunião. A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à apuração
dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
A Sra. Presidente (Deputada Maria OlIvia) - Votaram "sim" 21

Deputados. Votaram "não" 14 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sra. Presidente, peço recomposição de

"quorum", pois não há número de Deputados suficiente para votar nenhuma
matéria nesta Casa.

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 10, 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 178a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE ABRIL DE 1997
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Presidência do Deputado Geraldo Rezende
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i 2 PARTE: Ata - 22

PARTE (ORDEM DO DIA): Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado João Leite; aprovação - Prosseguimento da votação, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei no 13.282; chamada de votação
secreta; inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Amaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibraflim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcas Helênio -
Maria José Haueisen - Miguel Barbosa - Migus Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettiro - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Às 9h15rnin, a lista de

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

ia PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai

passar à 2a Parte da reunião, com a votação da matéria constante na pauta.
Votação de Proposições

0 Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado João Leite,
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solicitando a alteração da pauta desta reunião, de modo que o Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 3.266 seja apreciado em segundo lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Total à Proposição
de Lei n° 13.282, que institui o Programa Ernergencial de Combate ao
Analfabetismo. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A
Presidência vai renovar a votação do veto, submetendo a matéria a votação
por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto deverão
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo,
"sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. Convido para atuarem como
escrutinadores os Deputados Aílton Vilela e lbrahim Jacob. Com a palavra, o
Sr. Secretário; para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Votaram apenas 34 Deputados. Não há "quorum" para

votação. A Presidência toma sem efeito a votação.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encena a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 668 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio,
Antônio Júlio, Ermano Batista, Sebastião Costa, Gilmar Machado e Ivair
Nogueira, 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 lvair Nogueira 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 da Comissão o Deputado Antônio
Júlio. Nos termos regimentais, a Presidência acusa o recebimento, pela
Comissão, dos Projetos de Lei n

u
s 1.112 a 1.123/97. Submetido a votação, é

aprovado requerimento do Deputado Ermano Batista, em que solicita a
inversão da pauta para que o parecer sobre o Ofício n° 19196, do Tribunal de
Justiça, seja apreciado em primeiro lugar. Passa-se à fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência informa que a apreciação do Oficio n° 19196, do
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Tribunal de Justiça, que solicita licença para processar o Deputado Anivaldo
Coelho, de acordo com o § 1 0 do art 38 do Regimento Interno, será feita em
reunião secreta e suspende os trabalhos por 5 minutos para que se retirem
da Sala das Comissões, da platéia e das dependências contíguas as pessoas
estranhas ao trabalho, inclusive os funcionários da Secretaria da Assembléia.
As 10h40min, são reabertos os trabalhos da reunião pública, permanecendo
o "quorum" inicial. O Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, tendo que se
retirar, passa a direção dos trabalhos ao Vice-Presidente, Deputado Antônio
Júlio. Submetido a discussão e votação, é aprovado parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n°
1.050196 com as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado Ermano Batista). O
Deputado Sebastião Costa, relator do Projeto de Lei n° 1.046196, solicita
prazo para emissão de parecer, o que lhe é deferido pela Presidência.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre pr000sições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade
e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°5 1.092197 (relator: Deputado Gilmar
Machado); 1.096 e 1.097197 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento de todos,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira -

Gilmar Machado.
ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de abril 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 traDalhos e
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na ordem do
dia e a ouvir os Srs. Antônio Joaquim Femandes Neto, Secretário Executivo
do PROCON estadual; Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON
municipal; Paulo Kleber Duarte Pereira, Diretor-Geral do Instituto de Pesos e
Medidas de Minas Gerais - IPEM-MG - e Secretário Adjunto de Ciência e
Tecnologia; e Raymundo Alves Rezende. Diretor Técnico do IPEM-MG -. os
quais discorrerão sobre as conquistas alcançadas com a comemoraç 3 da
Semana da Defesa do Consumidor. Após, solicita ao Deputado Antônio
Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Ato continuo, a
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Presidência faz a redistribuição do Projeto de Lei n° 576195 ao Deputado
Ambrósio Pinto e registra a presença dos Srs. Geraldo de Faria Martins da
Costa, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, representante do Sr.
Antônio Joaquim Femandes Neto; e Antônio Mário Pinheiro de Azevedo,
tecnologista do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - INMETRO -, representante do Sr. Raymundo Alves Rezende, e
dos outros convidados mencionados. Esgotada a matéria destinada à V
Parte da reunião, a Presidência passa à P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Deputado Antônio Andrade apresenta requerimento em que solicita sejam
ouvidos na Comissão os Srs. Antônio Eustáquio Dias, técnico industrial em
edificações e agrimensura; Paulo Roberto Henrique, Presidente do Sindicato
da Construção Civil do Estado de Minas Gerais - SINDUSCON -; Augusto
Celso Franco Drumond, Presidente do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA-MG -; José da Costa Carvalho Neto,
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros; e Geraldo de Faria
Martins Costa, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, para
discutirem sobre as taxas de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART -,
cobradas pelo CREA-MG. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Prosseguindo, a Presidência passa à 23 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Ambrósio Pinto, relator
do Projeto de Lei n° 576195 no 1 0 turno, conclui pela aprovação da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Saúde e Ação
Social, e pela prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Ato continuo, o Deputado Geraldo Nascimento passa a
Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto, tendo em vista que a matéria a ser
apreciada é de sua autoria. A Presidência submete a votação, nos termos da
Deliberação da Mesa n° 487, o Requerimento n° 2.047197, do Deputado
Geraldo Nascimento, o qual é aprovado. Prosseguindo, o Deputado Geraldo
Nascimento reassume a direção dos trabalhos, tece considerações sobre o
objetivo da reunião e, em seguida, concede a palavra aos convidados para
que façam suas explanações e respondam às perguntas dos Deputados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de abril de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - João Leite - Antônio

Andrade - Ambrósio Pinto.
ATA DA 32 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
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COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia primeiro de abril de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Francisco Ramalho, Geraldo Rezende, Iva José, Dilzon Meio e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Paulo Pettersen, Sebastião Navarro
Vieira, Roberto Amaral e Gilmar Machado, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho,
declara abertos os trabalhos, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior.
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 n° 11.815, de
2411195; da Deliberação da Mesa n° 1.302 e das demais normas vigentes.
Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Errnano Batista,
Corregedor; Dilzon Meio, relator no âmbito da Mesa, e Sebastião Navarro
Vieira, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os
quais, após verificarem as prestações de contas, emitem, cada um por sua
vez, pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Congregação Irmãs Auxiliares Nossa Senhora da Piedade, Associação
Comunitária do Alto Mangabeira e Nova Esperança, Movimento Verde de
Paracatu, Movimento Verde de Paracatu. Movimento Verde de Paracatu, Lar
Tia Lia, Associação Apoio ao Estudante Carente da Zona Leste, Associação
dos Moradores de Altamira e Região, Associação Beneficente e Filantrópica
Amigos do Esporte, Associação Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do
Bairro JK, Associação dos Amigos do Parque São João, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Paredão, Casa da Criança Paulense,
Serviço de Obras Sociais de Boa Esperança, Associação para o
Desenvolvimento de Franciscópolis, Associação dos Servidores Cristãos -
ACRISPU -, Centro de Assistência Técnica, Associação Comunitária de
Mães da Pastoral da Criança de Irai de Minas, Prefeitura Municipal de
Cruzília. Prefeitura Municipal Je Cruzília, Departamento de Assistência
Médico-Social da Loja Maçônica Fratemidade Ubaense, Associação das
Mulheres de Serraria, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Ipatinga, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Raul Soares,
Associação dos Moradores e Amigos de Mesquita, Creche Comunitária Maria
Bessa, Santa Casa de Misericórdia de Ipulúna, Sociedade Beneficente
Filantrópica Padre Joaquim, União de Assistência Social Proteção e Defesa
das Necessidades Comunitárias da Região do Jequitinhonha, Clube de
Serviço dos Amigos de Hermilo Alves e Ressaca, Núcleo Assistencial do
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Oliveira Fortes, Associação
Comunitária	Conselheiropenense,	Conselho	de	Desenvolvimento
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Comunitário de Penha do Capim, Associação dos Moradores de Cabeceira
de São Pedro, Sociedade Recreativa Montealegrense de Truque, Associação
dos Assentados de Boa Esperança - Corgão, Associação Comunitária dos
Moradores do Alto da Colina, Associação Comunitária Seara de Luz, Caixa
Escolar Professora Maria Antonieta Cunha Varoni, Associação de Proteção à
Maternidade, Infância e Velhice - APROMIV -, Federação de Teatro de
Minas Gerais, Instituto Educacional Fraternidade Cristã, Associação
Comunitária Quatis, Associação para Nosso Desenvolvimento e União,
Cáritas Diocesana de Almenara, Conselho Particular Vicentino São Gonçalo,
Associação do Bairro Novo, Comunidade Renovada Santo Antônio da
Pampulha, Conselho Municipal da Mulher de Santo Antônio do Jacinto,
Associação dos Moradores do Bairro Vila Residencial de Furnas, Caixa
Escolar Bernardo Vasconcelos, Creche Comunitária Vovó Adelina,
Associação Comunitária Nossa Senhora da Penha do Bairro Femão Dias,
Liga de Desportos de Ipatinga, Associação Comunitária de Serra das Araras,
Fundação Assistencial e Educacional de Dores do lndaiá, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Brejo São Caetano-Manga, Associação dos
Produtores e Artesãos de Roça Grande, Casa do Menor Rosa da Mata,
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Palmeiral, Associação do
Hospital São Francisco, Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural
Creche e Assistência Social de Jequitibá, Associação Feminina Comunitária
Vista Alegre-Cabana - Belo Horizonte, Núcleo Comunitário dos Amigos de
Passa Tempo, Estrela Esporte Clube, Prefeitura Municipal de Morro da
Garça, Conselho Popular de Defesa dos Direitos Humanos do Bairro
Felicidade - Belo Horizonte. 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 para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de abril de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo Rezende - Dilzon Melo - Ivo José

- Maria Olivia - Miguel Martini - Durval Ângelo - Sebastião Navarro Vieira
Antônio Roberto - Roberto Amaral - Ermano Batista.
ATA DA i° REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A ESCOLHA DE CONSELHEIRO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia primeiro de abril de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Maria José Haueisen, Ajalmar Silva, Leonídio Bouças e Antônio
Júlio, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, a
Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a
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reunião e informa que ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e designar os relatores. A Presidência determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Leonídio Bouças para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Antônio
Júlio e Ajalmar Silva, ambos com três votos. Na condição de Presidente "ad
hoc", a Deputada Maria José Haueisen convida a tomar assento à mesa o
Deputado Antônio Júlio e o empossa no cargo de Presidente. Este, por sua
vez, empossa o Deputado Ajalmar Silva no cargo de Vice-Presidente. A
seguir, a Presidência designa o Deputado Leonidio Bouças como relator do
Requerimento n°2.042/97 e a Deputada Maria José Haueisen, como relatora
do Requerimento n° 2.043197. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos Deputados: convoca os membros da
Comissão para as reuniões extraordinárias do dia 314197, às 9h30min e às
14h30min, destinadas, respectivamente, à argüição dos concorrentes ao
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e à apreciação dos
pareceres dos relatores sobre os Requerimentos n°5 2.042 e 2.043197:
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Antônio Júlio, Presidente - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho - Ajalmar

Silva.
ATA DA 38a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Ivair Nogueira, Miguel Martini, Durval Ângelo e João Batista de Oliveira,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e a ouvir o Sr. Carlos Vítor Muzzi, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional da OAB; o Vereador
Leonardo Matos, membro da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, representante do Vereador Célio Moreira,
Presidente da mencionada Comissão: os Drs. William Santos, advogado da
Comissão Pastoral, representante da Sra.- Lúcia Frota, Coordenadora da
Comissão Pastoral dos Direitos Humanos; Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, Promotor de Justiça do Ministério Público: Wagner Dias Ferreira,
Assessor Jurídico da Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos, e a Sra.
Helenice de Souza, Assessora Técnica dessa Coordenadoria, representante
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da Sra. Mana Caiafa, Coordenadora dessa Coordenadoria; e a Sra. Helena
Greco, Coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais, os quais irão
debater a aceitação da Jurisdição da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, regulamentada pelo art. 62 da Convenção Americana de Direitos
Humanos. Registra-se a presença da Sra. Heloisa Greco, do Movimento
Tortura Nunca Mais. A seguir, o Presidente informa que se encontra em
poder da Mesa a seguinte correspondência: ofícios do Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Minas Gerais -
SINDPÚBLICOS -, solicitando a inclusão dos Diretores da ASSEIJ e do
SINDPUBLICOS nos trabalhos da CPI instalada para apurar a atual situação
penitenciária do Estado; ofício do Deputado Federal Nilmário Miranda,
solicitando a interpelação das autoridades responsáveis pela segurança
pública e pelo comando da Polícia Militar, com o propósito de garantir a
imediata apuração do trágico falecimento do estudante Hugo Leonardo de
Souza, vítima de um tiro na nuca, desferido cruelmente por um policial
militar. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, o Presidente passa à 1a Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Com a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta três requerimentos: no
primeiro, solicita seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da
Segurança Pública, solicitando urgência na apuração do assassinato do
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abre Campo, Ivan
Chaves Teixeira, bem como informações sobre o inquérito policial; no
segundo, solicita o encaminhamento, a todos os Deputados desta Casa, do
Ofício n° 31197, de sua autoria e do Deputado Federal Tilden Santiago, em
que trata do assustador aumento da violência na cidade de Mutum; solicita,
ainda, seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Segurança Pública,
contendo pedido de informações sobre as providências tomadas com relação
à violência na cidade de Mutum; no terceiro, solicita seja convidado o
Comandante-Geral da PMMG, Cel. Antônio Carlos dos Santos, para, nesta
Comissão, prestar esclarecimentos sobre a morte do estudante Hugo
Leonardo de Souza. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira
pleiteia seja enviado ofício ao Secretário de Estado da Segurança Pública,
solicitando informações a respeito das medidas adotadas quanto à apuração
do crime praticado por policial militar contra o estudante Hugo Leonardo de
Souza. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A seguir, o
Deputado Miguel Martini postula seja enviada à Presidência da República
manifestação desta Casa a favor do reconhecimento, pelo Brasil, da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Após, o Deputado João Leite passa a Presidência ao
Deputado ivair Nogueira e apresenta requerimento, solicitando sejam
convidados os Srs. Luciano Marcos Pereira da Silva, Coordenador do
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Conselho Indigenista Missionário; Marcos Antônio Cardoso, representante do
Movimento Negro Unificado, e um representante dos povos indígenas, para
participarem da reunião do dia 10 do corrente, às 15 horas, com a finalidade
de se avaliar o Programa Nacional de Direitos Humanos com relação aos
temas "Negros' e "Povos Indígenas". Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite pede aos
convidados que tomem assento à mesa e informa que os Drs. Carlos Vítor
Muzzi e Afonso Henrique de Miranda não compareceram. A seguir, passa a
palavra ao autor do requerimento que motivou os convites, Deputado João
Batista de Oliveira, para que faça suas considerações iniciais. Após, passa a
palavra aos convidados, que discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se
à fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados,
dos demais participantes e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Miguel Martini - lvair Nogueira.

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Ronaldo Vasconceilos , Antônio Roberto e Kemil
Kumaira, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, informa que a reunião se destina à discussão e à votação de
proposição da Comissão. O Deputado Antônio Roberto, a pedido do
Presidente, procede à leitura da seguinte correspondência: "fax" da
Associação Comunitária de Sãc . José da Lapa denunciando o alto nível de
poluição causado pelas Comparnias de Cimento Itaú e Ical naquela região;
oficio da Fundação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -, propondo que
seja nomeado um grupo de trabalho para examinar o valor ecológico das

: terras do Governo antes de sua venda; e cópia do Projeto de Recuperação
da Micro-Bacia Hidrográfica do Córrego dos Tiros, que contou com a
iniciativa da Prefeitura Municipal de Tiros e da EMATER-MG. Encerrada a V
Parte da reunião, o Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposição da Comissão. Sobre a mesa,

< requerimento do Deputado Anivaldo Coelho, em que solicita seja convidado
o Sr. Luiz Miranda, Prefeito Municipal de Entre-Rios de Minas, para
comparecer a reunião desta Comissão, com o objetivo de expor sobre as
medidas tomadas na área ambiental naquele município. Colocado em
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votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, que terá como tema a
esquistossomose no rio Cipó, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Ronaldo Vasconceilos -

Antônio Roberto.
ATA DA 83 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Sebastião Costa, Gilmar Machado, Ivair Nogueira
e Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação
do Bloco da Maioria), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Carlos Pimenta, Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao Deputado
Jorge Hannas, por indicação da Liderança do PFL), Wilson Pires e Adelmo
Carneiro Leão, membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Miguel
Martini, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira e Gilmar Machado,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Deputado Hely Tarqüinio, assume regimentalmente a
Presidência, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Roberto
Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nesse interim, o Presidente
esclarece que a reunião se destina a apreciar os Pareceres para o 1 0 Turno
do Projeto de Lei n° 1.111197, do Governador do Estado, que modifica e
acrescenta dispositivo á Lei n° 11.397, de 611194, cria o Fundo para a
Infância e a Adolescência - FIA - e dá outras providências. A Presidência
esclarece ainda que, de acordo com o § 1 0 do art. 135 do Regimento Interno,
os relatores, Deputado Gil Pereira, Deputado Carlos Pimenta e Sebastião
Navarro Vieira, foram anteriormente designados, respectivamente, pelas
Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Ação Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. A seguir, a Presidência redistribui o Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça ao Deputado Sebastião Costa. No
decorrer da reunião comparece o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
Prosseguindo o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em
que solicita sejam convidadas as seguintes autoridades: Sra. Maria do
Carmo Menicucci, Secretária Adjunta da Secretaria de Estado do Trabalho,
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, e o Sr. Marcus Fucks,
Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
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para que possam proferir informações e esclarecimentos que subsidiem o
parecer. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato contínuo, o
Deputado Sebastião Costa solicita seja distribuído o avulso do parecer, o que
é concedido pela Presidência, extensivo às duas outras Comissões.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária do dia 9, às 14h15min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Hely Tarqüinio - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão - José Braga - Carlos Pimenta - Wilson Pires -
Antônio Júlio - Miguel Martini - Roberto Amaral - Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPSOIÇÔES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 763/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Carlos Murta, o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública o Centro de Recuperação e Reabilitação
Vida Plena - CRER-VIP - Gospel Serra Verde, com sede no Município de
Vespasiano.

Nos termos regimentais, foi a proposição examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada.

Agora, compete a este órgão colegiado examinar o projeto atendo-se ao
mérito.

Fundamentação
- De conformidade com o estatuto do referido Centro, ele foi instituído na
forma de sociedade civil com personalidade jurídica própria, tendo por
objetivo angariar donativos visando a prestar auxílio a pessoas carentes das
regiões próximas à sede da entidade.

Para a consecução de seus objetivos, a instituição pretende fundar e
manter creches, estabelecimentos de ensino, asilos e casas de recuperação
de viciados em drogas. Em virtude das louváveis atividades por ela
desenvolvidas, nada mais justo que contemplá-la com o titulo declaratório de
sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 763196 no

1° turno, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 875/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe tem
por escopo dar a denominação de Manoel Martins de Meio à Escola Estadual
do Bairro Menezes, situada no Município de Ribeirão das Neves.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que se manifestou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, cumpre a esta Comissão,
agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, em
conformidade com o que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A pretensão de se homenagear a memória do Sr. Manoel Martins de Meio,

emprestando seu nome para denominar a Escola Estadual do Bairro
Menezes, afigura-se-nos um justo ato de reconhecimento aos relevantes
trabalhos que ele prestou à comunidade local.

De fato, por ocasião de sua aposentadoria, o ativo Sr. Manoel Martins de
Meio passou a residir no Bairro Menezes, colaborando decisivamente para
fundar a associação de moradores, que muito contribuiu para o
desenvolvimento de Justinópolis.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 875196 no

V turno, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.031/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.031196, do Deputado Francisco Ramalho, visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.

Publicada em 22111f96, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constituciona.dade
e legalidade. Vem, agora, a esta Comissão, para deliberação conclusiva, em
cumprimento das disposições regimentais.
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Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar vem prestando serviços
significativos à comunidade, voltados para a reabilitação do excepcional e
sua inserção na sociedade. Com isso, configura-se seu trabalho como
necessário e importante para a população de Monte Alegre de Minas, o que
justifica plenamente a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 tumo, do Projeto de

Lei n°1.031/96 na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.044/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado AlIton Vilela, o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Três Corações.

Em cumprimento das disposições regimentais, a proposição foi examinada
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 1° tumo, atendo-se à questão do mérito.

Fundamentação
A Associação em referência foi instituída na forma de sociedade civil de

direito privado, sem fins lucrativos, com duração indeterminada e área de
abrangência compreendendo o Bairro Nossa Senhora Aparecida, no
Município de Três Corações.

Das atividades ali desenvolvidas, podemos destacar as que visam a
promover assistência de caráter filantrópico, proporcionar a melhoria do
convívio entre os habitantes do bairro, mediante atividades culturais e
desportivas, oferecer auxílio financeiro e representar a comunidade junto a
órgãos públicos e privados, reivindicando progresso e bem-estar para seus
associados.

Consideramos, pois, justa e oportuna a outorga de título declaratório de
utilidade pública à entidade.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.044196

no 1 0 tumo, como elaborado inicialmente.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.063196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em teta objetiva
declarar de utilidade pública a entidade Ponto de Contacto Nova Canaã para
a Promoção do Bem-Estar Social, com sede no Município de Betim.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma original.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
1 0 turno, conforme dispõe o art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida orienta seus esforços para a realização de atividades

filantrópicas, visando à promoção humana - em especial, da criança e do
idoso. Para tanto, presta assistência social a pessoas carentes, mães e
idosos, por considerar que tais ações constituem importantes instrumentos
para o desenvolvimento da coletividade.

Tendo em vista a relevância do trabalho da entidade, é justa e oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.063196 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.064196

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.064/96, do Deputado Péricles Ferreira, pretende
declarar de utilidade pública a entidade denominada Programa de
Aperfeiçoamento em Sexologia e Educação Sexual - PROSEX -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça examinou o
projeto, não encontrando óbices à sua tramitação.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O PROSEX é entidade que apresenta projetos voltados para o

desenvolvimento da educação na área da sexualidade humana.
Num país de muita desinformação, onde o uso de drogas, a gravidez na
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adolescência e as doenças sexualmente transmissíveis constituem graves
problemas, iniciativas como as da entidade acima são de vital importância
para o bem-estar da comunidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.064/96 no 10

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.073/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação Recreativa e
Comunitária Domésticas de Luxo, com sede no Município de Juiz de Fora.

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.

Fundamentacão
A referida Associação, além de promove; atividades filantrópicas com a

finalidade de propiciar melhor nível de vida às comunidades carentes, presta
serviços na área cultural, divulgando as músicas e as obras de autores juiz-
forenses.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição toma-a
merecedora do titulo declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.073196 no 10 tumo, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.075196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Mateus Leme, com sede no Município de Mateus
Leme.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma proposta.

Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 1 0 turno, nos limites de sua
competência.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar trabalha em prol da reabilitação e da

educação do excepcional, objetivando sua reinserção social, única maneira
de conseguir o seu completo bem-estar.

Para que ela possa continuar com seu trabalho, reconhecemos a
necessidade e a conveniência em declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.075196 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.079196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.079196, do Deputado Glycon Terra Pinto, visa a
declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Pastor - CCBP -,
com sede no Município de Betim.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade.
Vem, agora, a esta Comissão para deliberação conclusiva em 1 0 turno, em
cumprimento das disposições regimentais.

Fundamentação
A Creche Comunitária Bom Pastor é uma entidade que formula e executa

programas voltados para a educação dos infantes, oferecendo-lhes, também,
alimentação, serviços de saúde, instrução sobre hábitos de higiene e lazer.

Num país de profundas desigualdades sociais, onde as necessidades
fundamentais das crianças carentes são ignoradas, iniciativas como as
mencionadas são de vital importância para assegurar o bem-estar da
comunidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.079196 no 10

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI
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N° 1.080197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o Projeto de Lei n° 1.080197 visa
a declarar de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição
e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no Município
de São João do Paraíso.

A matéria foi objeto de exame preliminar pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação conclusiva,
conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter filantrópico, com

vistas a lograr objetivo de inquestionável valor, que é prestar assistência
médica a crianças desnutridas de São João do Paraíso e adjacências,
fornecendo-lhes alimentação e vestuário.

Para que possa prosseguir com seu trabalho, julgamos conveniente e até
necessário que ela seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.080197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.081/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.051197, do Deputado Geraldo Nascimento, visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Timirirn,
com sede no Município de Timóteo.

Preliminarmente, 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 1" turno, na
forma regimental.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar vem prestando serviços

significativos à comunidade, notadamente no que se refere à busca de
soluções para os problemas fundamentais do Bairro Timiiim. Proporciona
ainda aos moradores desse bairro condições mais adequadas de segurança
e desenvolvimento, configurando-se seu trabalho como necessário e
importante para a coletividade, justificando plenamente a outorga do título de
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utilidade pública por esta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de

Lei no 1.081197 como redigido originalmente.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.087197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em análise propõe
seja declarado de utilidade pública o Centro Nacional de Formação Tristão
de Atliayde - CENAF -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, deve esta Comissão,
agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O CENAF foi fundado em homenagem ao pensador e humanista cristão

Alceu Amoroso Lima, com a finalidade de divulgar e preservar sua herança
intelectual, importante fonte de pesquisa para a gente de letras.

Empenha-se, ainda, em proteger interesses comunitários que dizem
respeito ao meio ambiente e ao patrimônio artístico, arquitetônico e
paisagístico, merecendo, por isso, ser declarada de utilidade pública.

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

1.087197 no 1 0 tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.C?3/97

Comissão de Educação, Cultu: Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em teia visa a
declarar de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de Comunicação de
Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óDce à sua tramitação.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos regimentai&

Fundamentação
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A referida entidade presta especial atenção à fundação e à manutenção de

museus, bibliotecas, centros de lazer, bem como às artes e à cultura em
geral, com a finalidade de ampliar a capacidade intelectual de seus
associados e o patrimônio cultural de Minas Gerais.

Por desenvolver qualidades positivas e agregadoras na comunidade,
merece a instituição ser declarada de utilidade pública.

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

1.088197 no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
José Henrique, relator.

PARECER PARA O t' TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.095197

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em análise
propõe seja declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Ginástica
- FMG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Foi a proposição distribuída para exame preliminar à Comissào de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de utilidade

pública é uma sociedade civil de caráter desportivo, a quem compete
difundir e incentivar todas as modalidades de ginástica e, ao mesmo tempo,
organizar, promover, patrocinar e fiscalizar as competições oficiais e
amistosas no Estado.

Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.095197

r- l° turno, na forma proposta.
sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 302/95

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De iniciativa do Deputado Erínano Batista, o projeto de lei em tela tem por
escopo dar a denominação de Vereador João Ferreira da Rocha à escola
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estadual do Povoado de Limeira, situada no Município de Mantena.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno com a Emenda n° 1, cabendo a este
órgão colegiado, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
turno.

Nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, cumpre-nos elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto em exame constitui justa homenagem à memória do ilustre

cidadão que foi o Sr. João Ferreira da Rocha, já que destacou-se por
trabalhos executados nas áreas social e educacional, os quais lhe
permitiram, em reconhecimento da comunidade mantenense, fosse eleito
Vereador. Além disso, exerceu as funções de Juiz de Paz por vários anos na
localidade.

Por tudo isso, reiteramos nosso parecer exarado no 1 0 turno, quando nos
manifestamos favoráveis ao atendimento da aspiração do povo de Mantena
de tomar-lhe emprestado o nome para denominar o mencionado
educandário.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 302195 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 302195

Dá a denominação de Vereador João Ferreira da Rocha à escola estadual
do Povoado de Limeira, com sede no Município de Mantena.

Ari. 1 0 - Passa a denominar-se Escola Estadual Vereador João Ferreira da
Rocha a escola estadual do Povoado de Limeira, com sede no Município de
Maritena.

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° 977/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a União das Creches, com sede no Município de
Patrocínio.

Aprovada a proposição no 1 0 turno, na forma proposta, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, conforme
dispõe o art. 104, 1, fla", do Regimento Interno.
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Fundamentação

Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto em
análise, entendemos ser pertinente a pretensão de se declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância de seus
trabalhos em prol das crianças sob sua guarda.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 977196

como apresentado inicialmente.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 990/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Serviço Social,
Educação, Cultura e Pesquisa, com sede no Município de Governador
Valadares.

Aprovado o projeto no 1° tumo, com a Emenda n° 1, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto,

entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade pública a
entidade mencionada, tendo em vista seus objetivos filantrópicos e
educacionais direcionados ao menor carente e aos idosos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 990196

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turc
Sala das Comissões, 9 de abril de 199:
Sebastião Navarro Vieira, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI n° 990196

Declara de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de Serviço Social,
Educação, Cultura e Pesquisa, com sede no Município de Governador
Valadares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Presbiteriano de

Serviço Social, Educação, Cultura e Pesquisa, com sede no Município de
Governador Valadares.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei n°

5.257, de 18 de setembro de 1969.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 993(96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei n° 993196, do Deputado Miguel Martini, objetiva declarar

de utilidade pública a Sociedade Cultura! Padre Nereu de Castro Teixeira,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto em 1 0 tumo, na forma proposta, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a referida entidade,
tendo em vista a importância de seus trabalhos com o objetivo de divulgar a
arte, por meio da música coral, para cultura e educação do povo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

993196 no 20 turno, como apresentado originalmente.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.005/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n° 1.005196 visa
declarar de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo de
Turnialina, com sede no Município de Turmalina.

Aprovado o projeto no 1 0 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,
conforme o exigido pelo art. 192, § 1 0 , do Regimento Interno.

Fundamentação
A Conferência, cuja obra se fez reconhecida no mundo inteiro, é iniciativa

pioneira na área de assistência social.	-
Especificamente, tem como finalidade manter e administrar um hospital-

geral, prestando assistência médico-hospitalar e social aos desvalidos,
especialmente à família, às mães, aos adolescentes e aos idosos.

As ações que desenvolve no intuito de lograr seus objetivos fazem-na



511 1
merecedora do título declaratôrio em questão.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.005196

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.005/96

Declara de utilidade pública a Conferência São Vicente de Paulo de
Turmalina, com sede no Município de Turmalina.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Conferência São Vicente de

Paulo de Turmalina, com sede no Município de Turmalina.
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°1.014/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.01 4/96, do Deputado Bilac Pinto, tem corno objetivo
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cabana Espírita
Umbandista Pai João Baiano, com sede no Município de Contagem.

Aprovado no 1 0 turno, sem emenda, vem o projeto a esta Comissão para
deliberação conclusiva no 2 0 turno, de acordo com o que preceituam os
termos do art. 104, 1, nau, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada tem por objetivo lutar pela justiça social e

pelos direitos fundamentais do homem. Para tanto, promove atividades de
caráter beneficente em favor de crianças e adolescentes carentes,
ministrando palestras e cursos profissional izantes, arnpIindo
significativamente as suas perspectivas de vida.

E em virtude desse trabalho de relevante valor social que se torna justa a
declaração de utilidade pública em causa.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.014196 no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.019/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
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Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei no
1.019196 visa declarar de utilidade pública a Guarda de Marujo São Cosme e
Damião e Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais

Fundamentação
A entidade em análise luta para fazer valer o princípio constitucional que

garante a todos o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de
cultura, à medida que procura preservar, divulgar e promover uma festa
folclórica de repercussão nacional.

Por estar o trabalho da instituição sintonizado com mandamento da Lei
Maior, justa e meritória se faz a iniciativa da declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.019196

no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
José Henrique, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.021/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em questão pretende
declarar de utilidade pública o Alvorada Futebol Clube, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma proposta, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, como
preceituam as normas regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria

em tela, somos favoráveis à declaração de utilidade pública do Alvorada
Futebol Clube, em virtude do importante trabalho que vem realizando no
campo esportivo, com o objetivo de possibilitar aos moradores da região
Oeste de Belo Horizonte a prática da cultura física, sobretudo o futebol
amador.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.021196 no 20 turno, como redigido originalmente.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Marco Régis, relator.	 -

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.024196

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellõs, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro e
Vila Nossa Senhora Aparecida - ACBVNSA -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Aprovada a propDsição no 1 0 turno com a Emenda n° 1, compete agora a
esta Comissão de: Derar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos
termos regimentais.

Atendendo ao disposto no § 1 0 do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é parte deste
parecer.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria

em análise, entendemos ser justa a pretensão zie se declarar de utilidade
pública a entidade mencionada, tendo em vista a importância de seus
trabalhos de apoio sociocultural, económico e assistencial realizados no
Bairro e na Vila Nossa Senhora Aparecida e adjacências.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.024196 no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.024/96

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro e Vila
Nossa Senhora Aparecida - ACBVNSA -, 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 Comunitária do

Bairro e Vila Nossa Senhora Aparecida - ACBVNSA -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.949/96
Mesa da Assembléia

Relatório
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De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em análise tem por

finalidade solicitar aos Secretários de Estado de Assuntos Municipais, do
Trabalho e Ação Social e da Criança e do Adolescente o envio à Comissão
de Saúde e Ação Social da relação de todos os convênios firmados com
Prefeituras e entidades de utilidade pública por intermédio dos Deputados,
objetivando a concessão de subvenção destinada à área de saúde.

Publicada em 20112196, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
No regime constitucional de separação de funções, os Poderes do Estado

não se confundem nem se subordinam, mas se harmonizam. Entre as
funções do Poder Legislativo, está, além daquela que o caracteriza por
excelência, que é a de elaborar as leis, outra de fundamental importância,
que é a de fiscalizar e controlar os atos da administração direta e indireta.

Para Cari Beelçer, essa fiscalização do Legislativo sobre atos do Executivo
se dá atendendo a três finalidades: ajudar a legislação; supervisionar a
administração e informar a opinião pública sobre o cumprimento da lei.

O art. 62, da Constituição do Estado, ao tratar da competência privativa da
Assembléia Legislativa, relaciona claramente no seu inciso XXXI: "fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta".

Além disso, convém também invocar a norma contida no "caput" e incisos
do § 20 do art. 73 do referido Diploma:

"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:

- ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais
interesses legítimos, coletivos ou difusos;"

O Deputado se queixa de que as subvenções destinadas às Prefeituras
não aparecem no orçamento estadual nem na sua prestação de contas,
impedindo-se uma visão exata dos gastos com a saúde pública e o controle
dos percentuais destinados às diversas áreas atendidas.

As informações pretendidas pelo Deputado são, pois, indispensáveis para
que a Assembléia exerça, com plenitude, a sua função fiscalizadora.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

1.949/96.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Cleuber Camei -

Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Maria Oii
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.019/97

Mesa da Assembléia
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Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em análise

tem por objetivo solicitar informações ao Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG -, referentes ao Programa de Saneamento Ambiental,
Organização e Modernização dos Municípios de Minas Gerais - SOMMA - e
ao Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e
Onça - PROSAM.

Publicado em 813197, no "Diário do Legislativo", vem o requerimento à
Mesa da Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 246, c/c o art.
80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Por meio do requerimento em epígrafe, o Deputado Adelmo Carneiro Leão

deseja que se solicitem ao BDMG as seguintes informações a respeito dos
Programas SOMMA e PROSAM:

1 - relação dos municípios nos quais existem projetos de cada programa;
2 - relação das várias empresas vencedoras da licitação e as respectivas

obras;
3- natureza e descrição das obras;
4 - prazos de vigência dos contratos;
5 - total dos recursos financiados até o momento, por programa.
O Fundo SOMMA, criado pela Lei n o 11.085, publicada no "Minas Gerais"

de 1 015193, destina-se a financiar a implementação do Programa de
Saneamento Ambiental, Organização e Modernização dos Municípios do
Estado de Minas Gerais, sob a forma de financiamento reembolsável.

O Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arruda e
Onça - PROSAM -, criado pela Lei n° 11.399, publicada no "Minas Gerais" de
711194, destina-se à implantação do Programa de Saneamento Ambiental
das referidas bacias na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Ambos obedecem às regras estabelecidas pela Lei Complementar n° 27,
de 1811193, alterada em 1911195 pela Lei Complementar n°36, e contam, em
seu Conselho Diretor, com a participação do BDMG, o qual possui
obrigações definidas junto aos Fundos. .ssim, temos:

Junto ao Fundo SOMMA (Lei n° 1; .385, de 1993)
"Art. 80 - O gestor do Fundo enviará relatório semestral à Corr..ssão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais."

2. Junto ao Fundo PROSAM (Lei n° 11.399, de 1994)
"AU. 11- .....................................................................................................
Parágrafo único - O agente financeiro e o gestor do Fundo obrigam-se a

apresentar relatórios específicos na forma solicitada pela Secretaria de
Estado da Fazenda."

Como se vê, o BDMG é o órgão que poderá prestar os esclarecimentos
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desejados. O pedido deve ser mesmo dirigido a ele.

Quanto à fundamentação, ampara-se o pedido na competência privativa
da Assembléia Legislativa, que é a de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, incluindo os da administração indireta, conforme dispõe o inciso
XXXI do art. 62 da Constituição do Estado.

Além disso, convém ainda invocar a norma do § 20 do art. 73 do referido
Diploma Legal:

"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:

IV - inexecução ou execução insuficiente ou tardia de piano, programa ou
projeto de Governo.".

O requerimento em análise está bem fundamentado constitucionalmente e
justifica-se pelo objetivo de mostrar ao Poder Legislativo o que vem sendo
feito por esses Programas em nosso Estado.

Quanto aos aspectos formais, verifica-se que a proposição foi redigi& em
conformidade com as normas regimentais.

Conclusão
Em virtude das razões expostas, somos pela aprovação do Requerimento

n°2.019/97 na forma original.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Cleuber

Carneiro - Geraldo Rezende - Dilzon Meio - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 243a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE ABRIL DE 1997
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 157 e 188197
(encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei n°5 1.142 e 1.143197), do
Governador do Estado - Ofício n° 23197, do Presidente do Tribunal de
Contas, e oficio - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.144
a 1.147197 - Requerimentos n°s 2.082 a 2.090197 - Requerimentos das
Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais (2) e de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Dimas Rodrigues e Ronaldo Vasconcellos e
outros - Comunicações: Comunicações dos Deputados Sebastião Navarro
Vieira, Alberto Pinto Coelho e Kemil Kumaira - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados João Batista de Oliveira, Gilmar Machado, Marcelo
Gonçalves e Alvaro Antônio - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcellos e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 1.049 e 1.057196;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Dimas Rodrigues e das Comissões de Direitos e Garantias Fundamentais (2)
e de Defesa do Consumidor; aprovação - 2a Fase: Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - 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
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio -
Ibrabim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio
Bouças - Luiz Femando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
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Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Scliettíno - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninflo Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Amaral, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 187197*

Belo Horizonte, 8 de abril de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o
Estado a contratar operação de crédito com a Companhia Vale do Rio Doce
para a execução de programas e obras na área do desenvolvimento
econômico e social.

Os recursos para essa operação de crédito constam de fundo que a
Companhia Vale do Rio Doce mantém com parte de seu lucro anual e que se
destinam à reserva para execução de programas de desenvolvimento das
regiões sob sua influência, totalizando R$9.264.666,46 (nove milhões,
duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
quarenta e seis centavos).

Os programas, projetos e obras a serem desenvolvidos com a aplicação de
tais recursos, objeto de contrato de financiamento que será encaminhadb á
Assembléia Legislativa para conhecimento e exame dos senhores Deputados
são os seguintes:

1. Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais (Belo Horizonte -
Gameleira): R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);

2. do Serviço Voluntário de Assistência Social - Servas, Programa de
Mobilização Comunitária: R$1.264.666,46 (um milhão, duzentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos);

3. Rodovia MG-120, trecho Riacho dos MachadosfBR-251: R$2.300.000,00
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(dois milhões e trezentos mil reais);
4. Rodovia - Ligação, trecho Itanhomi/Capitão Andrade: R$900.000,00

(novecentos mil reais);
S. Rodovia MG-232, trecho Mesquita/Santana do Paraíso: R$2.300.000,00

(dois milhões e trezentos mil reais):
6. Rodovia - Ligação, trecho Dionisio/São Domingos do Prata:

R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência que o projeto

encaminhado fique sujeito ao regime de tramitação de que trata o ar. o 69
da Constituição do Estado.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.142/97

Autoriza o Estado a contratar operação de crédito para os fins que
menciona e dá outras providências.

Art. ? - Fica o Estado autorizado a contratar operação de crédito com a
Companhia Vale do Rio Doce até o limite de R$9.264.666,46 (nove milhões,
duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e
quarenta e seis centavos), que serão destinados à execução de programas e
obras na área do desenvolvimento econômico e social, assim distribuídos:

1. Centro de Feiras e Exposições de Minas Gerais (Belo Horizonte -
Gameleira): R$1.500.000,00 (um milhã: ? quinhentos mil reais);

2. do Serviço Voluntário de Assisté::oia Social - Servas, Programa de
Mobilização Comunitária: R51.264.6156,46 (um milhão, duzentos e sessenta e
quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos):

3. Rodovia MG-120, trecho Riacho dos Machados/BR-251: R$2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mil reais);

4. Rodovia - LigaLão, trecho ltanhomilCapitão Andrade: R$900.000,00
(novecentos mil reais);

5. Rodovia MG-232, trecho MesquitaISantana do Paraíso: R$2.300.000,00
(dois milhões e trezentos mil reais);

6. Rodovia - Ligação, trecho Dionisio/São Domingos do Prata:
R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 20 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa, em sua
integra, o contrato celebrado com a Companhia Vale do Rio Doce, no prazo
de 30 (trinta) dias contados da data de sua assinatura.

Art. 30 O Poder Executivo enviará à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária da Assembléia Legislati'a informações detalhadas sobre os
projetos financiados, podendo esta Comissão requisitar às partes
informaçõet que julgar necessárias para a avaliação da aplicação dos
recursos previstos no artigo 1 0 desta lei.
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Art. 40 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para a

realização de operação de crédito prevista nesta lei, mediante vinculação de
quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE - de que trata o artigo
159, inciso 1, alínea "a", da Constituição Federal.

Art. 5°- O Poder Executivo consignará na lei orçamentária anual dotações
suficientes para amortização do principal e dos encargos da operação de
crédito autorizada por esta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições contrárias."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N0188/97*

Belo Horizonte, 8 de abril de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que
altera a composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF.

Criada pela Lei n° 10.473, de 5 de junho de 1991, para funcionar sob a
supervisão dos Secretários de Estado de Recursos Humanos e
Administração e da Fazenda, a Junta de Programação Orçamentária e
Financeira deve ter sua composição alterada, a fim de serem incluídos, entre
os membros que a integram, o Secretário de Estado Adjunto de Recursos
Humanos e Administração, o Diretor da Superintendência Central de
Planejamento Econômico-Social e o Diretor da Superintendência Central de
Pessoal. A par dessa providência, o projeto de lei cuida, também, de suprimir
do texto vigente a representação atribuída ao Diretor da Superintendência
Central de Programação Governamental, tendo em vista tratar-se de
Superintendência extinta,

As alterações propostas são necessárias porque visam ao
restabelecimento do equilíbrio da representatividade, na JPOF, dos diversos
órgãos e diretorias de superintendências, face às novas atribuições
conferidas à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração,
notadamente no que se refere a pagamento de pessoal, matéria inserida no
âmbito da programação orçamentária.

Solicitando a Vossa Excelência atribuir ao projeto de lei a tramitação
prevista no artigo 69 da Constituição do Estado, reitero-lhe, nesta
oportunidade, as expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
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PROJETO DE LEI N°1.143197
Altera a composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira

- JPOF.
Art. 1 0 - A Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF,

criada pela Lei n° 10.473, de 5 de junho de 1991, passa a ter a, seguinte
composição:

- Secretário de Estado Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral;
II - Secretário de Estado Adjunto da Fazenda;
III - Secretário de Estado Adjunto de Recursos Humanos e Administração;
IV - Diretor da Superintendência Central de Orçamento;
V - Diretor da Superintendência Central de Planejamento Econômico-

Social;
VI - Diretor da Superintendência Central do Tesouro;
VII - Diretor da Superintendência Central da Contadoria Geral;
VIII - Diretor da Superintendência Central de Pessoal.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

N° 23197, do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando informações acerca da inspeção feita por
essa Corte junto ao IPSEMG. (- Anexe-se ao processo da Comissão Especial
do IPSEMG.)

Do Sr. Caetano Carelos, Desembargador, encaminhando a segunda via do
Mandato de Injunção n° 88.505-7 a fim de que o Presidente desta Casa
preste as informações que julgar necessárias.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.144197
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica ao

Município de Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Oliveira imóvel de propriedade do Estado situado nesse município na Rua
JoséMaia, Bairro Nossa Senhora Aparecida, constituído de terreno com área
de 1 .905m2 (mil novecentos e oito metros quadrados), com os seguintes
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limites e confrontações: pela frente, na extensão de 62m (sessenta e dois
metros), com a Rua José Mala; pela direita, na extensão de 28m (vinte e oito
metros), com rua sem denominação; pela esquerda, na extensão de 29m
(vinte e nove metros), com a Rua João Curi; e pelos fundos, na extensão de
70m (setenta metros), com a Praça Joaquim Laranjo, conforme a Escritura
Pública n° 3.225, registrada a fls. 241 do livro 2E, lavrada em 27/7176, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se à construção da
sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - ASSOPAE -,
entidade sem fins lucrativos que visa ao amparo e ao tratamento de
excepcionais da comunidade.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1997.
Ambrósio Pinto
Justificação: O Município de Oliveira doou ao Estado o imóvel de que trata

este projeto de lei para que nele fosse construída a sede da 593 Cia. da
PMMG, não tendo sido cumprida a finalidade da doação, já transcorridos 20
anos.

Na realidade, verifica-se que a PMMG viabilizou a construção de sua sede
no Bairro São Sebastião, na administração do então Prefeito Emílio Haddad.
Assim, nada mais justo que o Estado fazer reverter ao município a área
doada, objeto da Lei Municipal n° 1.177, de 1 0/7176, cuja cláusula de
reversão estabelece que "o imóvel mencionado reverterá ao patrimônio
municipal, não sendo aproveitado para o fim a que se destina".

Uma vez que o Estado não Ifle deu destinação, espero que seja acolhida
esta nobre iniciativa, de grande alcance social, viabilizando a :;onstwção da
sede da ASSOPAE, entidade que se destina ao apoio, ao tra:amento e ao
amparo dos excepcionais da comunidade oliveirense.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.145/97
Inclui no currículo do ensino médio a disciplina Primeiros Socorros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica incluída no currículo do ensino médio a disciplina Nimeiros

Socorros, a ser ministrada em pelo menos uma das séries desse grau de
ensino.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Educação, ouvido o Conselho Estadual
de Educação, compete estabelecer os programas e fixar a carga horária da
disciplina.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor a partir do início do ano letivo de 1998-
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Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997-
Wilson Pires
Justificação: Acidentes ocorrem, de todo tipo e em qualquer lugar, e as

vítimas, com lesões leves ou graves, muitas vezes sofrem danos
irreparáveis ou morrem por causa da desinformação das pessoas que tentam
socorrê-las.

Qualquer indivíduo que sofra traumatismos variados, enfarte agudo do
miocárdio, edema agudo do pulmão, queimaduras graves, picadas de cobra,
afogamento, etc., poderá ter melhár sorte se for socorrido por alguém que
tenha conhecimento a respeito de primeiros socorros.

Exemplificando: o simples ato de dar água a pessoa que tenha sofrido
fratura da coluna cervical pode provocar choque espinhal e levá-la á morte.
Uma pessoa em coma, causado por traumatismo craniano, pode estar com
as vias aéreas superiores obstruídas por sangramento e ser salva com o
simples movimento de se puxar a língua para fora da arcada dentária, o que
desobstrui a passagem do ar, ou de colocá-la em decúbito lateral para drenar
as secreções pela ação da gravidade. Uma pessoa em crise convulsiva pode
cortar a língua e obstruir as vias aéreas, mas mantendo-se sua arcada
dentária aberta, com qualquer objeto, evitam-se problemas maiores.

A maneira incorreta de transportar uma acidentado com fratura da coluna
vertebral sem complicação pode transformá-la em lesão grave com
comprometimento medular. Uma massagem cardíaca resolve, muitas vezes,
uma parada cardíaca; a respiração boca a boca ou a respiração artificial
salvam uma vítima de afogamento; um provocar de vômito resolve
envenenamento, e assim por diante.

Como se vê, muitas vidas podem ser sacrificadas por falta desses
conhecimentos. Dessa forma, entendemos que introduzir a disciplina
Primeiros Socorros no currículo do ensino médio será de grande valia, não
só para que os atendimentos sejam corretos, mas para que os médicos e os
hospitais recebam os acidentados em melhores condições.

Não temos a pretensão de incluir no currículo do ensino médio das escolas
estaduais uma disciplina que possibilite aos alunos fazer o tratamento
definitivo das vitimas de acidentes. O que desejamos é salvar vidas, é
explorar a capacidade e o potencial dos nossos jovens para que aprendam a
prestar, com segurança e eficiência, a primeira assistência a essas pessoas
no local dos acidentes, para que não sofram danos irreparáveis e possam ser
transportadas para o hospital mais próximo, com segurança e conforto, para
o tratamento definitivo.

Quando Minas Gerais inicia nova era na educação, sustentamos que as
nossas escolas estaduais precisam se modernizar e se capacitar para prestar
ensino eficiente, voltado para a prática. Que nosso Estado se ponha na
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vanguarda, dando, como sempre, o exemplo para os demais.

Em vista disso, esperamos o apoio de nossos pares à proposição que
apresentamos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para
parecer, nos termos do art. 195, cio o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.146/97
Institui a Medalha de Honra ao Mérito de Defesa dos Direitos Humanos e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito de Defesa dos

Direitos Humanos, destinada a distinguir, anualmente, com o apoio da
iniciativa privada, pessoas físicas e jurídicas cujos trabalhos ou ações
merecerem especial destaque nas áreas de promoção e defesa dos direitos
humanos.

Parágrafo único - Não será permitida a repetição da premiação à mesma
pessoa física ou jurídica.

Art. 20 - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, mediante
proposta do Conselho Estadual de Direitos Humanos, aprovada pela
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Não ultrapassará 3 (três) o número de pessoas,
instituições e organizações a serem agraciadas anualmente.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar de sua publicação.

Art. 41 - A premiação será celebrada em solenidade pública, a ser realizada
em 10 de dezembro, data comemorativa da Declaração Universal dos
Direitos Humanos.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 1997.
João Leite
Justificação: O projeto de lei em referência trata da concessão de medalha

de honra ao mérito às pessoas físicas ou jurídicas que se destacarem na
defesa e na promoção dos direitos humanos.

E notória a posição dos Governos Estadual e Federal de priorizar a política
nacional de direitos humanos, tendo em vista o lançamento do Plano
Nacional de Defesa dos Direitos Humanos.

E de extrema importância divulgar o trabalho desenvolvido por pessoas e
entidades em defesa dos direitos da cidadania, dando publicidade a suas
ações, apontando as denúncias e apurando os fatos. O reconhecimento por
parte do poder público é fundamental para a manutenção desse
imprescindível serviço prestado, e a condecoração que se pretende instituir é
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mais uma forma de vsorização do trabalho dessas pessoas.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

e de Direitos e Garantias Fundamentais, para deliberação, nos termos do art.
195, c/c o art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.147/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Filhos e Amigos de Teófllo

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

Amigos de Teófilo Otôni - AFATO -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

ArL 20 - Esta lei entra em vigor na data dé sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: Fundada em 27111192, a Associação dos Filhos e Amigos de

Teófilo Otôni é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, destinada à promoção de eventos de caráter cívico, assistencial e
esportivo,

No cumprimento de suas finalidades estatutárias, à Associação compete:
rea:izar reuniões sociais, culturais e recreativas, a fim de estreitar as
relações de amizade e harmonia entre os membros da comunidade teófrlo-
otonense; promover outras atividades que venham a contribuir para o
desenvolvimento técnico-cultural dos seus associados e auxiliar, na medida
do possível, os teófilo-otonenses que, comprovada r- carecerem de
assistência em Belo Horizonte.

A par da natureza essencialmente filantrópica das atividades
desenvolvidas pela entidade e considerando-se ainda a comprovada
idoneidade dos membros de sua diretoria, consideramos um ato de justo
reconhecimento alçá-la à categoria daquelas reconhecidamente de utilidade
pública. Para isso, necessitamos do indispensável apoio dos nobres colegas
para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame preliminar e
de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.082197, do Deputado Elmo Braz, solicitando se formule voto de

congratulações com o jornal "O Tempo" pelo bom trabalho aue vem
desenvolvendo. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.083197, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Segurança
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Pública com vistas a que se viabilize a reivindicação do PR000N Municipal
de que se instale junto a esse órgão uma divisão da Delegacia de Ordem
Econômica. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

N° 2.084197, do Deputado Hely Tarqüinio, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Fazenda com vistas a que conceda regime especial de
tributação ao comerciante proprietário de imóvel alugado ao Estado e que
esteja em débito com a Fazenda Estadual. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

N° 2.085197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas à
transferência da Administração Fazendária do Município de Monte Azul do
prédio onde se encontra instalada.

N° 2.086197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Justiça com vistas à
recuperação da cadeia pública do Município de Monte Azul. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.087197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas a que preste informações sobre as medidas adotadas para a apuração
do crime praticado por policial militar contra o estudante Hugo Leonardo de
Souza.

N° 2.088197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas a que preste informações sobre as providências tomadas para coibir a
violência no Município de Mutum. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

NO 2.089197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas a que seja apurado com urgência o assassinato do Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abre-Campo. (- A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)

N° 2.090197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas a que preste informações sobre o inquérito policial instaurado para
apurar o assassinato do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Abre-Campo. (- A Mesa da Assembléia.)

- São, também, encaminhados à Mesa reqtdmentos das Comissões de
Direitos e Garantias Fundamentais (2) e de tefesa do Consumidor e dos
Deputados Dimas Rodrigues e Ronaldo Vasconcellos e outros.

COMUN ICAÇOES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sebastião Navarro Vieira, Alberto Pinto Coelho e Kemil Kumaira.
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Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, distinta galeria, imprensa, os privilégios, onde quer que estejam,
precisam ser combatidos. Privilégio, vocábulo que também significa
vantagem especial, tem o efeito nocivo de beneficiar umas poucas pessoas
ou grupos sociais restritos em detrimento da grande maioria da população.

Não é outra coisa senão privilégio - uma vantagem especial - o subsídio
que a sociedade mineira paga e o Estado repassa às entidades assistenciais
e previdenciárias dos advogados, magistrados, representantes do Ministério
Público e serventuários da justiça de 1 0 e 20 graus. Os cidadãos mineiros
pagam custas e emolumentos por atos extrajudiciais 20% mais caros para
que, salvo o que é destinado a serviços públicos fundamentais, como o
sistema penitenciário e a Defensoria Pública, possam ser custeados os
pecúlios e as ações de assistência social voltadas para as citadas categorias
profissionais.

Justo não é que a população continue arcando com o ônus do pagamento
de privilégios assistenciais e previdenciários de profissionais da justiça num
mome'nto de dificuldades econômicas como o que estamos vivendo. Vemos,
a ca;a dia, reduzirem-se ainda mais os já parcos recursos para os
programas públicos essenciais como os de assistência social, de saúde e de
habitação popular.

Esse subsídio da sociedade é menos justo ainda quando se sabe que os
setores assalariados, inclusive o dos servidores públicos, há muito não têm
os seus salários corrigidos condignamente. E, não obstante isso, categorias
como a dos servidores são obrigadas a entregar mais 3,5% do seu salário
para custear sua previdência social.

A contribuição da sociedade às entidades das categorias profissionais da
justiça, assegurada pela Lei n° 12.155, de 2115196, é, portanto, uma
excrescência, um como estranho ao nosso ordenamento jurídico. Uma
anomalia que abre o precedente perigoso para que outros segmentos sociais
e até mesmo setores dos servidores públicos venham, acobertados por uma
formulação jurídica competente, reivindicar mais recursos da sociedade para
custear o seu pecúlio.

Muito estranha que categorias profissionais respeitáveis como os dos
magistrados e dos advogados empenhem-se tanto para manter esses
privilégios. Não foi nada desprezível e amadora a movimentação dessas
categorias, no ano passado, quando esta nobre Casa apreciou a matéria e a
emenda que a ela apresentei tomando mais profundo o corte dos recursos
que financiam os benefícios das categorias profissionais da justiça.

Nunca será demais lembrar que privilégios como esses aqui tratados têm
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um efeito profundamente desagregador no tecido social. Além de
representarem benefícios que não podem ser usufruídos por todos os setores
da população, eles maculam a imagem pública de advogados e magistrados,
abalam a confiança da sociedade em sua isenção, independência e senso de
justiça.

No caso dos advogados, por exemplo, o subsidio injusto, corporativo e
casuistico joga por terra a respeitável e admirável imagem pública
construída pela categoria, na luta contra o arbítrio e a ditadura militar.

Nenhuma categoria profissional da justiça merece receber, através de suas
entidades setoriais, tratamento diferenciado daquele recebido pela maioria
dos cidadãos. Sejam elas representadas pela Associação dos Magistrados
Mineiros; pela Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais; pela
Associação Mineira do Ministério Público; pelo Instituto dos Advogados de
Minas Gerais; pela Associação dos Advogados de Minas Gerais; pelo
Sindicato dos Servidores Remunerados da Justiça de 1a Instância ou pelo
Sindicato dos Servidores da Justiça de Y Instância do Estado de Minas
Gerais.

A única exceção que, em última instância, poderia se admitir seria a
Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais, por seus
membros não serem remunerados nem contarem com nenhum benefício
assistencial ou previdenciário. Creio, no entanto, que os juizes de paz não
reivindicam para os problemas de sua categoria uma solução que onere toda
a sociedade.

Assim, anuncio que estou entrando hoje com projeto de lei que corta os
repasses de recursos oriundos do acréscimo de 20% sobre o preço das
custas e dos emolumentos por atos extrajudiciais, previsto no art. 36 da Lei
n° 12.427 para as entidades previdenciárias e assistenciais das categorias
profissionais da justiça, e que destina os recursos do privilegiado repasse
para os programas sociais do Governo do Estado de Minas Gerais.

A iniciativa deste legislador não reflete apenas uma vontade pessoal. Ela
encontra ressonância na sociedade, pois várias entidades representativas,
como a Associação Brasileira de Consumidores - ABC -, já se posicionaram
inequivocadamente contrárias às prerrogativas concedidas a uma pequena
parcela da população mineira.

Sei que a mesma lei que mantém os privilégios estipula prazo para sua
revisão. Ainda não é próximo o dia 22 de maio, quando expira esse prazo,
mas a importância da matéria motivou-me a apresentar o projeto de lei com
antecedência para que o parlamento e povo do Estado de Minas Gerais
possam discutir profundamente esse tema e acabar de vez com o insensato
privilégio.

Conclamo, portanto, os ilustres colegas dessa Casa, sensíveis que são aos
anseios do povo do Estado, a assumir esse debate e aprovar este projeto de
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lei, pondo fim a vantagens especiais inaceitáveis por nossa consciência,
moldada pelo espírito de defesa da coisa pública e dos interesses maiores da
cidadania.

Sr. Presidente, neste momento, vamos protocolar este projeto de lei
cortando o privilégio, inaceitável, de se transferirem verbas públicas para
entidades classistas.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado João
Batista de Oliveira, gostaria de agradecer a oportunidade que V. Exa. me
concede. Quero parabenizá-lo pela coragem e, acima de tudo, pela justeza
daquilo que está pretendendo. Pode estar certo de que estaremos solidários.
Sei que V. Exa. sofrerá grande pressão, assim como esta Casa. Entretanto,
não podemos continuar concordando com tudo. Ouvimos uma série de
críticas, principalmente contra o servidor público, pelos seus privilégios. Mas
os reais privilegiados continuam recebendo para que possam ser construídos
clubes e prédios ftxuosos. Com aumento desses custos, o cidadão é
penalizado ainda rnas, para beneficiar essas pessoas. Então, concordo com
V. Exa. Tenho a certeza de que, durante a tramitação do projeto, poderemos
aprofundar o debate sobre o assunto. De antemão, estamos solidários com
V. Exa., uma vez que sofrerá pressões enormes daqueles que não querem
perder esses privilégios, que eles dizem combater. Muito Obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço o aparte do Deputado
Gilmar Machado. Pelos nossos cálculos ainda não concluídos, alguns
milhões de reais são repassados a essas entidades classistas, para que
mantenham, além de um hospital particular, clubes e entidades classistas de
um modo geral. Entendemos que a sociedade não pode mais ser onerada
por esse tipo de coisa. Aliás, nunca pôde. Pelo menos agora, temos
consciência disso e um espaço para discutir o assunto. Antigamente, essas
coisas eram feitas sem nenhum conhecimento da população. Num momento
como este, em que existem vítimas de enchentes, vitimas da seca, do
desemprego, etc., necessitando da presença marcante do Estado, para a
garantia de direitos e da cidadania, o Estado não pode, sequer, construir um-
casa, por menor que seja, por falta de verba. No entanto, o mesmo Estac
pode manter clubes particulares e hospitais particulares para os advogados
do Estado de Minas Gerais, os magistrados e o Ministério Público. Temos a
consciência de que vai haver uma movimentação muito grande contra esse
projeto.

O corporativismo é muito forte, a categoria muito organizada e muito
poderosa, mas entendemos também que a opinião pública ainda é mais
poderosa do que qualquer organização que possa haver por parte de
pessoas que queiram manter privilégios corporativistas.

Agradeço a atenção dos colegas e posteriormente vamos propor uma
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audiência pública nesta Casa para discutir com convidados, inclusive dessas
categorias profissionais. A Associação Brasileira do Consumidor e o Sr.
Danilo Santana estarão presentes. Ele até entrou com uma ação na justiça
requerendo a inconstitucionalidade. Vamos discutir isso publicamente e
convidar representantes dos trabalhadores, aqueles que no dia a dia pagam
a previdência e ainda têm de morrer na fila. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, representantes da imprensa,
ocupamos a tribuna nesta tarde para manifestar a nossa posição com
relação à votação que ocorreu ontem no Congresso Nacional, no que diz
respeito à reforma administrativa. Estranhamos muito porque o discurso do
Governo Federal é que o serviço público hoje está enxuto, não haveria
inchaço da máquina.

O Governo do Estado faz o mesmo discurso, só que, ao votar a reforma
administrativa, a discussão é outra. O Governo diz claramente que, após a
votação da reforma administrativa, serão dispensados 20% dos servidores e
que, além dos 20% não estáveis, que serão imediatamente demitidos, ainda
teremos ajuste do número de servidores à capacidade da folha de
pagamento. E aí há outra contradição, porque o Governo diz que, se a folha
exceder a 60%, o Estado poderá demitir servidores. Mas 60% de quê? Aqui
em Minas Gerais o Governo do Estado, na sua prestação de contas - a qual
estaremos votando ainda este ano e que está no Tribunal de Contas - coloca
claramente que gastou com os servidores públicos, no ano de 1996, o
percentual de 63%, no balanço, mas faz discurso e diz que vem gastando
mais de 78% com o pagamento dos servidores públicos. Qual é o número
verdadeiro? Sobre o quê? Dos 63% do balanço que é mandado para o
Tribunal de Contas, ou dos 76% que o Governo sai alardeando por ai que
está gastando com os servidores? Qual desses percentuais será utilizado
como parâmetro para o enxugamento da máquina? Não podemos mais
continuar convivendo com os ataques que o Governo vem fazendo aos
servidores públicos. Assistimos com tristeza, durante a semana passada, na
televisão, a algumas propagandas inseridas pelos institutos do PSDB e do
PFL, as quais muitos puderam assistir e ver que eram mostrados alguns
bonequinhos na televisão, aos quais se perguntava se o povo concordava ou
não com os privilégios, e que era preciso modificar isso, porque o
servidores não trabalhavam corretamente, não cumpriam uma jornada clara,
recebiam demais, portanto, havia necessidade da reforma administrativa, e
era isso que o PSDB e o PFL estavam defendendo. Assistimos a essa
propaganda e ficamos indignados.

Não é verdade o que o PFL e o PSDB tentaram dizer a respeito dos
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servidores públicos. Eles tentaram colocar que os funcionários dos
municípios, dos Estados e da União são preguiçosos, ganham muito e são
privilegiados. Isso não é verdade. A realidade do servidor público é outra. Os
servidores estão desestimulados, com seus salários congelados há mais de
dois anos. Nós, do PT, repudiamos a campanha veiculada na televisão pelos
institutos do PFL e do PSDB. Não é verdadeira essa mensagem que
colocaram no ar. Os servidores públicos merecem mais respeito por parte
desses partidos, porque são servidores eficientes, que trabalham. Nós
sabemos do esforço que fazem para que este Poder possa funcionar
adequadamente, para que todos nós possamos trabalhar. Eles não mereciam
esse ataque gratuito e mentiroso feito pelos institutos do PMDB e do PFL na
televisão. Não podemos mais conviver com essa situação. Precisamos
estabelecer debate franco e aberto a respeito da situação dos servidores
públicos. Eles não podem continuar a ser tratados como vêm sendo. O
Governo não consegue estabelecer um teto salarial da ordem de
R$10.800.00 e vai votar um subteto de R$21.000,00, mas, quanto ao salário
mínimo, o Governo não sabe como vai fazer para elevá-lo de R$112,00 para
R$118,00, porque isso vai comprometer as receitas da Previdência e os
caixas dos municípios. Essa situação é absurda. Isso, sim, é um desrespeito
para com os servidores e o povo.

Queremos, aqui, deixar registrado o nosso protesto com relação a essa
votação e a essas questões que estão sendo colocadas. Conclamamos todos
a discutirem com os Deputados Federais de seus partidos para que
possamos ter uma nova forma de nos relacionarmos com os servidores
públicos. Há necessidade da implantação imediata de um plano de carreira,
com salários claros e definidos, com reajustes e carreiras que possam
estimular, o contrário do vem acontecendo. Gostaríamos de deixar clara a
posição do PT com relação à reforma administrativa. Algumas modificações
precisam ser feitas, mas quais? Não podemos concordar que modificações,
como estão sendo colocadas, indiquem que os servidores ampliarão o seu
prazo para ter sua estabilidade garantida. Podemos até discutir um prazo
entre dois e cinco anos, mas precisamos discutir também a diminuição dos
cargos comissionados, feitos por indicação política. Precisamos garantir uma
carreira mais clara para os servidores, por meio de concurso público.
Precisamos também saber se vai haver a dispensa e como vai ser feita a
compensação desses servidores. No regime celetista, os servidores têm o
fundo de garantia, têm salário desemprego. E no caso dos funcionários
públicos, que não têm fundo de garantia? A única coisa que os servidores
tinham era a estabilidade. Como será feita a compensação para aos
servidores que dedicaram 10, 15 anos de sua vida, talvez os seus melhores
anos, ao município, ao Estado e à União? O Governo não discute nem
enfrenta esse debate. Entendemos que é fundamental que façamos essa
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discussão.

E fundamental, também, que façamos a discussão da situação da carreira
dos funcionários. Precisamos definir claramente o plano de carreira e
remuneração dos servidores. E preciso, sim, que os servidores tenham uma
data-base, para que possam discutir seus reajustamentos. Há dois anos o
Governo vem desrespeitando os servidores. Tradicionalmente, o mês de
janeiro era o mês da data-base dos funcionários federais, e abril era o mês
da data-base dos funcionários estaduais. Era o mês que os funcionários
tinham para negociar seus reajustes com o patrão, nesse caso os Governos
Estaduais e Federal. Com a entrada de Fernando Henrique Cardoso, quebra-
se essa tradição. Acaba-se com esse processo histórico, e não se deixa nada
no lugar.

Os servidores ficam sem garantia. Há dois anos não recebem reajuste
nem têm como negociá-lo. Não há debate, não há diálogo. Já procuramos
várias vezes o Líder do Governo e estamos esperando que ele marque uma
audiência com o Governador para o início das negociações. Infelizmente, até
agora não tivemos resposta sobre isso e os servidores continuam com seus
salários congelados. E o processo inflacionário, apesar de menos corrosivo,
continua existindo.

O Governo reajustou as tarifas de energia e de telecomunicações
préparando as empresas para a privatização, porque as empresas
compradoras querem lucrar às custas do cidadão. E isso que está ocorrendo:
o Estado está preparando as empresas para que elas ganhem mais. E o
servidor está sendo castigado, porque não tem para onde fugir. Então, vai ter
que pagar mais caro pelas tarifas com seu salário congelado.

Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa precisa assumir
o debate. Nós, Deputados, precisamos discutir nos nossos partidos sobre a
situação dos servidores públicos. Precisamos não deixar que
responsabilizem os servidores pelos problemas do Pais, porque eles não têm
a culpa que o Governo Fernando Henrique lhes quer impor.

Esperamos que possamos fazer aperfeiçoamentos nas emendas que
faltam ser votadas. Precisamos garantir que os servidores tenham um
melhor tratamento, sejam respeitados pelo importante serviço que prestam e
pelo importante papel que desempenham na garantia do funcionamento das
máquinas municipais, estaduais e federal.

Encerramos pedindo ao Governo Azeredo que tenhamos a abertura
imediata das negociações, pa;a que possamos ter a garantia de um reajuste
digno para os servidores, e que tenhamos também um plano de carreira
definido para os que não têm.

Quero, acima de tudo, que a Bancada de Minas e o povo mineiro se
oponham ao subteto de R$21.000,00, porque é um desrespeito esse subteto
de R$21.000,00 enquanto o salário mínimo vai para R$118,00. Não podemos
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aceitar isso passivamente, achando que isso é normal, porque não é. É uma
vergonha o subteto, em relação, principalmente, a esse salário mínimo tão
ridículo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
• Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

imprensa, público das galerias, venho mais uma vez a esta tribuna para falar
sobre a saúde, que hoje só existe para a elite e para quem pode pagar algum
convênio. Só essas pessoas, Sr. Presidente, têm a saúde por direito. A
classe pobre está cada vez mais distante da saúde. Todos os hospitais estão
fechando suas portas para o SUS. Hoje, o SUS é uma vergonha, uma
desconsideração total com os nossos doentes, com a população. A Santa
Casa, que era o esteio do Estado de Minas Gerais, hoje tem um consórcio
próprio, porque viu que ia ter que fechar suas portas, devido à miséria que o
SUS paga. Como aconteceu com a Santa Casa, aconteceu também com o
Santa Rita, com o Felicio Rocho. Isso também está acontecendo no interior.
Em Divinópolis, três hospitais já fecharam suas portas. Se o Governo
Federal não tiver um compromisso com essa situação e não se alertar sobre
isso, cada vez mais essa classe pobre vai diminuir, porque todos os dias
morrem pessoas por falta de atendimento médico. Isso é uma vergonha para
o nosso Pais. Na época das eleições, fala-se muito em saúde. Os temas
mais falados são saúde, educação e emprego, mas, na verdade, depois que
passam as eleições, estamos aí com o caos na saúde. Faço um apelo
também ao nosso Secretário da Saúde. O Hospital das Clínicas está com um
atendimento de 250 mil pacientes, realizando 12 mil cirurgias ambulatoriais e
5 mil cirurgias hospitalares por ano. Vejo, com tristeza, a falta de pagamento
aos fornecedores do Hospital das Clinicas e também da FHEMIG.

O Deputado Marco Régis (Em aparte)* - Agradeço a V. Exa. pela
concessão do aparte. Queria me solidarizar com suas palavras nesta tarde.
Sei quantas vezes V. Exa. tem subido a esta tribuna para denunciar a saúde
e o caos em que se encontra o nosso SUS. Nascido da VIII Conferência
Nacional de Saúde e consolidado na Constituição Federal de 1985, o SUS,
com o qual sonhamos tanto, não tem merecido atenção do Governo Federal.
Só lamento que, enquanto o Ministro Adib Jatene, de pires na mão, buscava
recursos para a saúde e reivindicava a implementação da CPMF, o Governo
jorrava dinheiro nas mãos de banqueiros perdulários e ladrões do povo
brasileiro. Isso ê o mais lamentável neste País. Quando o novo Ministro diz
que 1997 será o ano da saúde, ficamos atentos, dando um prazo para que
ele possa realmente transformar 1997 no ano da saúde. Ano que vem, ano
eleitoral, saberemos, cobrar dele e do Governo Federal a desatenção que
continua existindo em relação à saúde e, em particular, ao SUS.
Continuamos defendendo o SUS como um sistema que realmente atende a
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maioria dos excluídos deste País. V. Exa. é um dos médicos que, mesmo
como parlamentar nesta Casa, continuam atendendo a população carente de
Pedro Leopoldo. Sei que V. Exa. também valoriza o SUS. Queremos que
esse sistema possa crescer com recursos financeiros do Governo.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Queria agradecer ao Deputado Marco
Régis pelas palavras.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeço ao Deputado
Marcelo Gonçalves. Talvez eu vá contrariar um pouco o seu
pronunciamento, quando V. Exa. fala que o SUS tem pago mal aos médicos
e aos hospitais. Não quero negar que seu pronunciamento seja verdade,
mas, como disse o Deputado Marco Régis, o SUS é a única saída que a
população carente tem. Não há outra solução. Quem tem dinheiro paga o
tratamento do próprio bolso, ou adere a um plano de saúde capitaneado
pelas multinacionais, ou a um plano dos grandes grupos de hospitais, como o
da Santa Casa. O SUS é a única porta de entrada do pobre. O que temos
debatido aqui, tanto no Plenário como na Comissão de Saúde e Ação Social,
é que os recursos do SUS têm que ser bem distribuídos. O que não pode
acontecer é uma cidade receber muito e a grande maioria receber quase
nada. O Governo tem de lançar, urgentemente, um "projeto Robin Hood" da
saúde. Temos a certeza de que muitas cidades em que são distribuídos os
recursos para a manutenção do SUS, de acordo com a renda "per capita",
recebem até R$8,00 por habitante, enquanto outras não recebem nenhum
real. Muitas recebem até R$S,OO para manter o sistema de ambulatório e de
consultas, e outras não recebem nenhum real "per capita". Está havendo
uma desigualdade. A balança está pesando em favor dos grandes centros,
daqueles municípios que falam mais alto, que têm uma estrutura melhor, que
têm um "lobby" no Conselho Estadual de Saúde e nos Conselhos de
Secretários Municipais. Mas houve uma mudança recentemente. O
Secretário conseguiu quebrar esse monopólio, esse controle que existiu
durante muito tempo. Queremos, realmente, que aconteça uma eqüidade no
setor de saúde e que o tão decantado "projeto Robin Hood" da saúde possa
aparecer.

Para terminar, eu quena pedir o apoio de V. Exa. a um projeto no qual
estamos empenhados; um projeto de vida como Deputado Estadual.
Estivemos com o Governador e, nesse projeto, solicitamos que o Governo
construa urgentemente as estruturas de saúde pública básica nos pequenos
municípios, principalmente nos recém-emancipados. Fizemos um
levantamento e constatamos que a grande maioria dos pequenos municípios
recém-emancipados de Minas Gerais não possui sequer uma estrutura
mínima de saúde. Estamos propondo a construção de um pequeno hospital,
com leito de observação. E o Governo está sensível. Esse vai ser um pleito
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da Comissão de Saúde e Ação Social e desta Casa. Parabéns pelo
pronunciamento.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Obrigado pelo pronunciamento, mas
é com grande tristeza que falo sobre o SUS. Não sou contra ele. Talvez eu
seja um dos poucos médicos que atendem pelo SUS sem restrição alguma.
Realizo uma média de 60 cirurgias por mês pelo SUS. O SUS é para pobre,
e por isso o defendo. Não sou contra ele, mas a favor de uma remuneração
justa para o médico, porque tanto ele quanto o hospital precisam ser bem
remunerados. Hoje, a classe dos profissionais de enfermagem está se
acabando no Pais. É uma classe de elite porque ninguém quer trabalhar nos
hospitais do SUS. O que está acontecendo é que o SUS está acabando em
virtude de os hospitais fecharem as portas para ele. Nunca fui contra o SUS.
Falar que ele paga bem, pagando R$2,04 por consulta, é um absurdo. Falar
que ele paga bem, pagando R$35,00 por uma operação de apêndice, é um
absurdo. O SUS não paga bem. O meu grito é no sentido de que ele pague
bem para dar condições àqueles que não têm condições de se tratar e têm
que procurá-lo. E isso que eu queria deixar bem claro. Sou inteiramente a
favor do SUS e brigo por ele, mas com uma remuneração digna para
médicos, enfermeiros, hospitais e todos que ali trabalham.

O Deputado Hely Tarqüinio (Em aparte)* - Como elemento da classe
médica, gostaria de declarar aqui que o SUS é um modelo que foi inspirado
no espírito de tratamento igual para desiguais. Dentro da interpretação do
direito universal, aceitamos o SUS como um modelo que tem que ser
perseguido, mas hoje, meu caro Deputado, ele é um verdadeiro tabuleiro de
pirulito, cheio de buracos negros, cheio de situações irregulares. Ele tem que
ser perseguido, porém, com as ressalvas, tanto as decantadas quanto as
aladas.

A primeira ressalva é que é necessário haver uma auditoria permanente
nos gastos com a saúde, que já são escassos demais, e isso não acontece.
O Pais não gasta 10% do orçamento com a saúde, e isso deveria ser o
mínimo a ser gasto. Há uma proposta do Pinotti, de São Paulo, que diz que
toda a assistência dada pelo SUS deveria ser ressarcida quando o indivíduo
tem um plano de saúde. Isso ainda não se transformou em verdade, mas já
aliviaria muito o SUS.

Com relação à União, não tenho dúvida de que vivemos gastando com
saúde preventiva, com saneamento, etc., através dos convênios com o BIRD
e o Banco Mundial, sempre buscando socorro externo. E esse tem que ser o
nosso expediente mesmo, como Pais emergente, numa situação de
implantação do Plano Real. Mas ficamos preocupados em ver como o
Governo tem coragem de gastar com tantos PROERs que estão
acontecendo por aí. PROER era para Banco, agora é para tudo, até para
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arranjos no Congresso Nacional. Muitas vezes, ficamos preocupados,
embora sejamos do partido do Governo, quando ele faz essa síntese da
direita mais extrema à esquerda mais extrema, para pegar apoio no
parlamento. Isso nos faz pensar que deveríamos ter tido uma reforma
eleitoral para reduzir o número de partidos, a fim de dar sustentação ao
Governo. Governar o País toma-se difícil, por causa desse pluripartidarismo
desenfreado.

Voltando ao assunto da saúde, especificamente em Minas Gerais,
reconhecemos que o Governador de Minas tem tomado a iniciativa de gastar
um pouquinho mais com saúde, mas ainda está muito distante daquilo que
desejamos, que seria, no mínimo, 10% para o custeio. Deveríamos ter
colocado todos os investimentos em obras públicas para saúde,
desvinculados do orçamento da saúde. Há uma emenda, de minha autoria,
que destina US$280.000.000,00 para recursos humanos e tecnologia. Tenho
a impressão de que isso será gasto agora, com essa visita ao Canadá, onde
o Governador assinou um convênio para o Programa da Saúde da Família e
outros. Sintetizando, reconhecemos que o Governador e o Secretário da
Saúde têm desenvolvido ações, através de uma estrutura, que estão
buscando uma solução, mas ainda de forma tímida.

Quanto à classe médica, também deixamos aqui o nosso protesto. As
tabelas do SUS estão muito abaixo do que deveriam ser, são indignas,
deveriam ser, pelo menos, 10 vezes maiores. Uma consulta não pode custar
menos que R$20,00. Isso faz com que haja uma perda na qualidade do
atendimento médico. Tenho a impressão de que em grande número dos
óbitos que acontecem no País, principalmente nos procedimentos mais
complexos, quem deveria assinar a 'causa mortis' é o SUS, pela burocracia
que causa morosidade no atendimento médico.

O Deputado Marcelo Gonçalves - Quero agradecer as palavras do
Deputado Hely Tarqüínio.

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que participei da eleição da
nova chapa do Governo, encabeçada pelo Vice-Prefeito de Montes Claros.

Quero dizer que acredito numa melhoria com uma nova redistribuição de
dinheiro para as cidades, com a manutenção dos consórcios de saúde e o
plano Médico de Família.

Sr. Presidente, tomei conhecimento de que essa contribuição criada pelo
Adib Jatene, a CPMF, foi desviada para a agricultura. Era o que tinha a
dizer.

• - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio.
• Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

profissionais da imprensa, o que nos traz a esta tribuna é o problema da



537
instalação da Fiat Veículos Leves no Município de Belo Horizonte. Uma vez
definida a localização da sede da fábrica no nosso município, surgiram três
opções para a sua implantação. Uma seria o Distrito de Venda Nova, a outra
seria o Barreiro e uma terceira, nos terrenos onde já esteve sediada a
TEREX do Brasil.

Mas, se analisarmos detidamente essas três opções, vamos chegar â
conclusão de que uma das melhores opções seria a implantação dessa
fábrica no Distrito Industrial do Vale do Jatobá. Isso porque lá temos um
distrito industrial com toda a infra-estrutura: rede de esgoto, canalizações de
água, ótimo acesso e uma área de 330000m2, que dariam perfeitamente
para receber a implantação da fábrica de veículos leves da Fiat Automóveis.
Ainda mais, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um Estado que atravessa fase
de contenção de despesas seria beneficiado, uma vez que os terrenos,
nessa região, estariam na faixa de R$15,00 o metro quadrado, enquanto, na
região de Venda Nova, o preço por metro quadrado chegaria à casa dos
R$80,00.

Com relação ao terreno da antiga TEREX, sabemos da existência de
pendências judiciais que, naturalmente, iriam atrapalhar em muito uma
opção para a mplantação da Fiat naquela área.

Entendemos também que a opção da construção da Fábrica de Veículos
Leves na região do Barreiro, dada a proximidade com a FIAT matriz, situada
em Betím, propiciaria maior intercâmbio entre as duas fábricas. Temos, no
Distrito Industrial do Vale do Jatobá, mais de 100 indústrias operando
normalmente. E uma região de vocação para a indústria, região que oferece
acesso e saída para as grandes rodovias, corno a BR-3 e a BR-381. Enfim, o
Barreiro apresenta para a Fiat Automóveis todas aquelas exigências para se
implantar uma fábrica de grande porte.

Estamos encaminhando, Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma solicitação
ao Governador do Estado para que estude mais detidamente o problema da
implantação da FIAT na região do Barreiro.

Em contato com o Presidente da CDI, o ex-Deputado Baldonedo
Napoleão, ele nos informava que o Distrito Industrial do Vale do Jatobá
oferecia as melhores vantagens para ser sede da fábrica da FIAT, levando
em consideração o potencial energético e o saneamento já existentes, e a
sua posição geográfica com relação à fábrica da FIAT de Betim e com
relação ao acesso pela BR-381 e pela BR-03.

Nesta oportunidade, encaminhamos este requerimento para que o
Governador analise, por meio da sua assessoria, a possibilidade de se
transferir para uma população que tem vocação industrial a sede da FIAT.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Sr. Deputado,
gostaria de cumprimentá-lo pela escolha do tema. Belo Horizonte finalmente
foi vista como cidade para grandes investimentos. E uma cidade que cresceu
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muito em população e quase nada em produção. Particularmente, acho que
a área de Venda Nova é mais apropriada por ser mais próxima da ferrovia.
Mas o importante é que Belo Horizonte deixa de ser uma cidade com
vocação apenas para prestação de serviços e passa a receber indústrias,
aumentando sua arrecadação e o número de empregos. E uma cidade que
herdou problemas sociais de todo o Estado: problemas de saúde, assistência
social, habitação, todos vêm desaguar em Belo Horizonte, que conta com
uma renda cada vez menor.

Devemos ficar mais atentos para atrair novos investimentos para Belo
Horizonte. A indústria moderna não mais exige área grande e não polui,
portanto, acabou-se a desculpa de que Belo Horizonte é uma cidade-jardim e
não pode acolher indústrias. Pelo contrário, onde há indústria há jardim,
porque há dinheiro para manter as praças.

Gostaria de cumprimentá-lo e propor que façamos uma comissão para ir
ao Governador falar sobre esse assunto. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Alvaro Antônio - Agradeço o aparte do Deputado João
Batista de Oliveira, que é um profundo conhecedor dos problemas de Belo
Horizonte, tendo em vista que já foi Vereador pela Capital em várias
legislaturas. Ele sabe que nossa cidade é muito castigada pelos impostos
das pequenas e poucas indústrias que possui- Mas já despertou, embora um
pouco tarde, para o problema da implantação das indústrias, principalmente
as não poluentes. Com a FIAT em Belo Horizonte, seguramente a nossa
arrecadação municipal aumentará.

Agradeço o aparte de V. Exa., e vamos formar uma comissão para ir ao
Governador do Estado, a fim de pedir-lhe que agilize essa aquisição para a
Capital do Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
22 PARTE (ORDEM DO DIA)

1 2 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Parte da reunião, com a 1S Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Sebastião Navarro Vieira -
falecimento do Dr. Haroldo Genofre Junqueira, em Poços de Caldas (Ciente.
Oficie-se.); Kemil Kumaira - dando ciência à Casa de sua renúncia como
membro suplente da Comissão de Agropecuária e Política Rural (Cópias às
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Lideranças.); e Alberto Pinto Coelho - indicação do Deputado Luiz Fernando
Fana para membro suplente da Comissão de Agropecuária e Política Rural
em substituição ao Deputado Kemil Kumaira (Ciente. Designo. Cópias às
Lideranças. À Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos e

outros, solicitando seja agendada reunião especial em homenagem aos 70
anos de fundação da UFMG. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.

Discussão e Votação de Pareceres
- 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
1.049196, do Governador do Estado, que autoriza a alienação dos bens
imóveis que especifica da RURALMINAS; e 1.057196, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao
Município de Conceição das Pedras. À sanção.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja
formulado veemente apelo à OAB - Seção de Minas Gerais, visando à
criação de uma subseção na cidade de Janaúba; da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais (2), em que s,;cita seja enviada à Presidência da
República manifestação desta Casa a favor do reconhecimento, pelo Brasil,
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tendo em vista o
requerimento do Deputado Miguel Martini aprovado na reunião do dia 214197;
e em que solicita seja encaminhado ofício ao Ministério da Justiça, visando a
informá-lo do assassinato do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Abre-Campo, Sr. Ivan Chaves Teixeira, para as providências
cabíveis, tendo em vista o requerimento do Deputado Durval Angelo
aprovado na reunião do dia 414197; e da Comissão de Defesa do
Consumidor, tendo em vista requerimento do Deputado Antônio Andrade
aprovado na reunião do dia 814197, em que solicita seja feito apelo ao
Presidente da TELEMIG visando à veiculação de esclarecimentos, por meio
das contas telefônicas, acerca do direito dos usuários ao detalhamento das
ligações cobradas pela utilização do serviço (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 votação da matéria constante na
pauta.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, teu-minamos a votação de

pareceres e requerimentos. Agora, iremos entrar na fase de votação de
vetos, que exige "quorum" qualificado. No entanto, V. Exa. pode verificar, de
plano, a inexistência de 'quorum". Assim, solicitamos o encerramento desta
reunião.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 11, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1792 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE ABRIL DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata - 22
PARTE (ORDEM DO DIA): i 2 Fase: Eleição de Conselheiro do Tribunal de
Contas; chamada de votação secreta; não-coincidência do número de
cédulas com o de sobrecartas e votantes; anulação da votação; questões de
ordem; suspensão e reabertura da reunião; questões de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durvai Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - ftirahám .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 - Kernil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Marta José Haueisen - Mauri Torres - Miguei • Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 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.

1 PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

V PARTE (ORDEM DO DIA)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passará ? Fase da 2° Parte da reunião, destinaaa a eleição de Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado.

Eleição de Conselheiro do Tribunal de Contas
O Sr. Presidente - Passamos à eleição de Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado, nos termos do art. 76, § 2 0 , II, da Constituição Estadual. A
Presidência informa ao Plenário que, nos termos da Resolução n° 5.158, de
20111195, foram apresentadas duas candidaturas: a do Deputado Simão
Pedro Toledo, por meio do Requerimento n° 2.042/97, e a do Deputado
Kemil Kumaira, por meio do Requerimento n° 2.043197. Após argüição
pública, a Comissão Especial designada para emitir parecer sobre as
candidaturas concluiu por estarem ambos os candidatos aptos para o
exercício do cargo. A Presidência vai passar à eleição por escrutínio secreto,

- nos termos do art. 264, 1, do Regimento Interno. Uma vez chamados, os
Deputados deverão escolher na cabine a cédula com o nome do candidato
que desejarem eleger, colocá-la na sobrecarta e, posteriormente, na uma. A
Presidência solicita aos Deputados que durante a votação, se encaminhem à
cabine, cada um por sua vez, à medida que forem chamados, devendo
permanecer junto à Mesa os Secretários e escrutinadores. Informa, ainda,
aos Deputados Kemil Kumaira e Simão Pedro Toledo que, se o desejarem,
poderão acompanhar a apuração dos votos junto à Mesa. Convido para
atuarem como escrutinadores os Deputados Cleuber Carneiro e DiIzon Meio.
A Presidência vai passar a palavra ao 1 0-Secretário, Deputado Elmo Braz,
para a chamada dos Deputados, e recomenda a S. Exa. que só chame o
Deputado seguinte após o primeiro haver depositado seu voto na urna. Com
a palavra, o Sr. 10-Secretário.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo
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Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto
- Arnaldo Canaíinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Gemido 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 - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.
• Sr. Secretário - Sr. Presidente, apenas dois Deputados não votaram.
• Sr. Presidente - A Presidência recomenda 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 75 Deputados. Foram encontradas na uma 75

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 -A Presidência informa ao Plenário que, infelizmente, a

votação vai ser repetida. Foram encontradas na urna 75 sobrecartas, que
coincidem com o número de votantes. No entanto, os escrutinadores, ao
fazerem a contagem dos votos, em razão de a cédula ser muito fina,
encontraram 77 cédulas, razão por que a Presidência toma a votação sem
efeito.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, verifico que muitos

Deputados se retiraram. Queremos que este processo seja o mais
transparente possível. Proponho que os dois candidatos conversem. Se eles
acharem que há condições de repetirmos hoje a votação, assim o faremos.
Se eles não chegarem a um consenso, o mais sensato é que ela ocorra
amanhã, às 9 horas. Poderíamos suspender os trabalhos por 5 minutos para
que haja uma conversa entre os dois candidatos. Sei de alguns colegas que
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já se retiraram.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, só se for realmente
regimental, só se constar na Constituição do Estado ou se for uma decisão
da Mesa já registrada é que vamos proceder da maneira como V. Exa. está
dizendo. Por quê? Porque, evidentemente, alguns Deputados, após votarem
com uma dor terrível no coração, reconhecendo que os dois candidatos são
gigantes, saíram do Plenário por causa de compromisso assumido
anteriormente. Repetir tudo novamente?

Então, que os dois candidatos conversem. Não sei o placar, Sr. Presidente.
Em nome de Jesus, não sei qual é o placar. Tão certo quanto ouvi do meu
Senhor. Só acho que é uma questão de lógica e de bom-senso. Alguns
Deputados saíram, Sr. Presidente. Temos 77 Deputados nesta Casa.

O Deputado Antônio Roberto - Poderíamos analisar a diferença. Se
houver uma diferença grande, não se justifica repetirmos a eleição. Não sei o
que reza a norma.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que vai ouvir os candidatos,
Deputados Kemil Kumaira e Simão Pedro Toledo, para saber se eles querem
que a votação seja feita ainda hoje ou se ela poderá ocorrer em outra
oportunidade.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 minutos para

que haja entendimento entre os interessados. Estão suspensos os trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A Presidência comunica
ao Plenário que tomou sem efeito a votação e que, tendo em vista
entendimento dos interessados, os Deputados Kemil Kurnaira e Simão Pedro
Toledo, a votação fica adiada para a próxima quarta-feira.

Questões de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, sem querer

tumultuar os trabalhos, gostaria que a Mesa refletisse sobre o resultado de
hoje. Estamos nesta Casa há muito tempo e conhecemos as pessoas e os
métodos usados. Assim, gostaria de sugerir que, na reunião de quarta-feira,
permanecessem junto à Mesa apenas as pessoas diretamente envolvidas no
processo, durante toda a v--.ação.

Não estou fazendo nenhum tipo de acusação. Penso muito a respeito
dessas coisas. Queria, então, fazer um apelo ao Presidente para que, na
próxima eleição, seja o processo o mais limpido e o mais transparente
possível, para o bem desta Casa.

O Sr. Presidente - O interesse desta Presidência é proceder ao processo
de votação com a maior lisura possível. Acredito que os escrutinadores,
Deputados Dilzon Meio e Cleuber Cameiro, o fizeram. Ocorre que, em razão



544
da espessura da cédula, houve uma confusão, que resultou em excesso de
duas cédulas. Mas, mesmo assim, a Presidência acolhe a sugestão do
Deputado Ronaldo Vasconcelios.

O Deputado Dilzon Meio - Posso dizer, em meu nome e em nome do
Deputado Cleuber Carneiro, que a lisura, como sempre, prevaleceu. O
processo foi realizado com o maior critério possível. Porém, fomos traídos
pela cédula de votação.

Assim, pedimos que, para a próxima vez, sejam providenciadas cédulas de
maior espessura, que possam ser manuseadas com mais facilidade. E
teremos o cuidado de, ao invés de abrirmos dois envelopes
concomitantemente, abrir um de cada vez, fazendo a apuração individual, o
que pode evitar possíveis erros.

O que aconteceu é lamentável, em se tratando de dois colegas dos mais
íntegros. Lamentamos que isso tenha acontecido. Mas - podem ter certeza -
tudo foi feito com a maior lisura.

O Sr. Presidente - A Presidência acolhe também a sugestão do Deputado
Diizon Meio e recomenda á assessoria que proceda à confecção das cédulas
num papei de maior espessura.

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, gostaria de dar uma
sugestão aos escrutinadores: se surgir um problema com algum envelope,
que ele seja separado para ser analisado "a posteriori". Independentemente
do papei, podem existir problemas. Então, que sejam separados os votos
que motivarem discussão, para serem analisados depois.

Realmente, não existe nenhuma dúvida em relação ao procedimento de
apuração dos votos. O que aconteceu foi um detalhe que passou
despercebido. Na próxima vez, o envelope deve ser separado na flora, para
que haja uma análise "a posteriori".

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Antônio
Roberto.

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, esse tipo de equívoco pode
ser facilmente evitado. Sugiro que seja feita, para a próxima eleição, uma
cédula única contendo os dois nomes, e cada Deputado fará a opção
riscando o quadrinho que desejar. Essa cédula será entregue ao Deputado
eleitor e rubricada pelos dois mesários. Está resolvido o problema.

O Sr. Presidente - Em relação à questão das cédulas, a Presidência e a
Mesa já têm uma rotina, que não será modificada. Uma cédula terá o nome
do Deputado Kemil Kumaira, e a outra, o nome do Deputado Simão Pedro
Toledo. Não mudaremos a rotina, mas acredito que maior cuidado dos
escrutinadores garantirá um resultado justo.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, esta Casa tem grande
importância no cenário estadual e no cenário espiritual. Aqui está o poder
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máximo legislativo, a cúpula, o pensamento de todas as vertentes do povo
de Minas Gerais. Daqui emanam os projetos e os anseios do povo do
Estado. Portanto, Sr. Presidente, nós acreditamos que esta Casa tem lisura,
acreditamos que esta Casa respeita a democracia e respeita o poder que nos
foi dado por Deus e que jamais poderia ser corrompido, porque isso traria
conseqüências, ainda que não soubéssemos, para toda a população do
Estado de Minas Gerais.

Portanto, crendo piamente - porque não nos convém julgar quem quer que
seja - na lisura de V. Exa., acreditamos, quanto à proposta feita pelo
Deputado Ermano Batista - e levando em conta a consciência de V. Exa.,
que pode mudar, que pode refletir, que é soberano para fazer as coisas de
maneira que haja total transparência e não haja dúvida em nenhum coração,
o que não é problema para um homem do quilate, do caráter, da sobriedade,
da competência de V. Exa. -, que isso poderia ser feito sem problema. Digo
isto com toda a convicção: acho que a aceitação da proposta do Deputado
Ermano Batista daria mais segurança a V. Exa.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Raul Lima Neto.
E evidente que a proposta será examinada.

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

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 10, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 522 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e quinze minutos do dia dezenove de março de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado e Marco
Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, tida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. Prosseguindo, a Presidência distribui os Requerimentos n°s 1.683,
1.884, 1.885, 1.891, 1.900, 1.924, 1.929, 1.936 e 1.937196 e 1.974197 ao
Deputado Gilmar Machado; 1.904, 1.905, 1.916, 1918 e 1.922196, 1.982,
1.989, 2.023, 2.029 e 2.030197 ao Deputado José Henrique. Encerrada a i
Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições da-omissão. O Deputado José Henrique
apresenta requerimento em que :Jlicita seja convidado o Secretário da
Educação para discutir a questão cia municipalização do ensino em Minas
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Gerais. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Encerrada essa
fase, passa-se â 33 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com  a
palavra, o Deputado Gilmar Machado solicita seja convertido em diligência
ao autor o Projeto de Lei n° 1.037196. A Presidência defere o pedido do
relator e, logo após, submete a votação, cada um por sua vez, os
Requerimentos n°s 1.883, 1.884, 1.885, 1.891, 1.900, 1.924, 1.929, 1.936 e
1.937196 e 1.974197 (relator. Deputado Gilmar Machado), que são
aprovados. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos n°5 1.904, 1.905, 1.916, 1.918 e 1.922/96, 1.982, 1.969,
2.023 e 2.029197 (relator: Deputado José Henrique). Prosseguindo, a
Presidência submete a votação, cada um por sua vez, nos termos da
Deliberação da Mesa n° 487, os Requerimentos n°5 1.898, 1.899, 1.913 e
1.972/96, 1.983, 1.984, 1.998, 2.024, 2.026, 2.032 e 2.039197, que são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado - José Henrique -

Sebastião Navarro Vieira - Marco Régis.	 -
ATA DA 333 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HIDRICA E MINERARIA
Às dez horas do dia vinte de março de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Elbe
Brandão e Bilac Pinto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão 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 proposições da Comissão. O
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, informa que se encontra sobre a mesa
requerimento de sua autoria no qual solicita a realização de audiência
pública desta Comissão com a Comissão de Mineração da Sociedade
Mineira de Engenheiros e com representantes da Associação dos
Engenheiros do Estado de Minas Gerais, para discutir planos regionais de
mineração, a reativação do Conselho Estadual de Geologia e Mineração e
outros assuntos relevantes do setor mineral. A Presidência passa a direção
dos trabalhos à Deputada Elbe Brandão, que coloca em votação o
requerimento, o qual é aprovado. O Deputado Alvaro Antônio reassume a
Presidência e coloca em votação requerimento da Deputada Elbe Brandão
no qual se solicita seja convidado para reunião desta Comissão o Sr. Cléver
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de Oliveira Lima, da Secretaria de Planejamento de Araguari, para falar
sobre a formação do Consórcio Intermunicipal da Bacia do Paranaíba,
congregando municípios dos Estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso
do Sul e do Distrito Federal. O requerimento é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento de todos,
convoca os membros desta Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Alvaro Antônio, Presidente - Anivaldo Coelho - Roberto Amara! - Paulo

Piau.
ATA DA 482 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e cinco de março de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião Costa, Ivair Nogueira, Antônio Roberto
e Adelmo Carneiro Leão (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Antônio Júlio e Gilmar Machado, por indicação das Lideranças do
PMDB e do P1), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Martini, Antônio Roberto, Sebastião Navarro Vieira, Ajalmar Silva, Adelmo
Carneiro Leão e Ivair Nogueira (substituindo os três últimos,
respectivamente, aos Deputados Roberto Amaral, Durval Angelo e José
Braga, por indicação das Lideranças do PSDB, do PT e do PDT), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião tem por
objetivo a apreciação dos pareceres para o 1 0 turno dos Projetos de Lei nos
1.105197, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga
imóvel que menciona; 1.106/97, que autoriza o DER-MG a doar imóvel ao
Município de Serra do Salitre; 1.107197, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Cachoeira do Pajeú, e 1.108197, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de lpuiúna imóvel que
menciona, todos do Governador do Estado. No âmbito da Comissão de
Constituição e Justiça, foi designado para relatar o Projeto de Lei n°1.105/97
o Deputado Ivair Nogueira e, para relatar os Projetos de Lei nos 1.106 a
1.108197, o Deputado Sebastião Costa. No âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi designado como relator de todas
as proposições o Deputaoc Antônio Roberto. Passa-se â 2 a Fase da Ordem
do Dia. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira, relator do Projeto de Lei
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no 1.105197, emite parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do projeto. Logo após, o Deputado Antônio
Roberto emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Quanto ao Projeto de Lei n o i .106/97, o Deputado Sebastião
Costa solicita prazo regimental para emitir seu parecer, o que é deferido pela
Presidência. Quanto aos Projetos de Lei n°s 1.107 e 1.108197, o relator,
Deputado Sebastião Costa, emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria, e o
Deputado Antônio Roberto emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação dos projetos. Colocados em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Roberto Amaral - Wilson Pires - Antônio

Roberto - Miguel Martini - Paulo Piau - Durval Angelo - Ermano Batista. -
ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇAO
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de março de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Arnaldo Penna, Wilson Trópia e Miguel Martini, membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Wilson
Trópia assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
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. Em seguida, a Presidência distribui ao Deputado Miguel
Martini o Projeto de Lei n° 1.047196 e ao Deputado Arnaldo Penna os
Projetos de Lei '°s 490 e 497195, 894, 917, 962 e 982196. Passa-se à ?
Parte da Ordem ao Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer
sobre matéria sujeita à deliberação do Plenário da Assembléia. Discutido e
votado, é aprovado o parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei
n° 1.047196 (relator: Deputado Miguel Martini). Passa-se à fase de discussão
e votação de matéria de deliberação conclusiva da Comissão. Discutidos e
votados, cada um por sua vez, são aprovados os Projetos de Lei n°5 490 e
497195, 694, 917, 962 e 982/96. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Irani Barbosa, Presidente - Arnaldo Canarinho - Wilson Trópia - Arnaldo

Pennrn
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ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 7195
Às quinze horas e quarenta minutos do dia dois de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, Maria José Haueisen, Ambrósio Pinto, Elbe Brandão, Sebastião
Costa, Roberto Amaral e Miguel Martini (substituindo os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Péricles Ferreira e José Maria Barros, por
indicação da Liderança do PSDB), Antônio Roberto (substituindo o Deputado
Toninha Zeitune, por indicação da Liderança do PMDB) e Adelmo Carneiro
Leão (substituindo o Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança
do PT), membros da Comissão supracitadã. Havendo número regimental e
na ausência do Presidente, a Deputada Maria José Haueisen assume a
Presidência e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado José
Henrique, designado anteriormente relator, que emite o seu parecer
concluindo pela aprovação da matéria em 2 0 turno. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. A Presidenta suspende os trabalhos por 10
minutos para a lavratura da ata. Reaberta a reunião, a Presidência solicita ao
Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Maria José Haueisen, Presidenta - José Henrique - Ambrósio Pinto - Elbe

Brandão - Sebastião Costa - Roberto Amaral - Miguel Martini - Antônio
Roberto - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia três de abril de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se no Plenarinho IV os Deputados Ronaldo Vasconcellos, José
Militão, José Braga e José Henrique, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina à discussão e
à votação de matéria da Comissão 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 1a Parte da reunião, o Presidente
passa à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. O Presidente submete a votação, e é,
devidamente aprovado, requerimento do Deputado Ivair Nogueira, em que
solicita a realização de ciclo de estudos com a participação do Sr. José
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Henrique Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado, e de técnicos
das Secretarias de Estado de Assuntos Municipais, da Fazenda e da
Fundação João Pinheiro, com a finalidade de esclarecer aos Prefeitos e
Vereadores da Região Metropolitana de Belo Horizonte a chamada Lei
"Robin Hood". A seguir, o Presidente transfere a direção dos trabalhos ao
Deputado José Braga e apresenta dois requerimentos de sua autoria, de
idêntico teor ao do anteriormente apresentado, para as regiões do Centro
Oeste e Sul de Minas, nos Municípios de Iguatama e São Lourenço.
Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados, cada um por sua
vez. Prosseguindo, a Presidência é devolvida ao Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata
e encerra a reunião.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - José Militão - José Henrique - Ivair

Nogueira.	-
ATA DA 642 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia três de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Wilson Pires e
Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados lvo José e Hely Tarqüínio. Havendo número
regimental, o Presidente declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Wilson Pires que proceda à leitura da ata reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente distribui cópia do oficio recebido do Ministério Público a todos os
membros presentes. Prosseguindo, a Presidência convida para tomar
assento à mesa os seguintes convidados: Srs. Benedito Scaranci Femandes,
Superintendente de Epidemiologia da Secretaria da Saúde; João Carlos
Pinto Dias, Coordenador da Fundação Nacional de Saúde do Estado de
Minas Gerais; Guilherme Riccio, Superintendente da FHEMIG; Aparecida de
Faria Grossi, Coordenadora de Hanseniase da Secretaria da Saúde; Eclésia
Regina Alves dos Santos, Coordenadora de Tuberculose da Secretaria da
Saúde, e George Alves de Almeida, Coordenador de Dengue e
Leishmaniose da Secretaria da Saúde, que discorrerão sobre as doenças
tropicais. A Presidência anuncia, ainda, a presença da Sra. Edna Moura de
Carvalho, Assessora do Superintendente da FHEMIG, e dos Srs. José
Tarcísio Portela, Diretor de Ensino da FHEMIG, e Augusto Monteiro
Guimarães, Diretor de Planejamento e Finanças da FMEMIG. Ato contínuo, a
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Presidência passa a palavra pela ordem aos convidados acima relacionados,
que fazem uso do retroprojetor e do projetor de "slides" para ilustrarem suas
exposições, conforme consta nas notas taquigráficas. Os expositores
discorrem sobre as causas, a proliferação e a prevenção das doenças
tropicais e as medidas que o Estado vem tomando para conter seu avanço.
Participam dos debates todos os Deputados presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares e dos convidados presentes, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro

Leão - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPSOÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 658/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Pedro Teixeira.

Foi o projeto encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser examinado em regime de
urgência, nos termos dos arts. 69, da Constituição do Estado, e 220, do
Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir seu parecer.
Fundamentação

O projeto em comento, aperfeiçoado pelo Substitutivo n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, visa a fazer reverter ao Município de Pedro
Teixeira imóvel constituído por um terreno com área total de 2.000m2.

Atualmente, tal imóvel está v.culado à Secretaria de Estado da Educação,
que manifestou, por meio do Oficio n° 1.010196, de 13111196, não possuir
projeto para utilização da referida área.

Analisando a lei orçamentária de 1997, vemos que são consignados à
Secretaria de Estado da Educação R$37.864.300,00 para construção e
ampliação de prédios escolares no Estado. Todavia, não existe previsão de
construção no Município de Pedro Teixeira. Logo, o projeto é oportuno em
seu objeto.

Vale ressaltar que a reversão em tela não necessita de autorização na lei
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orçamentária, apesar de ocorrer redução do ativo permanente no balanço
patrimonial do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°658/96

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Luiz Fernando Faria -

Durval Angelo.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 979196

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de Lei n° 979196
dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à fabricação de
produtos fitoterápicos.

A matéria foi examinada inicialmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua jurídicidade, constitucional idade e legalidade, e,
em seguida, pela Comissão de Saúde e Ação Social, que opinou por sua
aprovação e apresentou-lhe as Emendas n°5 1 a 4.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para, nos termos regimentais,
receber parecer.

Fundamentação
A proposição tem o objetivo de incentivar a pesquisa e a preparação de

produtos fitoterápicos, assim entendidos os medicamentos obtidos e
elaborados a partir de matérias-primas ativas vegetais, com finalidade
terapêutica.

A matéria reveste-se de grande alcance social, pois visa a garantir a
saúde, direito de todos e dever do Estado.

Os produtos fitoterápicos, por apresentarem menor custo de produção, têm
preços mais reduzidos, o que os toma mais acessíveis à parcela menos
favorecida da população.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não encontra óbice à
sua aprovação. As ações dar-se-ão no âmbito do Sistema único de Saúde -
SUS -, numa parceria entre o Estado, municípios e consórcios
intermunicipais de saúde. No orçamento estadual para o exercício de 1997,
consta dotação de R$10.591.969,00 consignada à Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, na atividade 'produção de fitoterápicos e medicamentos",
destinada ao desenvolvimento, à produção e à distribuição de medicamentos
e de fitoterápicos.

Visando à adequação técnica do projeto, estamos apresentando a Emenda
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no 5
Conclusãc

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 979196 no
1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Saúde
e Ação Social, e com a Emenda n°5, a seguir redigida.

EMENDA N°5
Dê-se ao inciso 1 do art. 7 0 a seguinte redação:
"Art. 70 - ......................................................................................................

- dotações consignadas no orçamento do Estado;".
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Luís

Fernando Faria-
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.033/96
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado João Batista de

Oliveira, visa autorizar o Estado de Minas Gerais a reconhecer a jurisdição
da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Após o encaminhamento da proposição para o exame da Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, vem, agora, o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, no 1 0 turno.

Fundamentação
As declarações de direitos humanos aprovadas pela comunidade

- internacional expressam o resultado de mais de dois séculos de lutas,
travadas por diferentes povos, contra a opressão, a exploração, o
preconceito e a violência.

Inúmeras comunidades internacionais de nações, como a Organização das
Nações Unidas - ONU -, a Organização dos Estados Americanos - OEA -, a
Comunidade Européia, entre outras, fazem declarações, assinam textos,
dispositivos e estabelecem instrumentos jurídicos de defesa e proteção dos
direitos humanos, buscando, dessa forma, assegurar-lhes reconhecimento e
respeito por parte de governos e particulares.

Instituindo os direitos inerentes à vida, à segurança individual, aos bens
que preservam a humanidade, esses instrumentos afirmam os direitos
fundamentais do ser humano, que são universalmente aceitos,
independentemente do seu reconhecimento pelo Estado.

Desde a doutrina dos direitos individuais, da igualdade jurídica, da livre
manifestação da consciência, da liberdade individual, oriunda dos iluministas
dos séculos XVII e XVIII, passando pela definição dos direitos coletivos,
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sociais, econômicos e culturais, resultado das organizações operárias e de
seus pensadores no século XIX, os direitos humanos, a partir da 2a Guerra
Mundial, passaram a ser reconhecidos pelas nações como direitos dos povos
à paz, à autodeterminação, ao desenvolvimento, ao meio ambiente saudável
e ao usufruto do patrimônio comum da humanidade.

A extensão desses direitos a todos os povos, significando que eles não são
de interesse restrito a cada Estado, mas interessam e obrigam a toda a
comunidade internacional, foi uma das grandes conquistas do século XX.

Além das declarações, foram criados mecanismos controladores da ação
dos Estados, para que sejam respeitados os direitos daqueles que habitam
seus territórios ou neles se encontram.

Com vistas a esse fim, durante a Conferência Especializada
Interamericana sobre Direitos Humanos realizada em San José, na Costa
Rica, em novembro de 1969, foi elaborado um texto normativo para dar
execução aos direitos e às garantias fundamentais, reconhecidos pelos
Estados membros da OEA na Declaração Americana de Direitos e Deveres
do Homem, resultando na Convenção Americana de Direitos Humanos.

Além de definir as regras específicas para a proteção dos direitos
fundamentais, essa Convenção criou a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, com sede em Washington, e a Corte Interamericana de Direitos
Humanos, com sede em San José.

Devido aos longos anos de autoritarismo vividos em nosso Pais, quando o
Estado brasileiro foi, inúmeras vezes, acusado de violação dos direitos
humanos, o Governo Federal se recusou a aderir a essa Convenção.
Somente em 1992, após a retomada do processo democrático, é que o Brasil
dela tomou-se signatário, tendo sido uma das últimas nações do continente a
fazê-lo. Embora essa decisão tenha significado avanço na política de direitos
humanos, nosso Pais é um dos poucos que ainda não aceitam a jurisdição
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esses fatos mostram que
muito há ainda para se fazer a fim de se garantirem o efetivo respeito e o
reconhecimento dos direitos básicos da pessoa.

Nesse período ? consolidação democrática em que vivemos, é
fundamental a con q ::sta de espaços que assegurem a real efetivação dos
princípios que norteiam os direitos e as garantias fundamentais e que seja,
enfim, revertida a longa história de transgressões promovidas, ao longo de
nossa história, pelos próprios poderes públicos ou com a sua conivência.

É nesse contexto que louvamos a iniciativa do nobre Deputado em propor
que o Estado de Minas Gerais não seja omisso, mas atue positivamente,
garantindo, em seu território, a proteção e o respeito aos preceitos
estabelecidos pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos

Tendo em vista a necessidade de adequação do projeto ao texto da citada
Convenção no que se refere ás condições de acesso à Corte Interamericana
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de Direitos Humanos e Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
propomos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. E, fim de garantir maior
eficácia ao objetivo da proposição, apresentamos 3 Subemenda n° 2 à
Emenda n°1.

Conclusão	 -
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.033196

com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e com a Subemenda n°
1 à Emenda n° 1 e a Subemenda n°2 à Emenda n° 1, que apresentamos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
SUBEMENDA N°1 À E!'ENDA N°1

Substitua-se no § 20 do art. 1 0 a denomiração "Corte Interamericana de
Direitos Humanos" por "Comissão Interamericana de Direitos Humanos".

SUBEMENDA N°2 À EMENDA N°1

Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte parágrafo 31:
"Art. 1 0 ........................................................................................................
§ 30 - O Estado adaptará, no que couber, suas normas legais ao texto da

Convenção Americana de Direitos Humanos no prazo de 2 (dois) anos a
contar da publicação desta lei.".

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo, relator - Ivair Nogueira - Miguel

Martini.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.045196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n°

1.045196 dispõe sobre autorização para o Estado de Minas Gerais promover
a reversão dos bens que especifica, constantes do patrimônio da Companhia
Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, para, em seguida, doá-los ao
Município de Poços de Caldas.

Distribuído, na forma regimental, às comissões competentes,
preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto,
apresentando-lhe o Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para ser objeto de parecer quanto
aos aspectos financeiro e orçamentário.

Fundamentação
Os bens objeto do projeto de lei em análise são edificações do Balneário

Mário Mourão, das Thermas Antônio Carlos e do Centro Nacional de
Convenção - CENACOM - Pálace Cassino e seus respectivos terrenos, além
das emergências termossulforosas dos Grupos Pedro Botelho e Fonte dos
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Macacos, bem como os bens móveis, aparelhos, equipamentos e instalações
que se encontram no interior dos imóveis e das casas de máquinas das
emergências citadas.

Esses bens encontravam-se abandonados, deteriorando-se e
completamente sem manutenção. Como solução, o Estado de Minas Gerais
assinou contrato de cessão de uso com a Prefeitura Municipal de Poços de
Caldas, que se comprometeu a administrá-los, recuperá-los e conservá-los.
Ao Estado compete tão-somente cedê-los por um período de 25 anos, que se
estende até o ano de 2014.

Verifica-se, portanto, que o Estado, ao fazer o contrato com a Prefeitura,
livrou-se de despesas e assegurou a recuperação e a manutenção de seu
patrimônio. Aprovado o projeto de lei e concretizada a doação, não ocorrerão
efeitos financeiros. Haverá transferência patrimonial de um poder público
para outro. A Prefeitura, de cessionária, passará a proprietária de fato e de
direito dos bens enumerados, que, aliás, já se encontram sob sua
responsabilidade até o ano 2014. Por outro lado, como ônus, só poderá
destinar os bens doados a atividades ligadas à indústria do turismo, à
realização de atividades sociais, culturais, educacionais e de lazer.

E importante ressaltar que o Estado é detentor desses bens por meio da
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, sociedade anônima com
a seguinte composição acionária, segundo o orçamento de 1997:

* - O quadro do Orçamento foi publicado na edição do Diário do Legislativo
de 1214197.

Assim, como se trata de uma doação de patrimônio, cverão ser
observados os preceitos da Lei n° 6.404, de 1976, Lei das Sociedades
Anônimas, aos quais se subordinam as sociedades anônimas de economia
mista. Pela lei, compete ao Conselho de Administração da COMIG autorizar,
se o seu estatuto social não dispuser em contrário, a alienação de bens de
seu ativo permanente Além disso, qualquer acionista poderá discordar
legalmente da doação, nos termos do § 70, art. 159, da Lei n°6.404, de 1976,
embora, normalmente, somente no ano 2014 esse bem esteja disponível
para a COMIG. De qualquer modo, rEo nos parece que a perda de valor
patrimonial das ações dos acionistas r: ioritários justifique financeiramente a
propositura de ação judicial contrária à doação proposta.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.045196

na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.	 -
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Luiz

Fernando Faria.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.106/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por via da Mensagem n° 181197, o Governador do Estado fez remeter a
este Legislativo, para apreciação; o projeto de lei em epígrafe, que pretende
autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - a
doar imóvel ao Município de Serra do Salitre

Após sua publicação, foi o projeto distribuído às Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
apreciação em reunião conjunta, tendo em vista a solicitação de S. Exa. de
regime de urgência, valendo-se das prerrogativas que lhe confere o art. 69
da Constituição do Estado.

Nos termos do art. 103, V, n a", do Regimento Interno, passamos ao exame
preliminar da matéria quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposta em exame tem o objetivo de autorizar o DER-MG a doar ao

Município de Serra do Salitre imóvel urbano constituído de um terreno com
5.076m2, a ser desmembrado de área maior medindo 7.520rn2, havida por
doação, conforme escritura pública registrada sob o n° 19.300, a fis. 121 do
livro 32 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Consta, na mensagem do Chefe do Executivo, que ao imóvel não foi dada
a destinação prevista na escritura pública de doação, a saber, a de se
instalar no local um acampamento da isa Residência Regional do DER-MG.
Em virtude disso, o Prefeito Municipal de Serra do Salitre agora almeja seja
ele doado á municipalidade a fim de que ali se construa uma unidade de
ensino. E a essa reivindicacê o Conselho Rodoviário do Estado de Minas
Gerais houve por bem manifestar a sua anuência, de acordo m a
Deliberação n°031, de 919196.

Nos termos do art. 61, XIV, da Carta mineira, a matéria consubstanciada
na proposição diz respeito a bem de domínio públic. e como tal deve ser
apreciada pela Assembléia Legislativa. Além do mais, a alienação pretendida
deve ser precedida de autorização do parlamento mineiro, conforme
exigência contida no art. 18 do mesmo diploma.

O assunto está regulado pela Lei Federal -n° 6.666, de 2116193, bem como
pela Lei n° 9.444, de 26111187, que dispõem sobre as licitações e os
contratos da administração pública, cada uma na sua esfera de competência.
Note-se que ambos os diplomas são unânimes em estabelecer a exigência,
para as alienações de bens imóveis, de prévia autorização legislativa, bem
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como da existência de interesse público devidamente justificado.

De pronto, verificamos que o bem que se pretende doar encontra-se sem
qualquer destinação pública. Por outro lado, o interesse público que envolve
a operação é evidenciado pelo fato de que a transação possibilitará ao
município construir unidade escolar de suma importância para a
comunidade.

Assim, atendendo o projeto de lei em análise aos preceitos legais e
constitucionais que disciplinam a matéria, não encontramos óbice à sua
tramitação.

Entretanto, como a doação do imóvel ao Estado foi feita com encargo, e
não tendo sido este cumprido, não há que se falar, no caso, em doação, uma
vez que o Estado não cumpriu os compromissos assumidos com a doação
original. Em vista disso, cumpre-nos, então, alterar o art. 1 0 do projeto de lei,
substituindo o vocábulo doar pela expressão fazer reverter. Além dessa,
cumpre-nos propor também outras alterações, a fim de melhor se
caracterizar o imóvel a ser doado, tomando-o inequivocamente definido e
aprimorando o texto.

Por se tratar de anulação de uma liberalidade anteriormente concedida
pelo Município de Serra do Salitre ao Estado, não há por que se valer o
instrumento legal de cláusulas condicionais e reversivas, impostas pelas
legislação apenas se se tratar do instituto de doação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela, legalidade do Projeto de Lei n o 1.106197 na forma do Substitutivo n° 1.
SUBSTITUTIVO N°1

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG -
a fazer reverter imóvel que especifica ao Município de Serra do Salitre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-

MG - autorizado a fazer reverter ao Município de Serra do Salitre imóvel
constituído de terreno urbano retangular, com área de 5.076m 2 (cinco mil e
setenta e seis metros quadrados), tendo por confrontações, pela esquerda,
numa extensão de 54m (cinqüenta e quatro metros), a Rua Petúnia; pela
frente, numa extensão de 94m (noventa e quatro metros), a Rua Gardênia; e
pela direita, numa extensão de 54m (cinqüenta e quatro metros), a Rua
Papoula; a ser desmembrado de área maior, medindo 7.520m2 (sete mil
quinhentos e vinte metros quadrados), que integra a quadra 44 de planta
cadastral da cidade, havida por doação, conforme escritura pública
registrada sob o n° 19.300, a fls. 121 do livro 32 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Patrocínio.

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, 10 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau - Antônio

Roberto.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
No uso da atribuição que lhe confere o ai 65 da Constituição Estadual, o

Governador do Estado fez encaminhar a esta Casa, por meio da Mensagem
n° 181197, para exame e deliberação, o projeto de lei em epígrafe, que visa
autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - a
doar imóvel ao Município de Serra do Salitre.

Em virtude de solicitação do Chefe do Executivo para que fosse atribuído
ao projeto regime de urgência na tramitação, nos termos do ar!. 69 da Carta
mineira, ele está sendo apreciado em reunião conjunta das comissões a que
foi distribuído.

Nos termos regimentais, a proposição foi apreciada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria,
apresentando o Substitutivo n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a esta Comissão, agora,
examinar a proposição quanto à repercussão financeira, conforme
estabelece o ar!. 103, X, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição é constituído de um terreno urbano com

5.076m2 , a ser desmembrado de área maior medindo 7.520m 2, havida pelo
Estado por doação da Prefeitura Municipal de Serra do Salitre, conforme
escritura pública registrada sob o n° 19.300, a fis. 121 do livro 32 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Patrocínio.

Segundo esse documento, a doação se fez com o intuito de se instalar no
local um acampamento da 18 a Residência Regional do DER-MG, finalidade
essa que, por razões de ordem diversa, nunca se concretizou. A
administração municipal, por isso, pleiteia seja parte do bem reintegrado ao
patrimônio de Serra do Salitre, com o objetivo de se construir 10 imóvel uma
unidade de ensino.

Deve-se destacar, ainda, que o Conselho Rodoviário do Estado de Minas
Gerais se manifestou favoravelmente à proposta em apreciação, nos termos
da Deliberação n°031, de 919196.

No que conceme aos aspectos financeiros e orçamentários, cumpre-nos
salientar que a efetivação da pretendida doação, além de revestir-se de
caráter social, não acarretará despesas para os cofres estaduais. O negócio
jurídico a ser firmado entre as administrações do município e do Estado
representa efetivamente uma redução do ativo permanente do balanço
patrimonial do Estado. Entretanto, esse tipo de transação não necessita estar
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previsto na lei orçamentária, principalmente em se tratando da anulação de
liberalidade anterior do município em favor do Estado.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.106197 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Roberto, relator - Durval Angelo -

Roberto Amaral - Paulo Piau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.111/97
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e

Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa por meio

da Mensagem n° 164197, o projeto de lei em exame modifica e acrescenta
dispositivos à Lei n° 11.397, de 611194, que cria o Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA - e dá outras providências.

Publicada em 1413197, a proposição, que tramita em regime de urgência
conforme solicitação de seu autor, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado, foi distribuída às Comissões supracitadas para, em reunião conjunta,
segundo dispõem os arts. 220 e 195 do Regimento Interno, receber
pareceres.

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos aspectos
relativos á juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade da matéria.

Fundamentação
No atual ordenamento constitucional brasileiro, o modelo federativo foi

elevado à condição de cláusula pétrea, integrando o núcleo essencial da Lei
Maior, não podendo ser de forma alguma abolido. :eterminada
constitucionalmente a inviolabilidade do princípio federativo, deve-se, no
entanto, consolidá-lo, por meio de medidas concretas que fortaleçam a
autonomia dos entes federados.

Ao Estado membro compete regulamentar de forma autônoma, nos termos
da lei, a sua atividade administrativa. E o que se infere da interpretação do
art. 25 da Constituição da República.

A criação de fundos contábeis tem sido, em Minas Gerais, um dos
principais instrumentos para a busca da eficácia nas ações administrativas.
O Fundo para a Infância e a Adolescência é parte integrante das ações do
Estado em um dos setores mais importantes da atuação do poder público,
que tem a obrigação de promover ações que visem assegurar à criança e ao
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adolescente o respeito aos seus direitos fundamentais, conforme dispõe o
art. 222 da Constituição mineira.

A concessão de bolsas de trabalho educativo, que se pretende viabilizar no
projeto de lei em exame, está de acordo com o que preconiza a Carta
Estadual no parágrafo único do art. 223, o qual transcrevemos:

"Art. 223 - ..................................................................................................
Parágrafo único - O Estado manterá programas socioeducativos

destinados à criança e ao adolescente privados das condições fundamentais
necessárias ao seu pleno desenvolvimento e estimulará, por meio de apoio
técnico e financeiro, os de igual natureza de iniciativa de entidade
filantrópica".

No caso, a iniciativa do Governador 
do 

Estado no processo legislativo está
de acordo com os mandamentos constitucionais que regulamentam a
matéria, especialmente com o que dispõem os arts. 90, XIV, e 66, III, da
Carta mineira.

Não vislumbramos, portanto, óbice de natureza constitucional á tramitação
do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.111/97.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqúínio - Sebastião Navarro Vieira - José Braga.
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe modifica

e acrescenta dispositivos á Lei n° 11.397, de 611194, que cria o Fundo para a
Infância e a Adolescência - FIA - e dá outras providências.

A pedido do autor, a proposição em exame tramita em regime de urgência,
devendo ser apreciada em reunião conjunta, nos termos do art. 195, c/c o
art. 220, do Regimento Interno.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em tela altera dispositivos da Lei n° 11.397, de 6f1/94, que

estabelece o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA.
As alterações propostas objetivam adequar o Fundo à Lei n° 12.367, de

29111196, que transforma o Programa Iniciação ao Trabalho - PROMAN - em
Diretoria de Orientação ao Trabalho Educativo do Adolescente, unidade
administrativa da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
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do Adolescente, de modo que aquela diretoria possa dar cumprimento às
suas atribuições.

Entre as alterações, destacamos a do inciso V do art. 40 do projeto sob
comento, referente à concessão de bolsas de trabalho educativo aos
adolescentes. Trata-se de medida de grande alcance social, que tem o
propósito de integrar o menor à realidade socioeconômica do Pais.

As demais modificações referem-se à autorização e às condições para o
oferecimento das bolsas de trabalho, caso em que o beneficiário ficará isento
da contrapartida financeira.

Isso posto, acreditamos que a proposição em apreço é oportuna e atende
às inovações da Lei n°12.367, de 29111196.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.111197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Adelmo

Carneiro Leão - Wilson Pires.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

(Nova Redação, nos Termos do Art. 135, § 1 0 , do Regimento Interno)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.111197 modifica
e acrescenta dispositivos à Lei n° 11.397, de 611194, que cria o Fundo para a
Infância e a Adolescência - FIA - e dá outras providências.

A matéria foi remetida às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e
Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para que fossem
proferidos os respectivos pareceres. A primeira das mencionadas Comissões
concluiu por sua juridicidade, constitucional idade e legalidade. A Comissão
seguinte opinou por sua aprovação. Posteriormente, veio a proposição a esta
Comissão para que fosse elaborado seu parecer.

Inicialmente, este relator opinou pela aprovação do projeto na forma
proposta. Todavia, durante a reunião, foi apresentada pelo Deputado Adelmo
Carneiro Leão a Emenda n° 1, que foi aprovada pela Comissão e acatada
pelo relator. Em razão disso, e em cumprimento ao disposto no § 1 0 do ad.
138 do Regimento Interno, foi concedido prazo para que fosse elaborada a
nova redação.

Fundamentação
A proposição em exame visa a modificar a Lei n° 11.397, que instituiu o

Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, adequando-a às disposições
da Lei n°12.367, de 28111196.

A primeira modificação proposta pelo projeto de lei em exame autoriza que
recursos do Fundo sejam destinados à concessão de bolsas de trabalho
educativo, no âmbito do Programa de Trabalho Educativo.
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A segunda modificação proposta pelo projeto isenta de contrapartida

financeira o beneficiário de bolsa de trabalho educativo.
O estabelecimento da exigência de contrapartida (art. 5°, III, da Lei n°

11.397) buscou obrigar os beneficiários a participarem financeiramente dos
projetos, de forma a reduzir o gasto público por projeto aprovado. Além
desse aspecto, a contrapartida teve como objetivo servir de parâmetro para
que fosse aferido o real interesse dos beneficiários nos projetos, já que,
tratando-se de recursos concedidos de forma não onerosa, os beneficiários
poderiam se ver tentados a solicitar recursos para projetos não essenciais.

o raciocínio exposto, todavia, não pode ser estendido às bolsas de
trabalho, já que não faz sentido cobrar contrapartida de um bolsista. E
procedimento contrário ao bom-senso, que fere a lógica que justifica o
benefício.

Assim sendo, age bem o Governo ao modificar a norma em vigor,
retirando a necessidade de que seja oferecida contrapartida nos casos em
que a liberação de recursos tenha como finalidade o pagamento de bolsas de
trabalho.

Já a modificação proposta ao parágrafo único do art. 50 visa a restringir a
competência do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente em estabelecer a preferência na liberação de recursos, tomando
o preceito que lhe outorgou tal competência inaplicável para os recursos que
tenham sido previamente destinados às bolsas de trabalho educativo.

A ressalva objetiva compatibilizar o comando legal que atribuía ao
Conselho a definição dos projetos que tenham preferência na liberação dos
recursos com a necessidade de garantir a distribuição dos recursos
correspondentes às bolsas de trabalho educativo.

De fato, a obrigação do Fundo de destinar recursos para as bolsas surge
no momento em que elas são concedidas, não cabendo qualquer discussão
posterior no que tange à distribuição destes. Tal discussão deve-se efetivar
quando de sua concessão. A partir desse momento, entende-se que os
recursos necessários ao pagamento das bolsas estejam como que
vinculados a uma despesa específica, não devendo o Conselho dar-lhes
destinação diversa.

Tendo em vista esse entendimento, foi apresentada emenda que não
interfere na liberação de recursos para as bolsas, ao mesmo tempo em que
mantém a prerrogativa do Conselho de decidir sobre a liberação de r:ursos
do fundo. Não estabelecendo a preferência sobre sua liberação, corr• previa
a redação original, mas estabelecendo os critérios que nortearão a
concessão e a obtenção das bolsas. Dessa forma, concilia-se a necessidade
de se definir um rígido cronograma de liberação de recursos para os
bolsistas e a manutenção do Conselho como órgão central do FIA.

Finalmente, o projeto visa a modificar o art. 7 0 da Lei n° 11.397, corrigindo
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o nome do gestor, já que o órgão teve sua denominação alterada
posteriormente à promulgação da lei. Não estando claros, todavia, os efeitos
que tal alteração acarretaria sobre as prerrogativas do Conselho, optou-se
por suprimir o dispositivo em exame.

Orçamentariamente, pode-se perceber que o Fundo dispõe para o
exercício de 1997 de dotações superiores às despesas executadas nos anos
anteriores. Para a execução de convênios, a dotação orçamentária para este
exercício é de R$425.000,00. Nessa mesma natureza de despesa foram
gastos R$288.000,00 em 1996 e R$307.000,00 em 1995. A dotação
orçamentária para a concessão de subvenções sociais e auxílios para
despesas de capital, neste exercício financeiro, da mesma maneira, superou
o montante executado nos anos anteriores. O fundo dispõe de dotações
fixadas em R$435.000,00, enquanto a execução orçamentária nos anos de
1995 e 1996 atingiu R$106.000,00 e R$101.000,00, respectivamente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.111197 no 1 0 turno, com a Emenda n°1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Dê-se ao ali. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O ali. 40 , acrescido do inciso V, e o art. 5°, com nova redação ao

inciso III e ao parágrafo único, da Lei ri0 11.397, de 6 de janeiro de 1994,
passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 40 - .......................................................................................................
V - concessão de bolsas de trabalho educativo, no âmbito do Programa de

Trabalho Educativo, nos termos da Lei n° 12.367, de 28 de novembro CE
1996, e legislação complementar.

Ali. 50 - ................................................................................................
III - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 30% (trinta por cento)

do valor do projeto ou programa, em se tratando de órgão ou entidade
estadual ou municipal, inclusive conselhos, e de, no mínimo, 10% (dez por
cento), em se tratando de órgão não governamental, exceto a concessão de
bolsa de trabalho educativo de que trata o inciso V do artigo anterior, caso
em que o beneficiário estará isento de contrapartida financeira.

Parágrafo único - A definição dos projetos que terão preferência na
liberação dos recursos do Fundo será feita pelo Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive a definição dos
critérios para concessão e obtenção de bolsa de trabalho educativo
aprovadas anualmente, nos termos da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990.".

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Adelmo Carneiro Leão - José Braga - Sebastião Costa.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 326195

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 326195, de autoria do Deputado João Batista de
Oliveira, dispõe sobre a promoção pela Loteria Mineira de extração especial
comemorativa da Semana do Excepcional.

Aprovado no 1 0 turno com a Emenda n° 1, o projeto vem agora a esta
Comissão para ser objeto de parecer de 2 0 turno. Segue anexa a redação do
vencido, que é parte deste parecer, nos termos do art. 196, § 1 0 , do
Regimento Interno.

Fundamentação
Como foi salientado no 1 0 turno, o projeto dispõe sobre a criação de

extração anual da Loteria Mineira destinada ao amparo do excepcional e ao
seu treinamento profissional.

Não existem reflexos orçamentários em decorrência da aprovação do
projeto de lei, pois será utilizada a estrutura operacional da empresa Loteria
Mineira.

Apenas como ilustração, informamos sobre a rubrica orçamentária
"Rendas de Loterias" nos exercícios de 1996 e 1997.

* - A referida Rubrica foi publicada na edição do Diário do Legislativo de
1214/97.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 326195 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, com Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N°1
Substitua-se, no art. 1 0 , a expressão 'no período de 21 a 26 de agosto' por

"no mês de agosto".
Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo, relator - Antônio Roberto - José

Braga.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 326195
Dispõe sobre promoção, pela Loteria Mineira, de extração especial da

Semana do Excepcional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Loteria do Estado de Minas Gerais promoverá anualmente, no

.2	período de 21 a 26 de agosto, urna extração especial comemorativa da
Semana do Excepcional.

Parágrafo único - Os bilhetes correspondentes à extração de que trata o
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"caput" do artigo serão ilustrados de forma a divulgar a luta dos portadores
de deficiência pela conquista da cidadania e pela inclusão social.

Art. 20 - Dos recursos arrecadados com a extração especial da Semana do
Excepcional, 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, serão destinados ao
financiamento de programas municipais, devidamente comprovados, de
atendimento ou profissionalização dos portadores de deficiência, conforme
estabelecido em decreto.

Art. 3°- 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° 952/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em epígrafe, do Deputado Arnaldo Penna, dispõe sobre a
obrigatoriedade do envio às Prefeituras, pelos cartórios de registros civis das
pessoas naturais, de informações acerca da causa dos óbitos neles
registrados.

Aprovado o projeto no 1 1 turno, na forma do Substitutivo n° 1, a matéria
retorna a esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno, conforme
disposições regimentais.

Anexa segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição de lei em apreço, com base em dispositivo da Carta mineira,
objetiva implementar mecanismos administrativos a fim de que os cartórios
de registros civis das pessoas naturais forneçam às Prefeituras locais
informações acerca dos óbitos neles registrados.

Como salientamos em parecer no 1 0 turno, tal procedimento tem como
fulcro a elaboração de políticas públicas, visando a estabelecer, por
exemplo, as causas da modalidade infantil e a adotar providências para a
erradicação de determinadas doenças.

Trata-se, portanto, de medidas importantes para a administração pública,
de grande impacto na elaboração de estatísticas sanitárias nos diversos
municípios mineiros.

Pelos motivos aduzidos, reafirmamos ser de grande interesse para o
Estado o projeto de lei em tela.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 952196 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo

Cameiro Leão.
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Redação do Vencido no ? Turno

PROJETO DE LEI N° 952196
Obriga os cartórios de registros civis das pessoas naturais a enviar às

Prefeituras informações acerca da causa dos óbitos neles registrados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os cartórios de registro civil de pessoas naturais obrigados a

informar, mensalmente, às Prefeituras dos municípios onde estejam
localizados a causa dos óbitos averbados na serventia.

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

PARECER SOBRE A EMENDA N°2 AO PROJETO DE LEI
N°718/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A emenda em epígrafe, do Deputado Wanderley Ávila, acrescenta o inciso
VI ao art. 20 do Projeto de Lei n° 718196, do Deputado Luiz Antônio Zanto,
que dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Estado para melhorar as
condições nutricionais da população.

Apresentada em Plenário, durante a fase de discussão, no 1 0 tumo, do
Projeto de Lei n°718/96, a proposição em análise prevê, entre as medidas a
serem adotadas para melhorar as condições nutricionais da população, o
incentivo às campanhas de aleitamento materno.

Atendendo ao que dispõe o art. 195, § 2 0, do Regimento Interno, vem a
matéria a esta Comissão, para receber parecer.

Fundamentação
A Emenda n° 2 inclui, entre as medidas para melhorar as condições

nutricionais da população, o incentivo às campanhas de aleitamento
materno. Trata-se de iniciativa oportuna, uma vez que o dispositivo
contribuirá para informar e conscientizar a população sobre a importância
dessa prática, bem como para ressaltar as propriedades nutricionais do leite
materno.

Além disso, o incentivo ao aleitamento será um instrumento eficaz para
reverter o quadro das diversas doenças neonatais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação da Emenda n° 2 ao Projeto

de Lei n°718/96.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Wilson Pires.
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS N°5 2 e 3 AO PROJETO DE

/	 LEI N°788/96
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Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei n° 788196 dispõe

sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia acessados pelo prefixo
900 no Estado de Minas Gerais. Analisado pelas comissões a que foi
distribuído, o projeto recebeu pareceres pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça; a seguir, foi a
Plenário, para discussão e votação em 1 0 turno.

Durante a discussão da matéria em Plenário, foram apresentados os
Substitutivos n°5 2 e 3, dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Raul Lima
Neto, respectivamente.

Retoma o projeto, agora, a esta Comissão, que deverá manifestar-se sobre
os mencionados substitutivos, nos termos do art. 195, § 2 0 , do Regimento
Interno.

Fundamentação
As proposições em análise, embora de conteúdo similar, inovam em

relação ao projeto original e ao Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, uma vez que transferem para as prestadoras dos
serviços o ônus relativo à instalação dos mecanismos necessários ao
bloqueio do acesso ao prefixo 900. Estabelecem, ainda, a prerrogativa da
oferta dos serviços que são de interesse público ou fornecem informações
úteis à comunidade, independentemente de autorização prévia do usuário da
linha telefônica.

O Substitutivo n° 3, entretanto, é de todos o mais abrangente, pois
aprimora o texto e acrescenta novos dispositivos, como o parágrafo único ao
art. 20 do projeto.

Mediante a inserção do citado dispositivo, possibilita-se o bloqueio, por
parte do usuário, até mesmo dos serviços considerados de interesse público
ou que fornecem informações úteis, previstos no "caput" do artigo.

Observa-se, dessa forma, que os objetivos do projeto, no que diz respeito
ao controle da prestação dos serviços públicos de telefonia, embora
contemplados em ambas as propostas em apreço, recebem melhor
tratamento no Substitutivo n° 3, mais abrangente.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Substitutivo n° 3 e pela

rejeição do Substitutivo n°2 ao Projeto de Lei n°788/96.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator - Marcos Helênio -

Antônio Andrade.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.994197

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em análise tem por

finalidade a inserção nos anais da Assembléia do documento intitulado
"Carta de Macapá", manifesto assinado pelos Presidentes dos Tribunais de
Justiça de todos os Estados brasileiros.

Publicada em 1 013197, vem a matéria á Mesa para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
E muito clara a regra do art. 20 da Constituição Federal, que prescreve:
"Art. 20 - São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o

Legislativo, o Executivo e o Judiciário".
Embora óbvio o enunciado do referido artigo, alguns de seus termos

merecem uma explicação, que buscamos no "Aurélio":
"harmônico - concemente à, ou em que há harmonia". "Harmonia -

disposição bem ordenada entre as partes de um todo. Proporção, ordem,
simetria".

Isso posto, tomemos o texto cuja transcrição nos anais da Casa se
pretende.

Existe uma preocupação muito grande da sociedade exatamente com a
ameaça real e crescente do rompimento do equilíbrio entre os Poderes, que,
segundo a Constituição, devem ser harmônicos entre si. E o Colégio
Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil, atento às
distorções que vêm acontecendo no Brasil, lança um alerta, em face do
"crescente agigantar-se do Poder Executivo" que ameaça e deprime o amplo
exercício das demais atividades igualmente essenciais ao funcionamento do
Estado. E conclui em trase lapidar:

"O Colégio não busca a preservação de privilégios de classe, mas o
restabelecimento das mínimas condições de atividades de carreira.
Reafirma, outrossim, seu compromisso histórico e indeclinável com a defesa
da primazia do Direito, sem a qual não há ambiência para o convívio
democrático, nem perspectiva para o progresso, nem garantia de liberdade".

No que tange aos aspectos formais, podemos observar que a matéria se
enquadra com perfeição no que determina o Regimento Interno para a
transcrição de textos, devendo ter tramitação normal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 1994/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Cleuber Carneiro - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.020197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em tela
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dispõe sobre solicitação à Fundação Rural Mineira de Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - de cópia dos relatórios das
ações discriminatórias realizadas nos municípios que especifica. Solicita,
também, que conste no expediente cópia da justificação que fundamentou o
requerimento.

Distribuído nos termos do Regimento Interno, o requerimento foi
encaminhado à Mesa para ser objeto de parecer.

Fundamentação
Ações discriminatórias ou processo de discriminação são, clara e

concisamente, definidos nos ensinamentos de Maria Sílvia Di Pietro:
A matéria concemente ao processo de discriminação de terras devolutas

foi disciplinada pelo Decreto-Lei n° 9.760, de 519146, que previu uma fase
administrativa e uma fase judicial. A Lei n°3.081, de 22112156, previu apenas
o processo judicial de discriminação; posteriormente, o Estatuto da Terra (Lei
n° 4.504, de 30111164) restabeleceu a instância administrativa, regida pelo
Decreto-Lei n° 9.760, de 519146, com referência aos bens da União. Hoje a
matéria está disciplinada pela Lei n°6.383, de 7112176, que prevê também o
processo administrativo e o processo judicial. Essa lei aplica-se, no que
couber, às terras devolutas estaduais, conforme determina o art. 27.

O objetivo do processo discriminatório é separar as terras públicas das
particulares, mediante verificação da legitimidade dos títulos de domínio
particulares, apurando, por exclusão, as terras do domínio público.

Desde a Lei n° 601, de 1850, a intenção, ao criar-se o procedimento de
discriminação de terras devolutas, sempre foi a de legitimar as posses que
apresentassem os requisitos da cultura efetiva e da morada habitual. Por
essa razão, uma vez conchjído o processo de discriminação, o poder público
faz a legitimação de posse em benefício daqueles que preencham os
requisitas legais previstos no art. 29 da Lei n° 6.383, entregando o título de
domínio em favor do posseiro.

Tanto o processo administrativo de discriminação como o judicial
compreendem uma fase de chamamento dos interessados e uma fase de
demarcação-

Na primeira fase da instância administrativa é feito o chamamento, por
edital, de todos os interessados em áreas situadas em perímetro
previamente descrito, para que apresentem os seus títulos de domínio,
documentos, informações e, se for o caso, testemunhas

Encerrado o prazo, o poder público deverá pronunciar-se sobre os
elementos apresentados pelos interessados; em relação às áreas que
ensejarem dúvidas quanto à legitimidade do título, será proposta ação
judicial; com referência aos títulos legítimos, será lavrado o termo cabível.

Depois disso, inicia-se a segunda fase, de demarcação, na qual serão
delimitadas, com auxílio de peritos, as terras consideradas devolutas, as que
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foram consideradas do domínio particular (tanto as já registradas como as
reconhecidas nesse processo), as que possam ser objeto de legitimação de
posse (pela presença dos requisitos da cultura efetiva e morada habitual) e
as terras cujos títulos suscitarem dúvidas.

Concluído o processo, serão registradas, como bens públicos, as terras
devolutas discriminadas.

O processo judicial, conforme o art. 19 da Lei n° 6.383, é instaurado
quando o processo administrativo for dispensado ou interrompido por
presumida ineficácia; contra aqueles que não atenderam ao chamamento; e
quando ocorrer o atentado a que se refere o art. 25: alteração, depois de
iniciado o processo administrativo, das divisas da área discriminada, a
derrubada da cobertura vegetal, a construção de cercas e transferências de
benfeitorias a qualquer título, sem consentimento do poder público.

O processo judicial segue o rito sumarissimo (art. 20) e tem caráter
preferencial e prejudicial em relação às ações em andamento, referentes a
domínio ou a posse de imóveis, no todo ou em parte, na área discriminada,
determinando o imediato deslocamento da competência para a Justiça
Federal (quando se tratar de terras da União).

No processo judicial, também há uma fase de chamamento, em que se faz
a citação por edital (art. 20, § 20). Pela sentença, o Juiz define quais os
títulos legítimos apresentados pelos interessados; por exclusão, definem-se
as terras devolutas.

Da sentença que faz a discriminação cabe apelação com efeito devolutivo;
com isso, inicia-se a demarcação, ainda que em execução provisória da
sentença, que vale para efeitos de registro, como título de propriedade (art.
22).".

O processo discriminatório é, portanto, um instrumento de arrecadação de
terras pelo poder público. Nos termos da Constituição Federal, art. 225, § 50,
"são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por
ações discriminatórias, necessárias á proteção dos ecossistemas naturais".

Terras devolutas constituem uma das espécies do gênero terras públicas.
Numa conceituação residual, são todas as terras existentes no território
brasileiro que não se incorporaram legitimamente ao domínio particular, bem
como as já incorporadas ao patrimônio público, porém não afetadas a
qualquer uso público.

A Constituição mineira, no que tange à política rural (art. 247), estabeleceu
a alienação ou a concessão de terra pública como instrumentos de
implementação de programas de desenvolvimento rural. Por outro lado, pelo
art. 62, )OO(l, XXXIV, compete privativamente à Assembléia Legislativa
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, além da aprovação prévia da alienação ou da
concessão de terras públicas.
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Ficam caracterizadas, portanto, a competência do Deputado para requerer

as informações, bem como a oportunidade da iniciativa, tendo em vista a
transparência dos atos da administração e o cumprimento dos importantes
objetivos sociais almejados pela Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.020197

na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de março de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Cleuber Carneiro, relator - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olívia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 1.049196
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.049196, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza a alienação dos bens imóveis da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - que especifica, 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 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° 1.049196
Autoriza a alienação dos bens imóveis 'da Fundação Rural Mineira -

Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento

Agrário - RURALMINAS - autorizada a vender os imóveis de sua propriedade
localizados no Município de Jaíba, inseridos no Projeto Jaiba - Etapa 1,
descritos no anexo desta lei.

Art. 20 - A alienação de que trata o art. 1 0 se fará em favor dos pequenos
irngantes já assentados na área, com observância dos critérios de seleção e
assentamento do Projeto Jaíba, e será precedida de avaliação efetuada por
comissão designada pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e composta por servidores da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da RLJRALMINAS, da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF - e do Distrito de
Irrigação do Jaiba - DIJ.

Art. 30 - Cada assentado terá direito a regularizar, em seu nome, uma
gleba rural, bem como um lote residencial inserido em núcleo habitacional
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integrante da Etapa 1 do Projeto Jaíba
Art. 4°- O produto da venda de que trata esta lei destina-se aos projetos da

R(JRALMINAS, especialmente ao Projeto Jaíba.
Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Irani Barbosa, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator - Arnaldo Penna -

Wilson Trópia.
Anexo

(a que se refere o art. 1 0 da Lei n° , de de de 1997.)
- Gleba A - localizada na região sul da Etapa 1 do Projeto Jaiba, limitando,

ao norte, com as glebas E e B; ao sul, com área da Etapa II do Projeto Jaíba
e com a gleba 4, de propriedade de particulares; a leste, com área da Etapa
II do Projeto Jaíba e a oeste, com a gleba 6, com área total de 6.0381ha (seis
mil e trinta e oito hectares) e superfície agrícola útil de 4.639fla (quatro mil
seiscentos e trinta e nove hectares), dividida em 909 (novecentos e nove)
lotes de Sha (cinco hectares), registrada sob a matricula n° 3.358, no livro 3-
6, a fis. 215, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga;

II - Gleba B - localizada na região centro-oeste da Etapa 1 do Projeto Jaíba,
limitando, ao norte, com as glebas C3 e D, esta última conhecida por
Mocambinho; ao sul, com a gleba A e com a gleba 4, de propriedade de
particulares; a leste, com a gleba A e a oeste, com a gleba D, com área total
de 2.892ha (dois mil oitocentos e noventa e dois hectares) e superfície
agrícola útil de 2.186ha (dois mil cento e oitenta e seis hectares), dividida em
432 (quatrocentos e trinta e dois) lotes de 5ha (cinco hectares), registrada
sob a matricula n° 3.358, no livro 3-6, a fis. 215, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Manga:

III - Gleba C3 - localizada na região norte da Etapa 1 do Projeto Jaíba,
limitando, ao norte, com a gleba Cl, conhecida por Solagro; ao sul, com as
glebas D e 6; a leste, com a gleba Cl e a oeste, com a gleba E, conhecida

: por Brasnica, com área tc :' de 693ha (seiscentos e noventa e três hectares)
e superfície agrícola útil oe 313ha (trezentos e treze hectares), dividida em
60 (sessenta) lotes de Sha (cinco hectares), registrada sob a matrícula n°

:	3.358, no livro 3-6, a fls. 215, no Cartório de Registro e Imóveis da
Comarca de Manga;

IV - Gleba D - localizada na região noroeste da Etapa 1 do Projeto Jaiba, à
margem direita do rio São Francisco, onde está situada a captação principal
de todo o Projeto Jaiba - EB1-, limitando, ao norte, com a gleba E; ao sul,
com a gleba 6 e com a gleba 4, de propriedade de particulares; a leste, com
a gleba 8 e a oeste, com o riacho Mocambinlio e com o rio São Francisco,
com área total de 2.670ha (dois mil seiscentos e setenta hectares) e
superfície agrícola útil de 1 .047ha (mil e quarenta e sete hectares), dividida
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em 203 (duzentos e três) lotes de 4ha (quatro hectares) a 7ha (sete
hectares), registrada sob a matrícula no 3.358, no livro 3-13, a fis. 215, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga;

V - Gleba F - localizada na região central da Etapa I do Projeto Jaiba, à
margem esquerda do canal principal CP-2, limitando, ao norte, com as
glebas Cl e C3; ao sul, com a gleba A e com área da Etapa II; a leste, com a
gleba Toca da Onça - Etapa III - e a oeste, com as glebas A e B, com área
total de 1 .792ha (mil setecentos e noventa e dois hectares), dividida em 342
(trezentos e quarenta e dois) lotes de 5ha (cinco hectares), registrada sob a
matrícula n° 3.358, no livro 3-B, a fls. 215, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Manga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.057/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.057196, de autoria do Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de
Conceição das Pedras, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 10
tumo.

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°1.057/96
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de

Conceição das Pedras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição das Pedras imóvel situado nesse município, no Bairro São José
do Pinhal, constituído de terreno com área de 360m2 (trezentos e sessenta
metros quadrados), havido por doação conforme escritura pública registrada
sob o n°21.135, a fis. 105 do livro 2-13, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Natércia.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à construção
da sede do Centro Comunitário do Bairro São José do Pinhal.

Alt. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art 10.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Aut. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 992 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE ABRIL DE 1997
Presidência dos Deputados Ivair Nogueira e

Roberto Amaral
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i 2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): 12 Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n° 1.148197 - Comunicações: Comunicações das Comissões de Saúde e
Ação Social e de Fiscalização Financeira e dos Deputados Marcelo
Gonçalves e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Roberto Amaral - 22 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Adelmo

Cameiro Leão - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Ambrôsio Pinto - Bilac
Pinto - Dm15 Pinheiro - Durval Angelo - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto
- Ivair Nogueira - João Leite - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - José Militão - Luiz Femando Faria - Marco Régis - Miguel Barbosa -
Olinto Godmnho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Simão Pedro Toledo - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara» - Às 9h15min, a lista de

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

1 2 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1 0 Fase

Ata
- O Deputado Marco Régis, 20-Secretário ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Ivair Nogueira) - Não havendo
correspondência a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1a Fase do Pequeno
Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
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PROJETO DE LEI N°1.148/97
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Contemporâneos do Futuro n°

204, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. r - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica

Contemporâneos do Futuro n°204, 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 Reuniões, de abril de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A referida Loja Maçônica foi fundada em 14111165, e seu

objetivo é a auto-realização do homem por meio do desenvolvimento da sua
consciência teórico-moral, com caráter social e filantrópica.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública estadual
favorece o consórcio com órgãos governamentais e consolida o trabalho que
ela já vem realizando na área social.

- Publicado, vai o projeto à(s) Comissões de Justiça para exame preliminar
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.	-

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e dos Deputados Marcelo
Gonçalves e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
- O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Roberto Amaral.
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

representantes da imprensa, dileto público que nos vê e nos ouve, venho a
esta tribuna para mostrar a situação em que se encontra a Defensoria
Pública em Montes Claros. Em 914197 enviei oficio ao Secretário da Justiça
nos termos seguintes. (- Lê):

"Levo ao conhecimento de V. Exa., na certeza de sua pronta ação, visando
solucionar o problema, a situação em que se encontra atualmente a
Defensoria Pública em Montes Claros. O citado órgão, ligado a essa
Secretaria de Estado da Justiça, é localizado em Montes Claros, mas atende
não só aquele município, mas também os de Mirabela, Juramento e
Itacambira, todos pertencentes à Comarca de Montes Claros.

O volume de trabalho afeto àquela Defensoria é enorme, com atendimento
de centenas de pessoas por semana, em exíguo espaço físico para
desenvolver sua importantíssima tarefa.

A falta também de mesas, telefones, máquinas de escrever, ou mesmo de
um computador, tem dificultado, em muito, a execução das atividades afetas
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à Defensoria Pública de Montes Claros.

Assim sendo, solicito de V. Exa. o obséquio de determinar ao órgão
competente dessa Secretaria que proceda a um detalhado levantamento da
real situação daquele órgão, visando adequá-lo para melhor servir a
população carente da ampla Comarca de Montes Claros.'

Por isso, reitero desta tribuna a solicitação já feita ao Sr. Secretário
Tarcísio Henriques para que determine ao órgão competente que proceda ao
levantamento da situação daquela Defensoria, visando adequá-la à
população carente da Comarca de Montes Claros.

Em seguida, Srs. Deputados, gostaria de dizer que temos aqui um convite
do Prefeito de Montes Claros, Dr. Jairo Ataíde, ao Governador de Minas,
para que compareça ao Segundo Encontro de Negócios no Vale do São
Francisco - MERCOVALE -, que será realizado naquela cidade no mês de
maio e cujo lançamento oficial será amanhã, 1214197. Nessa ocasião, serão
mostradas as potencialidades do vale do São Francisco em Minas Gerais. Já
fizemos, inclusive, um pronunciamento a esse respeito, desta tribuna. E o
que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 2a Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de
comunicações e os pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 65a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.004196, do
Deputado Ajalmar Silva; 1.002196, do Deputado Dimas Rodrigues; 1.015196,
do Deputado Ivo José; 998196, do Deputado Kemil Kumaira; 1.000 e
1.003196, do Deputado Marco Régis; 995196, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, e 1.001196, do Deputado Wanderley Ávila; pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 52a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°5 1.978197, do Deputado Gilmar Machado; 2.045197, do
Deputado José Braga, e 2.053197, do Deputado Geraldo Rezende (Ciente.
Publique-se.): e pelos Deputados Marcelo Gonçalves - falecimento de Celina
Alves da Silva, em Pedro Leopoldo; e Maria Olívia - falecimento do Sr. Adair
Gomes, em Estrela do lndaiá (Ciente. Oficie-se.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encena a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de
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segunda-feira, dia 14, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 392 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Ivair Nogueira, Miguel Martini e Durval Ângelo, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite,
declara abertos os trabalhos 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 seguir, o Deputado João Leite informa que a
reunião se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 1.033196 e a ouvir o Cel.
José Guilherme Couto, da polícia da Capital, representando o Cel. Antônio
Carlos dos Santos, que irá prestar esclarecimentos sobre a morte do
estudante Hugo Leonardo de Souza. Prosseguindo, o Presidente informa que
se encontram em poder da Mesa os seguinte ofícios: da Promotoria de
Defesa dos Direitos Humanos, o qual trata de denúncia de abuso de
autoridade por parte de policiais militares contra ocupantes da Vila
Corumbiana; anônimo, denunciando o Comandante do 30 Batalhão de
Bombeiro da PMMG e também outros oficiais por praticarem abuso de
autoridade, arbitrariedade e injustiça contra seus subordinados. Em seguida,
o Presidente redistribui o Projeto de Lei n° 1.033196 ao Deputado Durval
Ângelo. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à 12 Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Deputado João Leite procede à leitura de dois requerimentos, ambos de
autoria do Deputado João Batista de Oliveira. O primeiro solicita seja
encaminhado ofício ao Sr. Santos Moreira, Secretário da Segurança Pública,
pedindo informações sobre as providências tomadas para proteger o menor
R.S.A., um dos sobreviventes da Chacina do Taquaril. O segundo solicita
seja convidado a participar da próxima reunião da Comissão o menor R.S.A.,
para prestar esclarecimentos sobre a entrevista dada ao jornal "Hoje em
Dia", em que alega estar correndo risco de vida. Passa-se à discussão e à
votação de parecer sobre proposição sujeita á apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo procede á leitura do
seu parecer, mediante o qual opina pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.033196 com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, e a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Subemenda n° 2 á Emenda n° 1, que
apresenta. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O
convidado toma assento à mesa, e, a seguir, a Presidência registra a
presença do Ten.-Cel. Carlos Roberto Lopes Cançado, Comandante do
Batalhão de Choque, e do Cel. Ari de Abreu, Assistente Militar da
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Assembléia Legislativa. Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao autor
do requerimento que motivou o convite às autoridades, Deputado Durval
Angelo, para que faça suas considerações iniciais. Prosseguindo, a
Presidência passa a palavra ao convidado, que discorre sobre o assunto em
pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
convidados, dos demais participantes e dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Miguel Martini - Durval Ângelo - João Batista de

Oliveira - lvair Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 658/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Pedro
Teixeira.

Após publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição
e Justiça, para apreciação, nos limites de sua competência, conforme
determinações regimentais contidas no ait 103, V, "a'.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a

doar imóvel ao Município de Pedro Teixeira.
Trata-se de imóvel constituído por um terreno com área total de 2.000m2,

situado nesse município, no lugar denominado Boa Vista.
Como é uma das formas de alienação de bem público, a medida em tela

deve estar em conformidade com os preceitos de natureza constitucional e
administrativa que regem a matéria. No campo dos preceitos de natureza
constitucional, devemos atentar para o estatuído no art. 16 da Constituição
Estadual, que sujeita esse tipo de proposição à apreciação deste Legislativo.
No campo dos preceitos de natureza administrativa, atente-se ao que dispõe
o art. 17 da Lei Federal n°8.666, de 2116193, e o art. 16 da Lei Estadual n°
9.444, de 25111187. Tais dispositivos exigem como requisitos de validade
para alienação de imóvel do Estado autorização legislativa e interesse
público devidamente justificado. Quanto ao último requisito, vale ressaltar
que está plenamente justificado, uma vez que a medida possibilitará à
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municipalidade dar início às obras de construção de uma nova unidade
escolar.

Atendendo, portanto, o projeto em tela aos preceitos da legislação em
vigor, não vislumbramos óbice á pretendida autorização legal.

Entretanto, cumpre-nos dizer que se faz necessário apresentar substitutivo
ao projeto com o escopo de aprimorá-lo, elaborando texto que melhor se
adapte à boa técnica legislativa. Para tanto, é imprescindível substituir a
doação, como forma de alienação, por reversão, forma mais correta, visto
que o imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado através de doação
feita pelo referido município, com o encargo de se construir um prédio onde
funcionaria as Escolas Combinadas Estaduais de Pedro Teixeira. Não tendo
sido cumprido tal encargo, deve-se fazer a reversão do imóvel àquela
municipalidade.

Uma vez justificada a alteração proposta acima, faz-se necessário suprimir
tanto o parágrafo único do art. 1 0 quanto o art. 20, pois sendo o caso de se
fazer uma reversão, não há como impor uma destinação ao imóvel, muito
menos propor outra reversão, se não lhe for dada tal destinarão.

Em face do aduzido, apresentamos substitutivo na parte conclusiva deste
documento, para implementar as alterações propostas.

Conclusão	 -
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 658196 na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N°1
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Pedro

Teixeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Pedro Teixeira o imóvel constituído por terreno com área total de 2.000m2
(dois mil metros quadrados), situado nesse município, no lugar denominado
Boa Vista, registrado em 16 de janeiro de 1965 sob o n° 11.039, a fls. 246 do
livro 3-H, de transcrição das transmissões, do Cartório de Registro de
Imóveis do Município e Comarca de Lima Duarte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.	 -
Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 838/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n° 638196 dispõe
sobre os critérios para realização de leilões de veículos usados por parte do
Estado.

Aprovada no 1 0 turno na forma do Substitutivo n o i, retorna agora a
matéria a esta Comissão para que seja elaborado o parecer para o 20 turno e
a redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
A assistência social consiste em uma das mais relevantes maneiras de

atuação do Governo Estadual. Ainda que limitada, é ela a forma mais rápida
de minimizar as carências dos setores mais pobres da sociedade.

No exercício da função de assistência social, conta o Governo Estadual
com o auxílio das Prefeituras e das entidades filantrópicas declaradas de
utilidade pública. Tal auxílio é de fundamental importância, já que, distante
dos problemas, o Governo Estadual se vê, muitas vezes, impossibilitado de
agir mais eficazmente.

Nesse contexto, deve-se saudar o repasse de recursos para as Prefeituras
e entidades filantrópicas, uma vez que essas verbas são gastas em prol da
coletividade por órgãos e entidades que efetivamente convivem com a
população a ser assistida.

A proposição em exame deve ser compreendida nesse contexto. Trata-se,
essencialmente, de transferência patrimonial do Estado de Minas Gerais
para Prefeituras e entidades filantrópicas declaradas de utilidade pública, tal
como as que citamos acima. Todavia, ao invés de recursos financeiros,
dispõe o projeto sobre a doação de veículos, destinada a propiciar os meios
para que Prefeituras e entidades filantrópicas possam melhor desempenhar
suas finalidades.

Sob o ponto de vista financeiro, pode-se perceber que a matéria acarretará
redução da receita estadual, já que inevitavelmente ao doar os veículos o
Estado necessariamente deixará de arrecadar os recursos correspondentes
ao preço de arrematação de cada um deles.

A estimativa de tal perda pode ser feita tomando-se os dados do exercício
de 1996. Naquele anc segundo informações fornecidas pela
Superintendência Central ae Administração de Transportes, Imóveis e
Serviços da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, o
Governo Estadual alienou 321 unidades automotoras, arrecadando
R$384.520,00. Levando-se em consideração que o substitutivo aprovado no
1 0 turno autoriza o Poder Executivo a doar 50% dos veículos considerados
dispensáveis, tem-se que, no ano de 1996, a perda de arrecadação do
Estado poderia ter atingido cerca de R$192.000,00, caso fossem doados
todos os veículos autorizados por este projeto.

Já para este ano, informa a mencionada secretaria que dispõe de 113
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veículos prontos para serem leiloados. Supondo que o sejam pelo mesmo
preço médio obtido no ano anterior, que foi de R$11.085,73, a perda de
receita totalizaria, neste lote, cerca de R$161.000,00.

Os números acima mencionados não podem ser considerados de pouca
relevância, uma vez que é grande a carência de recursos do Governo
Estadual. Deve-se considerar, todavia, que, não obstante a perda de receita,
em muito poderá o presente projeto de lei beneficiar a população.

Inicialmente porque, embora estejam sendo retirados recursos do Governo
Estadual, serão eles aplicados em assistência social, que é área de atuação
do Governo. Adicionalmente, por acreditarmos, como explicamos
anteriormente, que a aplicação dos recursos feita de forma descentralizada é
mais eficaz e dá melhores resultados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 838196

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral - relator - José Braga - Durval

Angelo.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 838196
Dispõe sobre os critérios para realização de leilões de veículos usados por

parte do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos municípios e às

entidades filantrópicas do Estado de Minas Gerais 50% (cinqüenta por cento)
dos veículos considerados dispensáveis à composição da frota oficial e
apontados :ra leilão.

Parágrafc unico - Para se beneficiarem do disposto no "caput" deste artigo
somente serão consideradas as entidades filantrópicas declaradas de
utilidade pública e que estejam em plena atividade, devidamente
cadastradas na Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente.

Art. 20 - As doações dependerão de avaliação prévia, dispensada a
licitação quando se tenha comprovada a sua finalidade e o uso de interesse
social.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da sua publicação.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.978197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em apreço tem
por objetivo solicitar ao Governador do Estado que publique o decreto que
regulamenta a Lei n° 12.278, de 2917196, o qual institui a contribuição
previdenciária para custeio parcial de aposentadoria de servidores públicos e
dá outras providências.

Publicada em 2112197, vem a proposição a esta Comissão para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
Em 3017196 foi publicada a Lei n° 12.278, que instituiu a contribuição

previdenciária correspondente a 3,5% do valor da remuneração mensal bruta
ou dos proventos de aposentadoria de servidores públicos do Poder
Executivo e do Tribunal de Contas do Estado.

Em seu art. 10, fica determinado que o Poder Executivo regulamentaria a
lei no prazo de 30 dias contados da data de sua publicação. Ainda de acordo
com o § 20 do art. 30 da mesma lei, compete ao regulamento definir os meios
e a forma de cobrança da referida contribuição, bem como as demais ações
administrativas necessárias ao seu cumprimento.

Todavia, desde janeiro de 1997, vem o Governo descontando da
remuneração dos servidores a contribuição previdenciária de 3,5%, mesmo
sem o regulamento da referida cobrança.

De acordo com o Balanço Geral do Estado, exercício de 1996, no
demonstrativo da despesa segundo a natureza, o total gasto com inativos foi
de R$1.460.017.291,64. Comparando com as despesas de pessoal do
período, que foram de R$2.874.971.896,43, percebemos que os gastos com
inativos representam mais da metade do que se gasta com o pessoal ativo.

Entendemos, pois, imprescindível que o Poder Executivo edite, quanto
antes, o regulamento da Lei n° 12.278.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n°

1.978197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.

Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo, relator
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.045197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Deputada Maria Olivia, o requerimento em análise,

publicado em 1513197, solicita a liberação de imóvel nesta Capital para nele
se instalar a Escola Profissionalizante em Jornalismo - ESPRA.

Fundamentação
O objetivo deste requerimento é obter a autorização do Secretário de

Estado de Recursos Humanos e Administração para a utilização de bem
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público por determinado período, a fim de nele se instalar a Escola
Profissionalizante em Jornalismo - ESPRA -, entidade sem fins lucrativos e
de caráter educativo. Entre suas finalidades estatutárias destaca-se a
formação de profissionais para trabalhar na área de radiodifusão e televisão.

A Constituição Estadual, em seu art. 18, § 2 0, estabelece que o uso
especial de bem patrimonial do Estado por terceiro será objeto, na forma da
lei, entre outras possibilidades, de autorização. Nesse caso, fica isento da
necessidade de licitação ou de contrato de direito público, necessitando
apenas de ato do Secretário de Estado de Recursos Humanos e
Administração para sua viabilização, após a definição do imóvel. Este
poderá, então, ser usado por tempo determinado e atendendo aos ditames
legais.

E a Secretaria em questão a responsável, no Estado de Minas Gerais, pelo
cadastramento e pela identificação técnica dos imóveis do Estado.

Tratando-se de empréstimo com possibilidade de ser a titulo gratuito, o
Estado deixaria de receber o possível aluguel correspondente à utilização do
imóvel por terceiros. Mas se o imóvel a ser designado encontra-se sem uso,
não haveria perda financeira.

Com o intuito de aprimorar a proposição, apresentamos o Substitutivo n° 1,
que segue em anexo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n° 2.045197 na

forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N°1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais:

A Deputada Que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental,
seja expedido oficio ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, solicitando a autorização para utilização de
imóvel do Estado, nesta Capital, para nele se instalar a Escola
Profissionalizante em Jornalismo - ESPRA.

Deputada Maria Olivia
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.053/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio do requerimento em tela, pretende o Deputado Geraldo Rezende
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado da
Fazenda, a fim de que o Estado de Minas Gerais venha a aderir ao Sistema
Simplificado de Tributação - SIMPLES.
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Publicado em 2113197, veio o requerimento a esta Comissão, para

deliberação, nos termos do art. 104, inciso III, do Regimento Interno.
Fundamentação

A Lei Federal n° 9.317, de 1996, instituiu o Sistema Simplificado de
Tributação, conhecido por SIMPLES, visando a proporcionar às pequenas e
microempresas sistema tributário simplificado e favorecido, na forma
preconizada no art. 179 da Constituição Federal.

Com a adesão ao SIMPLES, as pequenas e microempresas, com um único
pagamento mensal, por meio do DARF-SIMPLES, ficarão dispensadas de
efetuar até 12 recolhimentos compulsórios, podendo ser mencionados o
COFINS, o PIS-PASEP, o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a
Contribuição Social sobre Lucro, o INSS do empregador e o IPI, se
contribuinte, além de estarem dispensadas das demais contribuições
instituídas pela União, destinadas ao SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE,
SENAR, SEST, SENAT e, ainda, de pagamentos compulsórios relativos a
salário-educação, INCRA e seguros de acidentes de trabalho.

Especificamente em relação ao Estado, a dispensa de recolhimento do
ICMS poderá ser incorporada ao SIMPLES, desde que haja prévia
celebração de convênio interestadual rio âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ -, por se tratar de benefício e incentivo fiscal
previsto no art. 155, XII, " g", da Constituição Federal, aplicando-se as
normas da Lei Complementar n°24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 80,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com a celebração do convênio e a adesão do Estado de Minas Gerais, o
Poder Executivo deverá encaminhar projeto de lei à Assembléia Legislativa
alterando a atual Lei n° 10.992, de 29112/92, que determina o recolhimento
de ICMS pela pequena e microempresa, de acordo com o faturamento anual,
estando atualmente isentas do ICMS as que obtiverem receita bruta anual
igual ou inferior ao valor médio de 48.980 UFIRs, na forma prevista no art.
30 , inciso 1, do Anexo VIII do Decreto Estadual n° 38.104, de 2816196, que
aprovou o novo regulamento do ICMS.

Deve ser observado que a Lei n°9.317, de 1996, que instituiu o SIMPLES,
é uma lei federal, portanto aplicável em todo o País. Assim, todas as
empresas mineiras que se enquadram nos critérios da lei, se já não optaram
pelos benefícios do SIMPLES, ainda poderão fazê-lo, em face da
prorrogação do prazo. oue se encerraria em 3113197, conforme a Instrução
Normativa SRF n° 75/9C -

Portanto, o SIMPLES já é uma realidade em Minas Gerais e está sendo
aplicado em relação aos impostos e às contribuições federais. O oportuno
requerimento do Deputado Geraldo Rezende visa a que o ICMS também
seja incorporado ao SIMPLES. Para isso, o Estado deverá celebrar convênio
no âmbito do CONFAZ, que estabelecerá a forma e as demais condições em
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que o benefício fiscal será concedido às pequenas e microempresas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento no

2.053'97 conforme foi proposto.
Saia das Comissões, 10 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 1 00 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE ABRIL DE 1997

Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i 8 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): 18 Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n° 1.149197 - Comunicações: Comunicações do Deputado Paulo
Schettine (2) - 22 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -

Aflton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Arnbrósio Pinto - Arnaldo Penna -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonídio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo.

ABERTURA
A Sra. Presidenta (Deputada Maria Olivia) - Às 20h10min, 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.

1 8 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1 8 Fase

Ata
- O Deputado Rêmolo Aloise, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Apresentação de Proposições

A Sra. Presidenta - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a 18 Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°1.149/97

Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Infantil
- AMAI -' com sede no Município de Francisco Badaró.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Municipal de
Assistência Infantil - AMA! -, com sede no Município de Francisco Badáró.

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.
Ajalmar Silva
Justificação: A referida Associação, fundada em 1980, promove e

coordena ações filantrópicas que visam minimizar o sofrimento das pessoas
carentes. No desempenho desse honroso trabalho, desenvolve programas
nas áreas de saúde, educação, nutrição, saneamento básico, habitação e
quaisquer outros que atendam aos objetivos propostos em seu estatuto.

Constata-se, pois, que a AMA! luta para fazer valer o art. 227 da
Constituição Federal, que preceitua: E dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, á saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão'.

Além dessas considerações, é importante ressaltar que a entidade é regida
por estatuto próprio, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas
funções, conforme atesta o MM. Juiz de Direito da Comarca de Minas
Novas.	 -

Como se vê, a entidade a que se refere o projeto tem finalidade
essencialmente social, por conseguinte, justa e oportuna se toma a sua
declaração de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame preliminar e
de Saúde e Ac- Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1. dc .egimento Interno.

COMUNICAÇÔES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Paulo

Schettino (2).
2a Fase

Abertura de Inscrições
A Sra. Presidenta - Não havendo oradores inscritos para a P Fase, a

Presidência passa à ? Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a
leitura de comunicações e pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Sra. Presidenta dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Paulo Schettino (2) - falecimento
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do Dr. João Bosco Barreto e do Sr. José Feliciano Moreira, nesta Capital
(Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidenta - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 15, 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 5V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e seis de março de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo
Piau, Elbe Brandão e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Presidente passa à distribuição de matérias, com
as seguintes designações de relatores: Deputada Elbe Brandão para relatar o
Projeto de Lei n° 1.060196, do Deputado lvair Nogueira ; Deputado Olinto
Godinho para relatar o Projeto de Lei n° 1.066196, do Deputado Gil Pereira;
Deputado Roberto Amaral para relatar o Projeto de Lei n° 1.067196, do
Deputado Gil Pereira, e Deputada Maria José Haueisen para relatar o Projeto
de Lei n° 1,068196, do Deputado Gil Pereira, todos em 10 turno. Encerrada a
12 Parte da reunião, o Presidente passa à 12 Fase da Ordem do Dia, quando
são aprovados os seguintes requerimentos da Comissão: requerimentos da
Deputada Elbe Brandão, em que requer seja realizada reunião conjunta da
Comissão com a Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição no 30196 para, juntamente com os membros da
Comissão de Representação do Seminário Legislativo sobre Reforma
Agrária, discutirem-se os termos da referida proposta; seja a visita ao Projeto
Jaiba, conforme programação de atividades aprovada no dia 1913197,
agendada para o dia 1714197; e seja a audiência pública para discutir a
comercialização da banana no Norte de Minas, conforme requerimento de
autoria desta parlamentar aprovado na reunião do dia 1913197, agendada
para o dia 1814197, na cidade de Janaúba; e requerimento do Deputado
Carlos Pimenta, em que solicita sejam convidadas as entidades que
menciona para acompanharem a visita da Comissão ao Projeto .Jaiba, no dia
1914197. Em seguida, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei n° 937196. Cumprida a fina••iade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de abril de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Roberto Amara! - Luiz Fernando

Faria.
ATA DA sia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia três de abril de mil novecentos e noventa e seis,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Antônio
Roberto, Durval Ângelo e José Braga, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Migue! Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência dá
ciência do recebimento de requerimento do Deputado Durval Angelo,
encaminhado à Comissão nos termos da Deliberação da Mesa n° 761. de
1992, no qual solicita seja constituída comissão especial para, no prazo de
60 dias: a) realizar levantamento analítico (por credor) do débito do Governo
do Estado em relação aos precatórios judiciais em atraso de pagamento,
com iodas as informações pertinentes (modalidade, origem, montante, data
do início e do término do processo e outros dados considerados relevantes);
b) inteirar-se da tramitação dos pedidos de intervenção no Estado
protocolados no Tribunal de Justiça do Estado, em razão de atraso no
pagamento de precatórios; c) apurar os motivos da não-inclusão, no
orçamento do Estado, da previsão de pagamento dos precatórios, conforme
determinação das Constituições Estadual e Federal; d) verificar se os
pagamentos de precatórios realizados obedeceram á ordem cronológica. O
Presidente designa como relator da matéria o Deputado José Braga. A
seguir, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. A Presidência informa que
continua em discussão o parecer sobre o Projeto de Lei n° 565196, do qual o
Deputado Roberto Amaral pediu vista na reunião anterior. O relator,
Deputado Sebastião Navarro Vieira, conclui pela aprovação do projeto na
forma do vencido no 1 0 turno. Posto em votação, é o parecer aprovado. Com
a palavra, o Deputado Durval Ângelo, relator dos Projetos de Lei n os 326195
e 710196, apresenta seus pareceres. Sobre o Projeto de Lei n° 326195, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
vencido no 1 0 tumo, com a Emenda n° i, que apresenta. Quanto ao Projeto
de Lei n° 710196, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma do vencidono 1 0 turno. Logo após, o Deputado José Braga,
relator do Projeto de Lei n° 697196, emite parecer mediante o qual conclui
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pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno, com as
Emendas n°5 1 e 2, que apresenta. Devido à ausência do Deputado Roberto
Amaral, o Presidente solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à
leitura do parecer desse relator. Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto
procede à leitura de parecer em que o relator conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 667196 no ? turno, com a Emenda n° 1, que apresenta.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados por unanimidade. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente informa que continua em votação o Requerimento n° 1.914197,
que teve sua votação adiada em virtude de pedido feito pelo Deputado
Durval Angelo na reunião anterior. Posta em votação, é a proposição
aprovada na forma do Substitutivo n° 1, com voto contrário do Deputado
Durval Angelo. Logo após, o Deputado José Braga, relator do Requerimento
n° 1.980197, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1. Posto em votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, o Presidente submete a votação, nos termos da
Deliberação da Mesa n° 487, o Requerimento n° 2.056197, que é aprovado.
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.

Saia das Comissões, 10 de abril de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Carlos Pimenta - Durval Angelo -

Antônio Roberto - Ivair Nogueira - Roberto Amaral - Dilzon Meio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 778196

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 778196 foi desarquivado em virtude de requerimento de
autoria do Deputado Miguel Martini, aprovado em Plenário, e tem como
objetivo disciplinar as reclamações relativas à prestação de serviços
públicos, a que se refere o art. 40 , §4 0 , da Constituição do Estado.

Aprovado em Plenário no 1 0 turno, retorna agora o projeto a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 20 turno. Acompanha a redação
do vencido no 1 0 turno, que é parte deste parecer.

Fundamentac
Ante o advento do chamado Código de Defesa do Consumidor, muitas têm

sido as propostas de regularização do mercado de consumo mediante a
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imposição de condutas e procedimentos em razão de normas jurídicas.
O próprio constituinte mineiro, no mesmo ambiente político em que se

promulgou a norma consumeirista, inseriu no art. 40 da Carta Estadual o
comando relativo ao disciplinamento legal das reclamações ligadas aos
serviços públicos.

O Estado de Minas Gerais, como potencial fornecedor de serviços,
especialmente por meio de suas concessionárias e permissionárias, não
poderia ficar à margem dos ajustes reclamados pela sociedade, dentro de
uma política de harmonização das relações entre os mais diversos elos da
cadeia de consumo.

Exatamente nesse contexto, vem esta Casa Legislativa propor a edição da
norma em tela, bastante aprimorada pelas comissões que a apreciaram no
1 0 turno.

Não vislumbramos, portanto, nenhum impedimento à aprovação da
proposta sot análise.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 778196

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 tumo.
Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator - Antônio Andrade

- Marcos Helênio.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 778196
Disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, a que

se refere o § 40 do art. 40 da Constituição Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - É assegurado ao usuário de serviço público o direito de apresentar

reclamação referente à prestação de serviço junto a órgãos ou entidades da
administração pública ou a particular delegado.

Art. 20 - Ficam obrigados os órgãos e as entidades de que trata o artigo
anterior a responder, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias cor--dos de seu
recebimento, as reclamações fundamentadas de usuários c e vidamente
identificados.

Parágrafo único - A resposta à reclamação deverá apresentar os motivos
que justificam a situação reclamada e indicar, se for o caso, as providências
a serem adotadas.

Art. 30 - A inobservância do disposto nesta lei implica sanções
administrativas para as autoridades responsáveis.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de
60 (sessenta) dias a contar da data ae sua publicação.

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 244a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE ABRIL DE 1997

Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
1.150 e 1151197 - Requerimentos n°s 2.091 a 2.094197 - Requerimentos dos
Deputados Cleuber Carneiro, Wanderley Avila, Elbe Brandão e Gilmar
Machado - Comunicações: Comunicações do Deputado Marco Régis e das
Bancadas do PMDB e do PDT (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Wanderley Ávila, Ivo José, Irani Barbosa, Calos Pimenta e Raul
Lima Neto - Registro de presença - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): P Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Decisão da Presidência - Questão de ordem - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Cleuber Carneiro; deferimento
- Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Elbe
Brandão, Gilmar Machado e Wanderley Ávila; aprovação - 2 a Fase: Questão
de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

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

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalrnar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio

z Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - DjaIma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
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 Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helénio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila
- Wilson Pires - Wilson Trõpia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15min, a lista

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado lvo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.150197

Dá nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996,
que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual
de 1°e2° graus.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 36 - O valor total das custas e o valor dos emolumentos por atos

extrajudiciais, lançados em livros de notas e em livros de registros públicos,
serão acrescidos de 20% (vinte por cento), a serem aplicados na construção,
na manutenção, na conservação e na reparação de prédios de fórum, no
custeio de ações públicas e assistência judiciária, na Defensoria Pública e no
Fundo Penitenciário Estadual.

Parágrafo único - Os recursos a que se refere este artigo serão distribuídos
segundo os seguintes percentuais:

- 11% (onze por cento) para construção, manutenção, conservação e
reparação de prédios de fórum;

II- 33% (trinta e três por cento) para custeio de ações públicas, assistência
judiciária e para a Defensoria Pública;

III - 36% (trinta e seis por cento) para o Fundo Penitenciário Estadual;
IV - 20% (vinte por cento) para programas públicos do Governo do Estado

de Minas Gerais."
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de abril de 1997.
João Batista de Oliveira
Justificação: Este projeto de lei, com a modificação da redação que propõe
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para o art. 36 da Lei n° 12.427, de 27112/96, objetiva impedir que a
sociedade mineira continue subsidiando as entidades previdenciárias e
assistenciais de magistrados, advogados, servidores do Ministério Público e
serventuários da justiça. Os recursos para esse subsídio provêm de
acréscimo de 20%, calculado e cobrado pelo Estado sobre os valores das
custas e dos emolumentos por atos extrajudiciais.

O subsídio estatal a essas entidades caracteriza um privilégio inaceitável,
já que cria benefícios para apenas algumas categorias funcionais em
detrimento da grande maioria do povo mineiro. Os recursos destinados à
cobertura desses privilégios corporativos poderiam, por exemplo, ser
destinados à melhoria dos serviços públicos de saúde, às atividades de
assistência social e aos programas de habitação popular, num momento em
que a capacidade de investimento do Estado nessas áreas está francamente
comprometida.

Os subsídios estatais estabelecidos pela Lei n° 12.155, de 2115196, e
reafirmados pela Lei n° 12.427, de 27112196, maculam a imagem e o
conceito de magistrados e advogados e abalam a confiança da sociedade
em sua isenção, sua independência e seu senso de justiça.

No caso dos advogados, por exemplo, é inadmissível que essa laboriosa
categoria profissional, paladina da luta contra o arbítrio e a ditadura militar,
deixe que o respeito e a admiração pública conquistados nas últimas
décadas sejam comprometidos por um subsídio corporativista, injusto e
casuístico, que carreia recursos tão necessários aos programas de governo
para a cobertura de serviços pelos quais podem pagar, obter através de
convênios ou de outras fontes.

Este projeto vem, também, dar ao Estado uma oportunidade de se
desobrigar de atribuição que não é genuinamente sua. A nova redação
proposta para o art. 36 da Lei n° 12.427, além de cortar os recursos dos
subsídios das entidades previdenciárias e assistenciais de segmentos
restritos da população, destina-os para a execução de programas públicos,
reafirmando, portanto, a condição do Estado de promotor do bem-estar
social.

A apresentação deste projeto não expressa somente o desejo do legislador
de acabar com os privilégios concedidos às entidades das categorias
profissionais aqui citadas. Ele representa um anseio da sociedade civil, que,
através de instituições como a Associação Brasileira de Consumidores - ABC
-, já se manifestou terminantemente contra as prerrogativas concedidas a
umas poucas categorias sociais.

Conclamo, portanto, os ilustres colegas desta Casa, sensíveis que são aos
anseios do povo do Estado, a aprovar este projeto de lei, pondo fim a
vantagens especiais francamente inaceitáveis por nossa consciência,
moldada pelo espírito de defesa da coisa pública e dos interesses maiores da
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cidadania.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art 195, c/co art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.151/97
Institui a garantia do controle do nível de aflatoxinas em alimentos

destinados ao consumo humano em ações de órgãos públicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os órgãos públicos que adquirem alimentos "in natura" ou

formulados à base de milho, feijão, amendoim, soja, girassol ou sementes de
algodão garantirão o controle, nesses produtos, do nível de aflatoxinas
permitido por norma editada pela Comissão Nacional de Normas e Padrões
para Alimentos ou norma que venha substitui-la.

Art. 20 - A garantia a que se refere o art. 1 0 desta lei será efetivada
mediante o seguinte:

- exigência da apresentação, pelo fornecedor escolhido no processo de
aquisição dos produtos, de laudo de exame laboratorial atestando a
adequação exigida;

II - realização de contraprova laboratorial pelo adquirente do produto.
§ 1 0 - O recebimento do produto e o pagamento do fornecedor somente

poderão ser feitos após a apresentação do laudo e do resultado da
contraprova laboratorial.

§ 21 - O laudo e a contraprova poderão ser realizados em laboratório
federal, estadual, municipal ou privado que utilize técnica de cromatografia
em camada delgada ou técnica de cromatografia liquida ou de alta
resolução.

§ 3°- As despesas com a realização do laudo e da contraprova laboratorial
correrão a expensas do fornecedor.

Art. 30 - A constatação de que os alimentos referidos no art. 1 0 desta lei
são inadequados ao consumo humano deverá ser comunicada, pelo
adquirente, ao órgão responsável pela saúde, no prazo máximo de 2 (dois)
dias após o recebimento da contraprova laboratorial, juntamente com os
resultados do laudo laboratorial e da contraprova e com o endereço do
depósito dos produtos, com vista à adoção da? medidas legais.

Art. 40 - Os fornecedores de aliment;:- em cujos produtos forem
constatados, no exame de contraprova, níveis de aflatoxinas superiores aos
permitidos pela legislação vigente ficarão sujeitos, na forma de regulamento,
às seguintes penalidades:

- advertência;
II - multa de 100% (cem porcento) sobre o valor da proposta de venda;
III - suspensão, pelo prazo de 1 (um) ano a contar da data do resultado da

contraprova laboratorial, da participação em novos processos para
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fornecimento de alimentos ao poder público.
Parágrafo único - O valor arrecadado por meio das multas será destinado

ao Programa de Urgência e Emergência da Secretaria de Estado da Saúde.
Art. 50 - Os fornecedores referidos no artigo anterior ficam responsáveis

pela destinação final dos produtos em aterros sanitários, sob a fiscalização
do órgão responsável pela saúde.

Parágrafo único - Os fornecedores poderão viabilizar a utilização dos
produtos para outros fins que não o consumo humano, desde que
devidamente tratados, de acordo com os limites de tolerância vigentes, e sob
a fiscalização do órgão responsável pela saúde.

Art. 60 - Em caso de doação de alimentos, o exame laboratorial do produto
será feito a expensas do órgão público beneficiado.

Parágrafo único - Na eventualidade da constatação da inadequação de
produtos ao consumo humano, nos termos desta lei, o doador sujeitar-se-á
ao disposto no art. 5 0 desta lei, e o fato será comunicado pelo donatário ao
órgão responsável pela saúde.

Art. 70 - As despesas de responsabilidade do poder público decorrentes
desta lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento do
Estado.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias a contar de sua
publicação.

Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1997.
Carlos Pimenta
Justificação: As aflatoxinas são produzidas por fungos da espécie

"Aspergillus flavus" e "Aspergillus parasiticus". As condições para
desenvolvimento desses fungos são temperatura ambiente de 30 0C e
umidade relativa do ar entre 50% e 90%, elementos presentes no clima
tropical de nosso Pais.

O controle das aflatoxinas nos alimentos é plenamente justificável, uma
vez que tais toxinas, além de causarem lesões hepáticas, são capazes de
produzir tumores nos pulmões, rins e intestinos. A atividade patogênica
dessas substâncias já foi comprovada em testes realizados com animais de
laboratório.

Acredita-se mesmo que a presença dessas micotoxinas se; a causa do
câncer primário de fígado em seres humanos. O alimento contaminado
apresenta elevado potencial cancerígeno, bem como efeitos tóxicos agudos
que podem ser fatais em recém-nascidos e crianças.

As aflatoxinas podem ocasionar, ainda, cirrose hepática e redução da
resistência imunológica, propiciando surtos de hepatite B. Além disso, há
estudos que as relacionam à Síndrome de Reye.

As aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 são as mais conhecidas e as mais tóxicas.
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As aflatoxinas Ml e M2são metabólitos de Alfa-131 encontrados no leite de
mamíferos, inclusive nó leite de vacas que consomem rações contaminadas
por Alfa-Bi e no de mulheres que ingerem alimentos contaminados.

A preocupação com os efeitos das aflatoxinas é evidenciada pelo fato de
que a medição dos níveis dessas substâncias está prevista, no âmbito
federal, pela Resolução n° 34176, da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos (a ser ampliada pela Resolução n° 56194, do
MERCOSUL), que estabelece parâmetros para a aplicação da legislação
estadual.

Sentimos, assim, a necessidade de editar, em favor da sociedade, no
âmbito do Estado, regras de aplicação ampla, tendo em vista o controle das
aflatoxinas nos alimentos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, do o art. 103,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.091197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas à doação de imóvel ao Município
de Montes Claros. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

N° 2.092/97, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja
formulado apelo ao Procurador-Geral do Estado com vistas a que envie a
esta Casa informações que relaciona referentes ao pagamento de
precatórios pelo Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 2.093197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas ao
asfaltamento do trecho da Rodovia MG-120 que liga o Município de Riacho
dos Machados à BR-251. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.094197, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas a que apóie a escolha da área da
mancha B do Distrito Industrial do Vale do Jatobá para a implantação de
fábrica da FIAT. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

- São, também, encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Cleuber Carneiro, Wanderley Ávila, Elbe Brandão e Gilmar Machado.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Marco

Régis e das Bancadas do PMDB e do PDT (2).

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Avila.
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O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, Deputado Francisco

Ramalho, demais membros da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputãdàs, com
a crescente adesão de expressivos segmentos da comunidade, ganha força
a campanha que visa sensibilizar a UNESCO - a entidade das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - no sentido de declarar a
cidade de Diamantina patrimônio cultural da humanidade.

Hoje, queremos externar nosso compromisso com o movimento ao qual
hipotecamos integral apoio. E o fazemos tendo em vista a importância do
passado histórico do município e o bom estado de conservação de seu
acervo arquitetônico colonial. Além disso, temos plena consciência dos
benefícios que poderão advir para a economia regional com o incremento do
turismo. Por isso, unimo-nos ao povo diamantinense e fazemos nossa essa
luta para concretizar essa justa aspiração.

Diamantina, talvez devido à posição geográfica afastada dos grandes
centros, ficou menos exposta aos problemas da concentração urbana
descontrolada e da especulação imobiliária. Por isso, exibe um acervo
arquitetônico único e inestimável, que é preciso preservar.

Ela • é, hoje, uma cidade com personalidade própria. Ali, o estilo
inconfundível do casario barroco é cercado por montanhas e muita
vegetação, numa paisagem que tem algo de místico. A riqueza dos
diamantes proporcionou-lhe uma condição "sui generis" no contexto colonial,
abundante em particularidades, isolada da própria capitania. Só nesse
ambiente poderia surgir e ganhar notoriedade a figura de uma Chica da
Silva, escrava que teve a seus pés a maior autoridade loca!, o contratador
João Fernandes de Oliveira.

Nessa Diamantina de incontestável individualidade, surge também, já nos
nossos tempos, uma figura política diferente, de marcante talento como
administrador e estadista, um dos mais queridos e populares homens
públicos deste País, o ex-Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira,
eternizado como o criador de Brasília.

A cidade tem a consagrá-la ainda a religiosidade, o romantismo e a
alegria de sua gente. A primeira se manifesta nas solenidades da Semana
Santa e na Festa do Divino; o espírito romântico dá o tom das serestas e a
alegria se faz mais visível no tríduo carnavalesco.

Diamantina é uma terra excepcional em todos os aspectos: surgiu,
cresceu e glorificou-se num ambiente da mais pervertida e spótica
adversidade. Basta lembrar que, apesar da imensa riqueza mi.- ral que
produziu e da admirável cultura urbana que fez nascer, teve de se contentar
com o rótulo inferior de arraial por mais de um século após sua origem,
mesmo sendo uma dás mais importantes concentrações urbanas do Brasil.

A Coroa isolou o Distrito Diamantino do restante da Capitania de Minas
Gerais para melhor controlar a exploração de sua riqueza. Foi instituída
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verdadeira ditadura, apenas justificada pela ganância de lucros fabulosos. A
simples suspeita, sem culpa formalizada, era suficiente para determinar a
execução sumária do acusado de contrabando ou de contestação às
autoridades constituídas. Casas eram invadidas sem qualquer motivo legal.
Não se permitia a residência de advogados no distrito.

Não se elevava o arraial a vila ou paróquia para não criar limites ao poder
do contratador, figura plenipotenciária, de inteira confiança da Coroa.

Em 1730, quando foi feita a primeira demarcação do Distrito Diamantino,
a população do arraial era suficiente para justificar sua promoção a vila,
desmembrando-se do Serro do Frio. Entretanto, não interessava à Coroa a
criação de uma câmara municipal, cujos poderes pudessem colidir com os
do contratador.	 -

Só dez anos após a independência do Brasil veio a emancipação, quando
a pujança econômica oriunda da exploração dos diamantes já entrara em
decadência.

O diamante foi o êxtase e a agonia dessa terra.
No inicio do século XVIII, vastidão de terras que viriam a ser as Minas

Gerais fervilhava de exploradores, que rasgavam o território movidos por
incurável febre de ouro. Alguns bandeirantes encontraram depósitos
auríferos na região do Riacho do Tejuco, afluente do Alto Jequitinhonha. Da
movimentação de crescente número de aventureiros, surgiu o Arraial do
Tejuco. No afã de explorar a jazida, os mineradores deram com pedrinhas
brancas - duras, cristalinas e transparentes - misturadas ao cascalho.
Acreditando não passar de pedras de cristal, serviram-se delas como
marcador no jogo de gamão. Muito depois é que um frade português revelou
o seu valor. Começou, então, a nova febre; a corrida dos diamantes.

A descoberta, por volta de 1722, contribuiu para a formação e
desenvolvimento do arraial. Seis anos após, trabalhavam nas jazidas mais
de 1.500 escravos.

A política repressiva era severa e implacável. Foi instituída a figura do
"contratador", pessoa que obtinha a concessão para explorar as minas e
arrecadar impostos, com amplos poderes concedidos pela Coroa.

O diamante fez surgir no Tejuco uma sociedade rica e aristocrática, mas
acomodada e conivente com os desmandos da Coroa. Foi o centro urbano
mais luxuoso da capitania.

Somente em 1831, já no Brasil independente, Diamantina se toma vila.
Em 1638 é elevada a cidade. Mas logo entra em decadência, devido à
exaustão das jazidas.

Conheceu, nos tempos do fulgor diamantino, o esplendor, desfrutado por
frívola aristocracia. Mas a população pobre e o numeroso contingente
escravo sofreram horrivelmente. Isso aguçou o espirito de religiosidade e o
misticismo de sua gente. 0 arraial contava com mais de 30 igrejas. Mas a
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administração portuguesa jamais permitiu a criação de uma paróquia. Só
com a independência isso foi possível. Em meados do século XIX, passou a
sede diocesana, que, em 1917, foi elevada a arquidiocese.

Contando com um acervo arquitetônico e uma paisagem natural de
belezas inigualáveis, com um calendário rico em festas populares, religiosas
e profanas, que atraem turistas de todo o País, Diamantina oferece aos
visitantes uma interessante viagem ao passado de Minas. A natureza
compõe com a cidade um ambiente de harmonia e paz.

A riqueza do conjunto arquitetônico e o bom estado em que é mantido
merecem considerações especiais. Ruas em ladeiras, pavimentadas com
pedras irregulares, lhe dão um aspecto próprio. Construções de taipa e
madeira exibem grande variedade de janelas, balcões e telhados. As igrejas,
erguidas de acordo com a arquitetura da terra, também contribuem para a
formação de um cenário peculiar. As soluções arquitetônicas de Diamantina
são simples e elegantes, reservando a sofisticação para o interior das
construções. As casas dos milionários do diamante e do ouro não possuem
riqueza ornamental, embora haja exemplos de tetos decorados e capelas
suntuosas. Com seus becos, largos, praças, ruas, casas, sobrados, a cidade
apresenta um fascinante arde modéstia mesclada com vaidade.

A 1615138, Diamntina foi tombada pela Secretaria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional - SPHAN. Desde essa data, a população se
conscientizou de seu papel como agente da conservação do patrimônio
arquitetônico. Há uma integração perfeita entre o Instituto e a comunidade,
com reuniões periódicas, nas quais são discutidas propostas e soluções de
problemas que afetam os bens tombados. Por isso, o visitante se admira do
estado de conservação e limpeza das edificações.

Mas não apenas no perímetro urbano se consagra a eternidade de
Diamantina. Em seus recantos e distritos, há interessantes construções,
erguidas pelos escravos nos tempos da riqueza e do esplendor. Nos campos
que margeiam as estradas, abundantes sempre-vivas e quaresmeiras dão à
paisagem um encanto bucólico e lírico.

Porta do vale do Jequitinhonha, o município até hoje tem sua economia
sustentada pela exploração de diamantes, utilizando os recursos da moderna
tecnologia. A comercialização de flores, a lapidação de pedras, as fábricas
de tecidos e a agropecuária complementam as atividades econômicas locais.

Ao fundo da cidade, o pico do ltambé é testemunho de 300 anos de lutas,
de trabalho e de amor à terra. O diamantinense sente orgulho e paixão por
ela. Não se descuida e muito se preocupa com seu futuro.

O tombamento pela UNESCO, consagrando-a como Património Cultural
da Humanidade, seria um justo e merecido prêmio a essa gente laboriosa.
Ao mesmo tempo, daria a Diamantina uma projeção internacional que a
colocaria em roteiros turísticos de viajantes de todo o orbe terrestre,
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contribuindo para drenar divisas para o Estado e o País. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
• Deputado lvo José* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias, representantes da imprensa,
lemos hoje na imprensa brasileira algumas informações, que nos preocupam
pela postura e pela arrogância, que temos recebido por diversas vezes, a
respeito do Presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo comportamento
agora chega ao extremo.

Sabemos que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB - se
reúne em ltaici anualmente, em assembléia, e é natural que uma entidade
séria, comprometida com a justiça social como esta, discuta os problemas
nacionais, discuta a conjuntura atual e tome posição frente aos problemas
que o povo brasileiro enfrenta junto a um governo que privilegia uma
minoria.

Não podemos deixar de registrar, até com indignação, a reação que o
Presidente Femando Henrique tem tido diante das críticas que a CNBB está
fazendo ao Governo, em relação à privatização da Vale do Rio Doce, à
reforma agrária, á luta dos sem-terras, aos que detém a renda no País e à
ausência de política social para a maioria do povo brasileiro.

Não podemos, de forma nenhuma, concordar com que o Presidente
venha a público fazer suas criticas, como fez também o seu poria-voz, o seu
'moleque de recados, o Ministro Sérgio Mota. Falar que D. Luciano, que a
CNBB está contra a privatização da Vale do Rio Doce por causa de algum
dinheirinho que recebe é uma ofensa. Isso é inaceitável. Hoje estamos
vendo que é o próprio Presidente que reagiu frente â postura coerente que
está tendo a CNBB durante a sua assembléia.

Outra questão que gostaríamos de trazer à tona, Sr. Presidente, Sus.
Deputados, é a da Vale. Ficamos felizes ao ver o questionamento, feito pelo
Tribunal de Contas, do edital. O Conselheiro Maurício Brandi Aleixo e outros,
como o Conselheiro Silo Costa, estão manifestando para a imprensa a sua
preocupação e o seu questionamento sobre o processo de privatização da
CEMIG, que, na verdade, está apontando para uma licitação dirigida.

No "Estado de Minas', em seu caderno de economia, consta: "Tribunal de
Contas do Estado questiona edital de licitação da CEMIG e Conselheiro vê
possibilidade de estar ocorrendo uma licitação dirigida'. E muito importante
que o Tribunal de Contas esteja de fato analisando as decisões políticas e
econômicas do Governo, mostrando a sua seriedade, a sua imparcialidade e
a sua contribuição para o esclarecimento da população sobre uma questão
que nós, da Bancada do PT, e outros Deputados de outras bancadas
estamos levantando. Questionamentos sobre essa venda, sobre essa
privatização, o Sindicato dos Eletricitários já vem fazendo há muito tempo,
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tentando alertar a população para os riscos, para as implicações econômicas
e sociais para o nosso Estado. Gostaria, nesta oportunidade, além de
registrar a posição do Tribunal de Contas, de registrar também a nota do
Sindicato dos Eletricitários - SINDI-ELETRO - numa campanha contra a
privatização da CEMIG, que hoje está publicando o manifesto "Se Você Não
Tem Luz Própria, Defenda a CEMIG". E isso que vou passar a ler agora,
para que os Deputados e a Casa tomem conhecimento e, realmente,
abracemos a causa em defesa da CEMIG e de Minas Gerais. (- Lê:)

"Privatização à mineira. O Governador de Minas, Eduardo Azeredo, vai
vender o maior patrimônio público do Estado. O Governo diz que não vai
privatizar a CEMIG, uma das principais empresas do setor elétrico, criada
por JK e Renato Azeredo, pai do atual Governador. Para pagar um
empréstimo de R$442 milhões junto ao BNDES - Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - Azeredo colocou à venda em leilão,
previsto para o dia 25 de abril, 33% das ações da Companhia.

O que tem de errado nisso?
• Com este negócio, o Governo continua sendo dono da CEMIG, com

51% das ações, mas entrega o comando da empresa para um sócio
estrangeiro com plenos poderes para decidir e interferir na sua
administração. Um Acordo de Acionistas com validade de 35 anos garante
privilégios melhores que de pai para filho.

O comprador das ações da CEMIG vai ser beneficiado com um
empréstimo a juros baixos e só depois de um ano precisará desembolsar
algum dinheiro.

Em vez de 25%, como é na maioria das empresas, os acionistas
passarão a receber dividendos de no mínimo 50% do lucro liquido da
empresa. Com os acionistas recebendo mais, menos recursos vão sobrar
para os investimentos na empresa.

O novo sócio ainda terá três diretorias estratégicas e quatro cargos no
Conselho de Administração."

São estas as facilidades oferecidas nessa privatização à mineira. (- Lê:)
"Mas o jogo de cartas marcadas não pára por aí. Além do privilégio de

informações para algumas multinacionais, o edital beneficia, claramente, a
principal interessada na compra das ações, a empresa norte-americana
SouthernCompany. Enquanto as empresas brasileiras produzem energia de
fontes hídricas, a exigência é que a compradora seja forte produtora de
energia térmica. E um requisito que, praticamente, a Southern e poucas
empresas estrangeiras cumprem. Mas não é só a CEMIG que corre o risco
de ir para as multinacionais. A Cia. Vale do Rio Doce, uma das principais
mineradoras do mundo, também está para ir a leilão".

Por falar em Cia. Vale do Rio Doce, esta Casa, em sua ampla maioria -
:5 Deputados -, assinou manifesto em defesa dessa Companhia, manifesto
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contra sua privatização. Estamos a um passo da instauração da CPI mista,
entre a Câmara e o Senado. Temos a informação de que falta apenas a
assinatura de um Senador no requerimento que solicita a instauração dessa
CPI. Assim, teremos a oportunidade de discutir, em nível de Senado e de
Câmara Federal, as contradições em tomo da plivatização da Cia. Vale do
Rio Doce. Mas vamos retomar a questão da CEMIG. (- Lê:)

"Por que Femando Henrique Cardoso quer privatizar tudo isso? Isso faz
parte de uma orientação mundial (o neoliberalismo) de reduzir o poder do
Estado e de abrir a economia para o capital estrangeiro, ameaçando a
economia do País".

Vamos ver as conseqüências dessas decisões que estão sendo
reproduzidas, em nível de Minas Gerais, pelo Governador do Estado. (- Lê:)

"Consumidores pagam o pato - Muitos consumidores já estão sentindo na
carne o que é a privatização. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo, os
consumidores de energia elétrica, além de estarem pagando uma conta de
luz mais cara, amargam a escuridão por várias vezes, desde que a Light e a
Escelsa foram privatizadas. Os consumidores da CEMIG também sentem de
perto as conseqüências da terceirização, um dos primeiros passos da
privatização que já vem ocorrendo há algum tempo na empresa. Com a
redução do quadro de pessoal, a leitura das contas está sendo
superestimada, e os consumidores estão pagando caro por isso".

Com satisfação, concedo aparte ao Deputado Marcos 1-lelênio, Líder da
Bancada do PT.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Deputado lvo José, estava
ouvindo sua intervenção a respeito da venda de 33% das ações da CEMIG,
que irá acontecer no dia 6 de maio. Participamos de um debate, ontem, com
o SINDIELETRO, em que o Patrus Ananias foi o mediador. Participou
também desse debate o Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira. Ficou
constatado o prejuízo que o Estado terá. Na verdade, eles estão abrindo mão
do controle acionário. Esse controle passa para o acordo de acionistas. E
uma situação delicada. O ex-Senador Murilo Badaró publicou um artigo hoje
dizendo que esta Casa é subserviente ao Governador, inclusive a oposição.
Por isso, queremos registrar que a Bancada do PT protocolou uma
representação no Ministério Público para que o Estado seja acionado e para
que esse leilão seja anulado. Então, vou pedir que seja corrigido e
encaminhado ao ex-Senador, para dizer que a nossa bancada está coerente
na fiscalização e no acompanhamento e que tomou todas as providé'icias
cabíveis. Muito obrigado.

O Deputado Ivo José - Obrigado pelo aparte, Deputado Marcos
Helênio. E importante que os questionamentos extrapolem a esfera desta
Assembléia Legislativa. Assim como falei que esse assunto está, hoje, na
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pág. 11 do "Estado de Minas" e que o Tribunal de Contas também está
questionando, o Ministério Público pode questionar, sim. Pode ser uma
iniciativa da Oposição, mas, a partir daí, o Ministério Público e o Tribunal de
Contas devem aprofundar a questão; isso é que é importante para o Estado
e as repartições. Que os órgãos públicos aprofundem, investiguem, o Estado
não fique lesado e a população sacrificada em virtude de decisões
atropeladas, impensadas, sem a devida participação da sociedade. Sabemos
que os questionamentos estão aí e esperamos que sejam devidamente
apurados.

Concluindo a informação do SINDIELETRO, eles dizem o seguinte: "Hoje,
a CEMIG tem o importante papel social de investir em projetos para
consumidores de baixa renda. Pelo acordo de acionistas, os investimentos
daqui para a frente vão ser de apenas 5% do lucro líquido. Será que estão
nos confundindo com vagalumes7'.

Fica o recado do Sindicato dos Eletricitários: eles não estão preocupados
apenas com a questão intema, do trabalho, corporativa, mas também com a
questão social, a economia, as implicações das decisões que estão sendo
tomadas por um Governo que, na verdade, como foi provado aqui e o
Tribunal também questiona, procura beneficiar setor muito restrito muito
direcionado e de muito privilégio. E isso que está em questionament•: s que
não podemos admitir nem aceitar de forma alguma. Muito obrigado. Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou voltar a

esta tribuna municiado de mais dados, mas vou adiantar, em parte, o
assunto. A Polícia Militar tem sido alvo de todas as críticas, no Pais inteiro,
em função da exacerbação de alguns de seus membros em São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais. Mas não podemos transferir isso a toda a
corporação das Polícias Militares espalhadas pelo País. Alegam falta de
comando, indisciplina, marginalidade dos policiais, mas falta-nos uma
análise muito mais profunda: salário e condição digna para os membros de
todas as polícias.

Em Minas Gerais, a Policia Militar tem tido da população os maiores
índices de aprovação e de confuabilidade de todo o Pais. Volta e meia,
enfrentamos alguns problemas, e dias atrás o comando da Polícia Militar
veio a público dizer da satisfação de estar expulsando e que, neste ano,
expulsou mais de 150 elementos. Deveríamos estar felizes em ver
estampado nas manchetes, em letras garrafais, que a Polícia Militar ou a
Civil, em Minas Gerais, não tivesse expulsado ninguém nos últimos dez
anos, como é o caso das construções, das empresas que mostram há quanto
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tempo não ocorre um acidente. A polícia deveria ter o controle das ações de
seus soldados, detetives e não precisar expulsar ninguém. Salário não
define, não determina nem pode justificar a criminalidade dentro de uma
corporação.

Mas pergunto aos senhores: onde mora o soldado padrão da PMMG? O
soldado padrão, meus senhores, ocupa o mesmo espaço que o bandido nas
nossas favelas. Procurem nas favelas, e os senhores irão achar os
profissionais fardados. São detetives que pagam aluguel. E a Polícia Militar,
que paga aluguel ou mora no fundo da casa da mãe, do pai ou do sogro. Mas
isso justifica qualquer criminalidade? Em absoluto, O profissional criminoso
tem que ser punido. O ideal seria que a Policia Militar tivesse controle de
seus profissionais e pagasse salários dignos para que tivéssemos condição
de exigir da nossa polícia tudo que esperamos. As nossas Polícias Militar e
Civil ainda continuam de parabéns, porque são as que têm o menor índice
de indisciplina, criminalidade e extorsão, em todo o País. Mas só isso não
justifica. Há alguns meses, em encontro com o Governador Eduardo Azeredo
e com o Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, sugeri que a Policia
Militar fizesse locação da mão-de-obra da vigilância armada de Bancos,
autarquias e, mesmo, de lojas no Centro da cidade, como em todas as partes
do mundo. Nos Estados Unidos, qualquer Banco, qualquer casa comercial
pode pedir um policial, prestando serviço em tempo integral, nas suas
instalações, mas aqui, no Brasil, não é interessante que isso aconteça. Não
interessa a toda a população? Não, mas às pessoas que mandam nas
corporações militares, nas delegacias, porque os donos de empresas que
lotam vigilância para Bancos, repartições estaduais, escolas, normalmente
têm, em seus quadros de sócios, delegados, coronéis, superintendentes de
polícia, generais, uma outra gama de cidadãos honrados que, por trás dcr
panos, espoliam também a segurança dos cidadãos. A quem interessa que a
polícia não pague um salário decente a seus homens? A essas corporações
também, que são formadas por elementos que detêm o poder para
segurança do nosso Estado. Enquanto isso, um segurança ou um vigilante,
que não tem autoridade para portar arma, custa, na porta de um Banco,
R$2.000,00 por turno. Esse dinheiro poderia estar indo para a nossa polícia,
para pagar melhores salários, equipá-la e para termos policiais na cidade, o
tempo todo. O Centro de Belo Horizonte, hoje, está em completo abandono.
No entanto, nos horários de comércio, em toda a cidade, vemos detetives
dando plantão em lojas de varejo; policiais trabalhando como seguranças em
empresas de segurança clandestinas, que não registram seus empregados e
utilizam militares no segundo turno deles.

Interessa à PMMG, ao Governo do Estado e às autoridades que um
policial trabalhe em dois turnos? Não, não interessa. Por que, então, a
PMMG não adota a locação de mão-de-obra como forma de suprir essas
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deficiências em todo o Estado? Será que isso não interessa ao Comandante
da Policia Militar, ao Governador do Estado, à Secretaria da Segurança
Pública?

Sr. Presidente, tivemos essa conversa há seis meses. Vou apresentar,
por iniciativa da Assembléia Legislativa, um projeto de lei que autoriza a
PMMG a fazer locação de mão-de-obra, porque a única instituição que pode
dar segurança ao cidadão são as Policias Militar e Civil. Se não pagarmos
bem para que possamos cobrar deles eficiência, não vai adiantar nada.
Vamos continuar tendo nossos policiais morando em favelas, disputando o
mesmo espaço com os bandidos. Ladrão, bandido e traficante não têm hora
para trabalhar. Na hora em que o policial sai para trabalhar, quem toma
conta da sua família, podem ter certeza, são os traficantes, os bandidos e os
cidadãos de bem que moram nas favelas e nos guetos que temos pela
cidade. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaria de discorrer a respeito de um convênio do Governo do
Estado, que foi celebrado nesta última sexta-feira. Antes, porém, Sr.
Presidente, é importante que falemos sobre um dos pontos que está
atrapalhando e dificultando a vida dos Prefeitos no Estado de Minas Gerais:
a burocracia.

É impressionante o exercício que um Prefeito tem de fazer; os corredores
que tem de percorrer para colocar em dia a documentação do seu município
aqui em Belo Horizonte. Qualquer Prefeito, para poder chegar aqui e assinar
um convênio tem que estar adimplente com a COPASA, em dia com a
CEMIG, com a TELEMIG, com o IPSEMG, com todos os convênios vencidos
ou a vencer, do período do mandato dele e dos períodos dos Prefeitos
anteriores, até dez mandatos anteriores. O Prefeito tem de apresentar
certidão negativa do INSS e do FGTS. E um sufoco, um sacrifício. Muitas
vezes o Prefeito chega, fica aqui uma semana e vai embora desanimado,
perdendo recursos, não podendo assinar seu convênio.

Para atrapalhar um pouco mais, inventaram agora uns tais de conselhos,
que são os conselhos municipais. A Prefeitura precisa ter, em dia, votado
pela Câmara Municipal, sancionado pelo Prefeito, o Conselho de Assistência
Social, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação,
o Conselho Municipal de Ação Social, o Conselho Municipal de Cultura e,
pasmem os senhores, o Conselho Municipal de Merenda Escolar. As
crianças pobres que estudam nas escolas oficiais, sejam elas municipais,
estaduais ou federais, estão há cinco meses sem receber a merenda escolar.
E o pior de tudo é que a gente assiste, a toda hora, pela televisão, o Governo
Federal fazendo propaganda em massa da merenda escolar, pagando
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artistas para falar sobre a importância dessa merenda, sobre diversos
programas, mas a verdade é que as Prefeituras não recebem os recursos da
merenda escolar há quase cinco meses. Estivemos hoje nos órgãos
responsáveis, e eles nos disseram: "Deputado, o Prefeito tem que criar o
Conselho Municipal de Merenda Escolar". E uma lei que vai para a Câmara,
depois essa lei é sancionada, os membros do conselho são nomeados por
decreto, depois de nomeados são empossados, é feito um cadastro de
merenda escolar para acompanhamento, tem-se que montar o processo,
tem-se que ir às escolas ver a forma de armazenamento dessa merenda,
protocolar toda essa documentação em Belo Horizonte e em Brasília. Pouca
gente sabe que tinha que se criar esse Conselho Municipal de Merenda
Escolar. Acho que a burocracia nunca vai deixar de existir, mas é importante
que nós, legisladores e Chefes de Executivos, possamos criar um conselho
para desburocratizar o Estado, para tentar melhorar a vida dos Prefeitos, a
vida dos Presidentes de associações. Muitas vezes, quando conseguimos
um convênio com o Estado ou com a União, observamos o convênio ir por
água abaixo porque não conseguimos agilizar o processo burocrático que
está emperrado, atrapalhando a vida de muita gente.

Se, por um lado, todo esse discurso que estou fazendo tem nos causado
preocupação, por outro tive a satisfação de conhecer um órgão do Estado
desburocratizado, ágil, eficiente: a Fundação Ezequiel Dias. Passei toda a
manhã na Fundação Ezequiel Dias e tomei conhecimento do programa que o
Governador Eduardo Azeredo lançou, chamado "Farmácia Essencial". Para
montar esse programa, a FUNED e o Governo do Estado estão investindo,
neste ano, a partir de agosto, R$4.000.000,00. Esse programa será estendido
a 215 cidades com menos de 20 mil habitantes e, nessa farmácia essencial,
estão 39 itens de medicamentos básicos que serão distribuídos de três em
três meses a esses municípios pobres, o que certamente irá ajudar os
Prefeitos a trazer um pouco mais de tranqüilidade às suas Prefeituras e aos
seus habitantes

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Só para
parabenizar V. Exa :lo pronunciamento desta tarde e lembrar que temos
hoje várias Prefeituras que já fazem a compra do seu medicamento, da sua
farmácia básica, na Fundação Ezequiel Dias. Para os Deputados e os
presentes nas galerias terem uma idéia, outro dia eu estava vendo que o
preço de uma aspirina é R$0,32 na farmácia. Na Fundação, salvo engano,
500 aspirinas custam R$0,32. Eles estão de parabéns pelo trabalho, e temos
que divulgá-lo para os Prefeitos. Estive lá, durante a campanha do então
candidato a Prefeito de Belo Horizonte, Amilcar Martins, e tivemos até a
oportunidade de gravar um programa, mostrando o que é feito pelo Governo
do Estado e que não tem divulgação. Veja V. Exa. que nem todos os
Prefeitos sabem disso. Cabe a nós, Deputados, cabe até mesmo à imprensa
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e cabe a cada um que conhece o trabalho da Ezequiel Dias levar essas
informações ás suas bases, porque hoje é fundamental para os municípios. A
economia que qualquer cidade do interior pode fazer comprando
medicamentos da Fundação é grande. Aproveitamos, mais uma vez, para
parabenizar o pronunciamento de V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta - As suas palavras são verdadeiras. Tenho
aqui a lista de medicamentos que são produzidos na Fundação Ezequiel
Dias, e com uma tecnologia de ponta. A FUNED investiu, nos últimos dois
anos, US$30.000.000,00, importando equipamentos da Alemanha e da
Bélgica, equipamentos esses que só existem nas grandes multinacionais.
Este ano, a partir de julho, a produção de medicamentos da Fundação
Ezequiel Dias será, no mínimo, 30 vezes superior à de hoje.

Tudo isso é uma questão de opção. Quando o Governo faz opção de
investir no social, de investir nos seus programas básicos, como saúde,
educação, segurança, dando condições para que os municípios possam
crescer e para que o Estado possa ter mais renda, mais emprego, todo
retomo é garantido. E o retomo da Fundação Ezequiel Dias é de um alcance
social que eu nem imaginava. Eu ouvia falar na FUNED e no trabalho do Dr.
Roberto Fonseca, um grande administrador, um grande Superintendente,
mas não tinha conhecimento do trabalho, e hoje resolvi checar. Fiquei
sabendo que 50% do soro antiofidico usado no País vem da Fundação
Ezequiel Dias.

São ações iguais a essa que nos fazem acreditar que o Governador
Eduardo Azeredo está certo no seu pensamento, na sua linha de
administração. Eduardo Azeredo tem que "dar bola' é para os municípios
carentes. Ele tem que investir com prioridade em quem sempre esteve em
desvantagem histórica nas últimas décadas. O seu Programa Minas por
Minas, o Projeto Robin Hood, é o melhor e maior exemplo de respeito para
com os municípios pobres. Tenho trabalhado muito na Lei Minas por Minas,
Projeto Robin Hood. E um projeto que veio certinho; caiu como luva para os
municípios que não tinham condições de crescer e de andar com suas
próprias pemas.

Por outro lado, é necessário que os Prefeitos se inteirem da lei. Hoje, por
exemplo, está vencendo o prazo para que as Prefeituras se cadastrem no
IEPHA e informem sobre o patrimônio cultural, que é um dos itens da Lei
Robin Hood. E ninguém sabe disso. Tenho dito, e já disse ao Dr. José
Henrique Portugal, c = a lei é perfeita. O que falta é a sua divulgação. Falta
chegar perto do Preicio, pegar na sua mão e falar: o senhor quer parar de
perder recursos no seu município? Quer ganhar dinheiro a partir de 1998?
Então, tem que investir em saúde, com o Programa de Saúde da Família;
investir em educação, aumentando o quadro de alunos da rede pública
municipal; tem que investir no patrimônio cultural, fazendo os tombamentos
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do patrimônio do município; tem que investir no meio ambiente, tem que
investir no homem. Somente dessa forma a lei vai ter, em toda a sua
plenitude, os êxitos que o Governador e que nós também esperamos, porque
somos co-responsáveis pela Lei Robin Hood.

E, hoje, dia 15 de abril, vencem prazos importantes nas Secretarias de
Meio Ambiente, da Cultura, de Agricultura e da Saúde, e eu não sabia,
ninguém sabia, porque falta divulgação da lei. Então, o Governo está certo, o
caminho a ser percorrido é o da solidariedade com os municípios pobres,
com os municípios que não têm as estruturas das grandes cidades, que têm
que investir em programas como o de nucleação de escolas rurais da
Secretaria da Educação, no Programa Comunidade Solidária do Governo
Federal, incluindo todos os municípios pobres. E tudo isso está ao alcance
de nossas mãos.

Mas o que acontece muitas vezes, Sr. Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, é que nós, Deputados, votamos uma lei e não procuramos nos
aprofundar nos seus critérios, muitas vezes não temos conhecimento daquilo
que votamos, porque muitas vezes a lei é complementada pela Secretaria,
através de decretos. E temos a obrigação de orientar nossos Prefeitos. Não
podemos ficar presos apenas às cadeiras deste Plenário, temos que fazer o
trabalho de assistência, temos que fazer o trabalho de orientar os Prefeitos,
de caminhar com os Prefeitos, porque, se não, queri, tiver uma melhor
estrutura e melhor preparo vai receber medicamentos, recursos para as
estradas, dinheiro para educação. E os pobres municípios, sem poder de
comunicação, que mal têm um telefone, ficam à margem do que se passa
em Belo Horizonte e em Brasília.

Termino meu pronunciamento cumprimentando o Superintendente da
Fundação Ezequiel Dias, Dr. Roberto Fonseca. Vamos convidá-lo a vir a
esta Casa, à Comissão de Saúde falar sobre o Programa Farmácia
Essencial, que é essencial para os municípios pobres e pequenos de Minas
Gerais, e cumprimentá-lo pessoalmente pelo grande trabalho que tem feito
no cargo de Superintendente da Fundação Ezequiel Dias. Quero
cumprimentá-lo, sobretudo, pelo respeito, pela sua administração e pelo
cumprimento do programa de governo do Governador Eduardo Azeredo.
Muito obrigado.

O Si. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, nosso querido Deputado

Francisco Ramalho, digno representante de ltaúna, que honra ltaúna e é
honrado por aquela cidade, por ser um dos Lideres desta Casa; Srs.
Deputados, meus senhores e minhas senhoras, não tenho outra tribuna
senão esta, a mais legítima do povo, e cuja importância não é compreendida
por alguns segmentos da imprensa, que generalizam aqueles que são
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vocacionados para o exercício da política da democracia.
Sentimo-nos honrados com a visita do nosso colega do Maranhão, cuja

presença se registra nesse momento.
O motivo pelo qual subo a esta tribuna, e subo com muita honra, porque

acredito que ela tem que expressar os sentimentos de todos os segmentos
da sociedade e das vertentes do povo mineiro, em todos os seus
pensamentos e correntes, porque aqui se representa cada região, cada
sentimento, cada pensamento filosófico, ainda que não saiba cada um dos
Deputados.

Foi com muita honra que este Deputado recebeu quase 12 mil votos, dos
quais 10 mil são de pessoas e de uma corrente intelectual que crêem que o
Brasil tem jeito, que o Brasil tem solução. Este Deputado só tem esta tribuna
para se defender, em situações nas quais não tem outra oportunidade,
porque não tem consigo nem o tempo nem a imprensa. O que não poderia
deixar de fazer neste momento é agradecer a paciência dos colegas, que
tantas vezes aqui me suportam. Mas é porque compreendo, Srs. Deputados,
que esta tribuna, se não é mais, é tão importante quanto a execução de
projetos. Esta Casa, sim, é que tem o poder legado pela República, pela
democracia e por Deus de legislar neste Estado; ela é também importante
porque aqui devem nascer os pensamentos, aqui devem ser debatidas as
idéias, aqui, sim, há também a palavra que forma o caráter, porque já está
escrito no Livro de lsaías que a palavra é como broquei: ela esmiúça a
penha, esmiúça a pedra. E é para me defender ou para expor o meu
pensamento, ainda que seja para alguns tardio, pois estava de viagem para
Várzea da Palma, onde há um segmento que estamos apoiando, um
segmento de pensadores, um segmento de políticos sérios, amigos da
sociedade, um segmento que não é da política do ódio partidarista, facciosa,
porfiosa, mas da política do povo, isto é, da " pólis" e que, também, conosco,
está na vanguarda de uma batalha pelo saneamento dos rios do nosso
Estado e, especialmente, do nosso maravilhoso rio das Velhas.

Esteve nesta Casa, nesta oportunidade, o então Sr. Presidente da
COPASA, Dr. Rui Lage, respondendo sobre um projeto de minha autoria,
projeto esse que diz o seguinte: "Fica expressamente proibido jogar em
cursos de água todo e qualquer tipo de detrito e esgoto não tratado, segundo
padrões ambientalistas internacionais ou convencionais, por qualquer
empresa, indústria, ou por qualquer indivíduo ou sociedade. Art. 2 0 : Qualquer
empresa, seja ela estatal ou privada" (porque, infelizmente, no nosso Pais
não definimos ainda que regime temos.). O Brasil não necessita de estatal.
O Governo brasileiro tem que competir, aliás, ensinar seus filhos a competir,
e nunca competir, porque isso de o Governo competir com o povo é uma
loucura. E põem uma estatal dessas ai que opera no tratamento de esgoto,
em dezenas de cidades do nosso Estado, e o Sr. Rui Lage alegou que a
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COPASA não tem condições financeiras, que fica muito caro tratar a água.
Ora, que absurdo! O projeto, no art. 20 , diz o seguinte: 'Qualquer empresa
estatal ou privada que lançar esgoto ou detrito, qualquer empresa de
tratamento de esgoto que lançar esgoto que ameace a fauna, a ictiofauna e
o homem, ou seja, que a água não seja potável, será multada, e, em caso de
reincidência, terá o alvará de funcionamento cassado e será considerada
inidõnea para operar no Estado de Minas Gerais". Ora, é assim no Primeiro
Mundo. Demos o prazo de um ano e concordamos que pode ser estendido
para dois. Agora, alegar que a COPASA não tem dinheiro para isso... E,
então, tem dinheiro para o quê?

Quais são as prioridades da COPASA, Sr. Presidente, Srs. Deputados?
Ela é uma empresa que nada em grandes lucros. Sem dúvida, é uma das
ambições de certos políticos estar na cabeça de uma estatal como essa. Mas
qual é a sua função? Não é tratar de águas e esgotos? Quando pagamos a
conta da COPASA, 50% equivale ao valor da água que chega, e 50% ao
valor da água que sai, do tratamento do esgoto. Agora vem ameaçar a
ictiofauna, a fauna do homem. Olha, Sr. Presidente, com todo o respeito, a
ausência de fé cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes
resplandeça a glória da simplicidade da solução no Evangelho, das boas
notícias. Ora, quando ferimos o meio ambiente, quando ferimos as nossas
águas, estamos ferindo o nosso próprio corpo. O homem é produto do meio,
também. Na nossa constituição física, nós somos compostos dos 11
elementos da terra. Sr. Presidente, V. Exa., como eu, é pó, cobre, zinco,
manganês. Se fazemos parte desse ecossistema, aquele que fere a terra
fere o homem que está sobre a terra. Jogar esgotos em nossos rios é o
mesmo que estar jogando veneno, droga que mata, nas veias do corpo
humano. Para a mentalidade espiritual, quem faz tal coisa é um traficante,
porque enfia, nas veias do mundo, as soluções apresentadas pelo progresso,
mas mata o mundo, na verdade mata o mundo, porque mata o meio
ambiente. Excelências, a natureza não somente se vinga, mas também
retribui. Isso é uma lei física, natural. Existem as leis de Deus, Excelências.
Todo mundo sabe que Deus existe. "Os céus proclamam a glória de Deus, e
o firmamento anuncia as obras da sua mão", mas Deus nos fez à sua
imagem e semelhança e, ao fazer-nos á sua imagem e semelhança, deu-nos
a incumbência de cuidar da terra. E há as leis físicas. Por exemplo, a lei da
gravidade. Se alguém pular de um prédio de dez andares, vai esborrachar-se
lá embaixo. Alguém desafiou a lei física, a segunda de Newton. Agora, se V.
Exa. e nós não atentamos para o meio ambiente, julgamos que não
seremos, também, feridos? Estamos ferindo uma séria lei física e espiritual.
Homens há que isso não entendem. Mas toda Nação que está tendo
progresso agora descobriu isso. A América do Norte uma vez devastou as
suas terras. Houve pregadores da estime de Charles Spurgeon, pastor
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batista, que é tido como herói nacional. Ele influenciou a América inteira a se
despertar para os mandamentos de Deus e para aquele do amor primeiro,
quando Deus disse: "cuidai da terra". E lhe deu a função de cuidar. E nós
estamos dizendo que não temos dinheiro. Não temos o quê, Exa.? Não há
prioridade, não há visão! Sr. Presidente da COPASA, vou enviar-lhe este
discurso escrito, ou por fita, se preferir. V. Exa., se abrir os olhos será, sem
dúvida, um dos maiores baluartes do meio ambiente, porque V. Exa. é
político nato, tem carisma, é homem do povo, só falta abrir os olhos. Ora,
não há dinheiro, Excelência! Por que não há dinheiro? Que impropriedade é
essa? Quanto fica, por exemplo, uma estação de tratamento? O Hospital
Evangélico montou uma em Valadares e ficou, parece-me, em sessenta e
poucos mil reais. O quê? E dinheiro demais? Que ficasse em
R$60.000.000,00, Sr. Presidente e Sr. Governador. E não fica de jeito
nenhum.

A natureza retribuiria se nós fôssemos mantê-la. Aí, sim, esse é o dever
do Estado, que não precisa de ser empresário. Vendo-se a COPASA,
privatize-se logo a empresa. E abram-se as portas para cá, para quem quiser
vir da América, da França, do Japão, da Rússia; para quem quiser competir,
para tratar de água e esgoto. Temos que abrir as portas, dando oportunidade
ao povo brasileiro de competir, sim. Tirem-se os impostos violentos e as
benesses dadas às empresas estatais.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho a honra de fazer parte e de
presidir a Comissão de Meio Ambiente da Assembléia de Minas Gerais-
Sinto-me er casa nesta Comissão porque sou arnbientalista por convicção
filosófica.

Evidentemente que o ambiente é para o homem. Não me confundam
com "xüta". Se tivéssemos no País o controle da caça, se não fizéssemos o
que fazemos - fiquei sabendo que a paca procria de 10 a 12 paquinhas, e
apenas 1 escapa, porque os predadores pegam as outras. Em São Paulo, há
restaurantes que estão vendendo carne de paca e capivara criadas em
cativeiro. Não temos controle porque não queremos e não cuidamos do meio
ambiente. O meio ambiente começa em sua total formação de estrutura
pelas águas. E das águas vem a formação de todas as coisas.

Sr. Presidente da COPASA tenho a esperança de que V. Exa. venha a
ser um dos aliados para a aprovação e a execução desse projeto-

* - Nota da revisão do orador: A alusão é calcada sobre gên. 2:15. O
discurso fica enriquecido por "guarda( e "lavrar".

O Deputado Roberto Amaral (Em aparte) - Agradeço a oportunidade de
falar neste momento em que V. Exa., tempestivamente , fala sobre o meio
ambiente, para lembrar que hoje é o Dia Nacional de Conservação do Solo.
Como técnico ligado a essa área, gostaria de registrar a data e solicitar que
as nossas palavras fossem consideradas de congratulações, primeiro com
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aquele produtor que trabalha a terra e produz o alimento ue é tão
importante para o ser humano; segundo, com os abnegados técnicos ligados
ao setor de meio ambiente de importantes órgãos, como a EMATER, a
EPAMIG, a RURALMINAS, o IEF, as Universidades Federais de Viçosa e
Lavras e muitos outros que trabalham nesta área.

Encerro fazendo menção a todos os técnicos que trabalham nessa área
pela comemoração do Dia Nacional de Conservação do Solo. Minas Gerais
não poderia passar em branco este dia, que é tão importante para todos nós
e para a agricultura mineira. Muito obrigado.
O Deputado Raul Lima Neto - Muito obrigado, Sr. Deputado Roberto
Amaral. Sua participação sempre é preciosa - ainda mais que se volta para o
homem e para o solo. Agradeço ao Sr. Presidente a gentileza e deixo um
recado a todos os que são Presidentes de estatais: não é nada pessoal; -
mas o Estado precisa cuidar daquilo que é seu dever primeiro, do meio
ambiente, da segurança, da educação e da moral. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita honra, a presença,

em Plenário, do Deputado Estadual José Jorge, do PMDB do Maranhão, e o
convida a tomar assento à mesa.

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 a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Marco Régis - falecimento da
Sra. Maneta Cândida Teixeira, em Esmeraldas (Ciente. Oficie-se.); e pelas
Bancadas do PMDB e do PDT (2) - informando à Casa a constituição de um
bloco parlamentar denominado Bloco Democrático Trabalhista - BDT -, nos
termos do art. 72, § 1 0, do Regimento Interno; informando a escolha do
Deputado Ivair Nogueira como Líder do Bloco (Ciente. Cópia às Lideranças.
A Área de Apoio às Comissões.).

Decisão da Presidência
A Presidência deixa de considerar a indicação de Líder da Minoria contida

na comunicação em tela, por não atender ao disposto no art. 73 do
Regimento Interno.

Sala das Reuniões, 15 de abril de 1997.
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Francisco Ramalho, 2 0-Vice-Presidente nas funções de Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, sei que já é

matéria vencida, mas eu gostaria de saber o motivo pelo qual foi indeferida a
indicação da Liderança da Minoria.

O Sr. Presidente - A Presidência se baseou no art. 73 do Regimento
Interno. Se V. Exa. desejar, posso ler o referido artigo.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Gostaria, Sr. Presidente,
embora o Regimento Interno esteja bastante arcaico.

O Sr. Presidente - Mas é o Regimento que se encontra em vigor. O art. 73
do Regimento Interno diz o seguinte: "Constitui a Maioria a Bancada ou o
Bloco Parlamentar integrado pela maioria dos membros da Assembléia,
considerando-se Minoria a representação partidária ou o Bloco
imediatamente inferior que, em relação ao Governo, expresse posição
diversa da Maioria". O Bloco não expressa posição diversa da Maioria, uma
vez que o Deputado Bené Guedes, membro da Bancada do PDT, faz parte
do Governo.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Concordo com V. Exa.

Despacho de Requerimentos
OSr. Presidente - Requerimento do Deputado Cleuber Carneiro, em que

solicita, na forma regimental, a destinação da 1a Parte da reunião do dia
2814197, para homenagem especial aos 30 anos de existência do Colégio
Pitágoras. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Wanderley Ávila, solicitando sejam feitas
injunções junto à UNESCO para se declarar a cidade de Diamantina
Patrimônio Cultural da Rumanida:e (Oficie-se.); Elbe Brandão, solicitando
regime de urgência para a tramft.:ão do Projeto de Lei n° 1.126197, que
dispõe sobre a denominação de Anel Rodoviário Mário Costa Tourinho, a ser
dada ao anel rodoviário localizado ao sul da cidade de Montes Claros; e
Gilmar Machado, solicitando regime de urgência para a tramitação do
Projeto de Lei n° 846196, de sua autoria, que assegura ao consumidor o
pleno atendimento aos serviços médico-hospitalares oferecidos por
empresas privadas ou de intermediação (Cumpra-se.).

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 12 Fase, a Presidência

passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
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O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, solicitamos seja encerrada a

reunião, por falta de "quorum", embora saibamos da existência de matéria
relevante na pauta.

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 extraordinária de amanhã, dia 16, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma
data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA ia REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DIVERSAS
DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo da Costa Pereira, João Leite, Durval Ângelo, Ivair
Nogueira, João Batista de Oliveira e Djalma Diniz, membros da Comissão
supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado Miguel Martini.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo da
Costa Pereira, esclarece que, conforme o edital de convocação, a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
programar os trabalhos. A seguir, determina que as cédulas de votação,
devidamente rubricadas, sejam distribuídas aos membros da Comissão. A
Presidência convida o Deputado João Batista de Oliveira para atuar como

- escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados João Leite e Durval Angelo,
ambos com 6 votos. O Deputado Geraldo da Costa Pereira empossa o
Presidente eleito e passa-lhe a Presidência. O Deputado João Leite
agradece a confiança nele depositada e, na oportunidade, empossa o Vice-
Presidente. Prosseguindo, o Presidente designa para relator o Deputado lvair
Nogueira. A Presidência presta alguns esclarecimentos a respeito do prazo
de funcionamento dos trabalhos e, após ouvir os membros, estabelece que a
Comissão se reunirá ordinariamente às quartas-feiras, às 15 horas. O
Deputado Durval Ângelo passa à Mesa documentação encaminhada a ele
pelos Srs. Gilvan Alves Franco, Cláudia Spranger e Shirley Bertão,
Promotores do Ministério Público, na qual são feitas denúncias contra
Diretores e servidores de penitenciárias e da má alocação de recursos. A
Presidência determina que a documentação seja anexada aos autos e
indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Durval
Angelo apresenta requerimento no qual solicita sejam convidados para
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acompanhar os trabalhos da Comissão representantes da Pastoral
Carcerária, da OAB, do Ministério Público e das igrejas evangélicas.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente esclarece
que o acompanhamento será muito útil aos trabalhos, embora durante as
reuniões destinadas a inquirir testemunhas ou indiciados somente os
membros possam fazer uso da palavra, devido ao caráter específico das
comissões parlamentares de inquérito. Esclarece ainda que mesmo os
Deputados que não forem membros da Comissão só poderão encaminhar
questionamentos por intermédio de um membro. Fica estabelecida a
realização de uma reunião informal, dia 814197, às 15 horas, com a finalidade
de definir a agenda dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a ia Reunião Ordinária, em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - Anderson Adauto -

Dimas Rodrigues - Migue? Martini.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Mibtão, Ambrósio Pinto, Antônio
Andrade e João Leite, membros da Comissão supracitada. Está presente,
também, o Deputado José Braga. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a ouvir as Sras. Heleni de Meio Fonseca, Diretora de
Serviços de Telecomunicações da TELEMIG, e Lúcia Pacífico Homem,
Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte, Presidente do Conselho
Diretor do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais
e Presidente da Confederação Nacional das Donas de Casa e
Consumidores, as quais discutirão sobre a cobrança da taxa FISTEL de
funcionamento do celular, para fins de fiscalização dos serviços de
telecomunicações. Em seguida, o Presidente solicita ao Deputado Antônio
Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Ato contínuo, a
Presidência leva ao conhecimento dos Deputados o convite do Sr. Geraldo
de Faria Martins da Costa, Promotor de Justiça de Defesa c: Consumidor,
para o VII Encontro Técnico de Defesa do Consumidor, que será realizado
nos dias 17 e 18 do corrente. Logo após, o Presidente concede a palavra ao
Deputado José Militão, para que faça a leitura do ofício encaminhado à
Comissão pelo Sr. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON
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municipal, publicada no "Diário do Legislativo' de 514/97, o qual solicita a
instalação de uma divisão da Delegacia de Ordem Econômica junto a esse
órgão. Prosseguindo, a Presidência registra a presença dos Srs. Gilmar
Camargo de Almeida, Gerente de Vendas da TELEMIG, representante da
Sra. Heleni de Meio Fonseca, e Maria do Céu Paixão Kupidlowski,
representante da Sra. Lúcia Pacifico Homem, do Movimento das Donas de
Casa. O Presidente tece considerações relativas ao objetivo da reunião e,
em seguida, concede a palavra aos convidados, para que façam as suas
explanações e respondam às perguntas formuladas pelos Deputados
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado João Leite
usa da palavra e sugere seja reiterado o convite às Sras. Heleni de Meio
Fonseca e Lúcia Pacífico Homem, o que é acatado pelos parlamentares.
Após os debates, o Deputado José Militão apresenta requerimento em que
solicita sejam ouvidos na Comissão, em audiência pública, os representantes
das empresas montadoras de veículos automotores, ou seja, General
Motors, FIAT, Volkswagen e Ford, bem como o Secretário Executivo do
PROCON estadual e o Coordenador do PROCON municipal. Eles discutirão
sobre as reclamações relativas aos defeitos apresentados em veículos
novos, além de prestarem esclarecimentos sobre possíveis condutas e
soluções para o assunto. O Deputado Antônio Andrade apresenta
requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Presidente da
TELEMIG com vistas à veiculação de esclarecimentos, por meio das contas
telefônicas, acerca do direito dos usuários ao detalhamento das ligações
cobradas pela utilização de serviço. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados. Após, o Deputado Geraldo Nascimento apresenta
requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado
e ao Secretário de Estado da Segurança Pública com vistas a que se
viabilize a reivindicação do PROCON municipal quanto à instalação, junto a
esse órgão, de uma divisão da Delegacia de Ordem Econômica, que irá
facilitar, o trabalho em defesa do consumidor. O Deputado José Militão
assume a Presidência e submete a votação o requerimento, que é aprovado.
O Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos e
agradece os convidados pela participação e pelos valiosos subsídios
prestados à Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecimento dos Deputados e demais participantes, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrõsio Pinto - Antônio Andrade - José

Maria Barros.
ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
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JUSTIÇA
As dez horas do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Antônio
Júlio, Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira, 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 Antônio Júlio
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.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados pareceres que concluem
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei
Complementar n° 21197 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antônio
Júlio); dos Projetos de Lei n°s 1.013196, na forma do Substitutivo n° 1, e
1.063197 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Gilmar Machado); e dos
Projetos de Lei n°s 1.045196, na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado
Antônio Júlio), e 1.091197 na forma do Substitutivo n° 1 (relator Deputado
Sebastião Navarro Vieira);	e o parecer que conclui	pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade cela antijuridicidade do Projeto de
Lei n° 1.093197 (relator: Deputado Gilmar Machado). Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 318195 com a Emenda n° 1, 985196 e
1.098197 (relator: Deputado Gilmar Machado); 1.102, 1.103 e 1.109197
(relator Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.110, 1.113 e 1.116197
(relator Deputado Antônio Júlio). Nos termos do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei n° 1.093197 ao
Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece o comparecimento de todos, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 15 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa - lvair Nogueira - Gilmar

Machado.
ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia nove de abril de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Simão
Pedro Toledo, Antônio Andrade, Marcos Helênio e Sebastião Helvécio,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Sebastião Helvécio 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 apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se, então, à P Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Marcos
Helênio apresenta requerimento em que solicita sejam convidados a
comparecer a reunião da Comissão, a fim de prestarem esclarecimentos
sobre a implantação do trolebus em Belo Horizonte, os Srs. Antônio Thomaz
da Mana Machado, Gamaliel Herval e Antônio Aureliano Sanches de
Mendonça, Secretário de Transportes e Obras Públicas. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. O Presidente passa à 2a Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Relator do Projeto de Lei n° 778196
no 20 turno, o Deputado Simão Pedro Toledo emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1 0 turno. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer. Relator também dos
Substitutivos n° 2 e 3 apresentados em Plenário ao Projeto de Lei n° 768196,
no 1 0 turno, o Deputado Simão Pedro Toledo emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Substitutivo n° 3 e pela rejeição do Substitutivo n°
2. Discutido e votado, é o parecer aprovado. Passando-se à 32 Fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário, a Presidência informa que, nos termos do art. 244,
VIII, do Regimento Interno, o Projeto de Lei n° 134195 está sendo retirado de
tramitação, a requerimento do autor. A seguir, coloca em discussão e
votação o Projeto de Lei n° 1.074196; o relator, Deputado Simão Pedro
Toledo, opina pela aprovação da matéria em 1 0 turno. E aprovada a
proposição. 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 enc ra os
trabalhos

Sala das Comissões, 16 de abril de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio - Gil Pereira - Antônio

Andrade

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°717(96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em análise tem por
escopo autorizar o Poder Executivo a efetivar transferência de domínio de
imóvel ao patrimônio do Município de Catas Altas.

Após sua publicação, foi a matéria encaminhada a esta Comissão para que
seja examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme o estabelecido pelo art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em virtude do art. 61, XIV, da Constituição mineira, cabe à Assembléia

Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre matérias de
competência do Estado, especificamente sobre bens do domínio público.
Contudo, é o art. 18 do mesmo Diploma Legal que expressamente exige
prévia avaliação e autorização legislativa para assegurar-se a licitude de
alienação de bens imóveis do Estado.

Sobre a normatização da matéria no campo infraconstitucional, a Lei
Federal n° 8.666, de 2116193, institui norma para licitações e contratos da
administração pública nas esferas de poder da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios.

De acordo com o art. 17 dessa lei, a alienação de bens da administração
pública, quando se tratar de imóveis, estará subordinada à existência de
interesse público justificado, que deve ser devidamente reconhecido pela
outorga de autorização legislativa.

Parece-nos evidente que o requisito do interesse público subjacente à
transferência que se quer realizar é justificado pela destinarão que se
pretende dar ao imóvel, ou seja, construir no local posto de saúde que venha
atender à demanda crescente da população do município. De acordo com o
autor da proposição, a obra, de necessidade inquestionável, será erguida
pela Prefeitura com recursos provenientes da Companhia Vale do Rio Doce.

Nesse contexto, parece-nos indiscutível o interesse público na
consolidação da administração municipal sobre o imóvel em questão.

A respeito da modalidade da alienação, cabe-nos observar que a reversão
não se ajusta ao projeto, já que o imóvel fora doado com encargo por
particulares ao Estado e, agora, pretende-se transferir seu domínio do
Estado para um município. Certamente, só se admite a figura da reversão
nos casos em que esta se fizer aos antigos doadores.

Cumpre-nos ponderar ainda que o encargo ao qual estava adstrito o imóvel
não fora cumprido pelo donatário, criando, dessa forma, uma situação em
que não se pode transferir o bem para outro patrimônio sem a condição
inicial que fora gravada na doação. Entretanto, acompanha os autos do
processo um termo de anuência no qual os doadores originais assentem em
revogar a condição que impuseram ao transferir o domínio do bem ao
patrimônio estadual, livrando assim o imóvel do encargo inicial imposto.

Assim, julgamos conveniente apresentar emenda ao art. 1 0 da proposição,
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na qual a forma de alienação passa a ser doação do Estado ao município,
gravada com encargo. Incorporada essa modificação ao projeto, todos os
seus dispositivos se ajustam perfeitamente à norma contida no § 4 0 do art.
17 da citada lei federal, cuja redação, "in verbis', é a seguinte:

"Art.17- ................................................................................................
§ 40 - A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão

obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de
reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso
de interesse público devidamente justificado."

Com efeito, o parágrafo único do art. 1 0 e o art. 20 estabelecem - nessa
ordem - exatamente a destinação do imóvel e a sua reversão ao património
do Estado se, no prazo de três anos contados da data de publicação da lei,
não lhe for dada a destinação prevista.

Na oportunidade, ainda por via da mesma emenda, retiramos do texto
dados desnecessários à identificação do imóvel, deixando apenas aqueles
imprescindíveis a esse fim.

Conclusã:
Em face do exposto, concluímos pela jurioidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 717196 com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N°1
Dê-se ao caput do art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Catas

Altas imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno urbano
com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no lugar
denominado Lavrado, naquele município, registrado sob o n° 18.019, a fls.
163 do livro 3-AA, do Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Santa Bárbara.".

Saladas Comissões, 15 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Costa -

lvair Nogueira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.061/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem n° 165196, o Governador do Estado remeteu a este

Legislativo, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.061196, que autoriza a
Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS - a doar imóvel à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Jaiba.

Publicado o projeto, esta Comissão passa ao exame preliminar da matéria



rÀ
625 i

quanto a seus aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem como objetivo dar a necessária autorização

legislativa para que a RURALMINAS possa transferir o domínio de bem
imóvel de sua propriedade à Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Jaiba. A transferência deverá ser realizada a título gratuito,
mas gravada com encargo, para o donatário, de construir um asilo.

Por tratar de uma das formas de alienação de bem público, a medida em
tela deve estar em conformidade com os preceitos de natureza constitucional
e administrativa que regem a matéria. No campo dos preceitos de natureza
constitucional, devemos atentar ao estatuído pelo art. 18 da Constituição
Estadual, que sujeita esse tipo de proposição à apreciação deste Legislativo.
No campo dos preceitos de natureza administrativa, há que se atentar ao
disposto no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, que estabelece
normas para licitação e contratos da administração pública no âmbito dos
poderes da União, dos Estados e dos municípios. Sujeita-se a matéria,
também, às premissas da Lei n° 9.444, de 25111187, que trata das licitações
e dos contratos da administração centralizada e autárquica do Estado.

Tais diplomas legais exigem, como requisitos de validade para alienação
de imóvel pertencente a autarquias e fundações, a autorização legislativa e o
interesse público devidamente justificado. Ademais, o bem não pode estar
afetado, isto é, atendendo a finalidade administrativa especial.

De pronto, verificamos que o bem se encontra sem qualquer destinação.
Por outro lado, o interesse público que envolve a operação é evidenciado
pelo fato de que a transação possibilitará à Sociedade São Vicente de Paulo
construir no local um asilo destinado à proteção de idosos e desamparados,
podendo desenvolver, assim, atividades assistenciais de suma importância
para a comunidade.

A RURALMINAS, destinatária da autorização, já se manifestou
favoravelmente à doação, entendendo que o bem terá destinação revestida
de relevante interesse social.

Como se trata de doação de bem público a particular, não podemos deixar
de aludir à norma constante no art. 17, 1, "b", da Lei Federal n°5.666, editada
por força do art. 22, XXVII, da Constituição da República, que dá à União
competência para editar normas gerais sobre licitação e contratos na
administração pública. O citado artigo veda a doação de imóvel do
patrimônio estatal a qualquer entidade privada. Entretanto, ao estabelecer a
vedação, a lei federal deixou de veicular norma geral, e, em decorrência
disso, entendemos que a regra fixada dirige-se apenas aos bens da União,
não lhe estando sujeitos nem os dos Estados, nem os dos municípios, nem
os do Distrito Federal. Um comando dessa natureza significa restringir a
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autonomia dessas entidades políticas, contrariando o estabelecido na
Constituição. A destinarão dos bens do Estado membro é problema afeto à
sua auto-organização e gestão patrimonial, nos moldes do disposto no art. 25
da Carta Magna. O Supremo Tribuna? Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 927-3, concedeu liminar suspendendo a eficácia da
restrição sob comento, em relação aos Estados, aos municípios e ao Distrito
Federal.

Embora, do relatado, não se vislumbre óbice de natureza jurídica à
aprovação do projeto de lei em tela, julgamos de todo oportuno oferecer
emenda ao "caput" do art. 1 0 , a fim de melhor caracterizar o imóvel a ser
doado.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do ProjetQ de Lei n° 1.061196 com a Emenda n° 1, redigida
a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1 0 do projeto a seguinte redação:
"Ali. 1 0 - Fica a Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento

Agrário - RURALMINAS - autorizada a doar à Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Jaiba, imóvel de sua proprieoade,
constituído de terreno com 3.028,74m 2 (três mil e vinte e oito metros
quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados), situado nesse
município, na Av. Francelino Pereira, sín°, com as seguintes confrontações:
pela frente, com a Av. Francelino Pereira; pela direita, com propriedade de
Cosmo A. da Silva e espólio de Oton Perdigão; pela esquerda, com
propriedade de Geraldo P. dos Santos, Claudina L. Guerra e Juraci M.
Alquimim; e, pelos fundos, com a Av. José Monteiro de Oliveira, imóvel esse
parte do loteamento Centro Comunitário Rio Verde, registrado sob o n° 01,
às fis. 01 a 07 do livro 6, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Manga.".

Sala das Comissões. 15 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 245a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE ABRIL DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramalho e Geraldo
Rezende

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.152 a 1.154197 - Projeto de Resolução no
1.155197 - Requerimentos nos 2.095 a 2.098197 - Requerimento do Deputado
Kemil Kumaira - Comunicações: Comunicação do Deputado Roberto
Amarai - Oradores inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral,
Antônio Roberto, Gilmar Machado e Irani Barbosa - 2 2 PARTE (ORDEM DO
DIA): 12 Fase: Abertura de inscrições - Leitura de Comunicação
Apresentada - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Kemil Kumaira; aprovação - V Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento do Deputado lbrahim Jacob; aprovação -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.286;
manutenção - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - lvo

,José - Marcelo Gonçalves - Diizon Meio - Maria Olivia - Adeirno Carneiro
Leão - Ajiton Vilela - Ajaimar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaido Canarinho - Amaldo
Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - EIbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Giycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José Militão - KemU
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Femando Faria - Marco Régis - Marcos
Heiênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguei
Martini - Oiinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmoio Aioise - Roberto Amarai - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Tró pia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - 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 (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívia, 53-Secretária, nas funções de 1°-Secretário, lê

a seguinte correspondência:	-
OFICIOS

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
prestando informações sobre os presos de que trata o Oficio n° 519197, desta
Casa, sugerindo que eles sejam transferidos para unidades penitenciárias
sob a responsabilidade da Secretaria da Justiça e comunicando que os
médicos ocupantes de cargo de natureza estritamente policial estão
classificados no Instituto de Medicina Legal. (- À CPI do Sistema
Penitenciário.)

Do Sr. Antônio Rodrigues Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
lcaraí de Minas, comunicando a composição da Mesa Diretora empossada
em 1011197.

Do Sr. Mauro José de Souza, Vereador à Câmara Municipal de Inhapim, e
de membros do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora da Província Madre
Mazzarello, solicitando a aprovação dos Projetos de Lei n°5 738 a 742196. (-
Anexem-se aos Projetos de Lei n°s 738, 739, 740, 741 e 742196.)

Da Sra. Sueider Maria do Nascimento Thomaz Murta, Coordenador da
Câmara Interinstitucional de Proteção ao Trabalho do Adolescente - CIPT -,
solicitando a rejeição do Projeto de Reestruturação do Ensino Médio no
Estado de Minas Gerais. (- A Comissão de Educação.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.152197
Acrescenta dispositivo à Lei n° 12.219, de 2 de julho de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Acrescente-se ao art. 1 0 da Lei n° 12.219, de 2 de julho de 1996, o

seguinte inciso:
- serviços de vistoria e inspeção de segurança, emissão de certificados
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de registro para transferência, alteração de registros, licenciamentos,
emissão de certidões e expedição de guias de multas e IPVA relativos aos
veículos licenciados ou registrados pelo Departamento de Trânsito de Minas
Gerais - DETRAN-MG?.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1997.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: Por força da Lei n° 12.219, de 2/7196, o Estado passou a

delegar vários serviços de sua titularidade, entre eles alguns que eram
prestados pelo DETRAN-MG.

Não há dúvida de que é irreversível esse processo de terceirização no
âmbito da administração pública, que deve centrar suas funções em três
atribuições básicas: saúde, educação e segurança pública.

A delegação ao particular de determinados serviços exercidos, de forma
atípica, pelo poder público tem contribuído sobremaneira para a melhoria da
qualidade de sua prestação.

Os serviços que ora sugerimos sejam delegados ao particular enquadram-
se na categoria daqueles que, por sua natureza, devem ser exercidos fora do
âmbito da administração pública. Com  certeza, serão reduzidos seus custos,
em face da maior eficiência do delegatário.

Por tais razões, contamos com o apoio dos demais Deputados para a
aprovação da matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 195. c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.153197
Institui o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à Fruticultura

Norte-Mineiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à

Fruticultura Norte-Mineiras.
§ 1 0 - Objetiva-se com o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à

Fruticultura Norte-Mineiras incentivar a participação da iniciativa privada em
ações que visem à D-omoção da fruticultura e da cotonicultura na região
Norte de Minas.

§ 20 - A participação da iniciativa privada no programa dar-se-á sob a
forma de repasse de máquinas, equipamentos, insumos, mudas, apoio à
pesquisa e outras formas que atendam a finalidade proposta no parágrafo
anterior.

Art. 20 - Para participar do programa de que trata esta lei, a pessoa jurídica
firmará termo de cooperação com os municípios da região norte-mineira que
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integram a área do Polígono das Secas, no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Parágrafo único - O termo de cooperação será supervisionado pela
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no que
conceme à sua elaboração e gerenciamento.

Art. 30 - Poderá a pessoa jurídica compensar débitos fiscais anteriores à
publicação desta lei com a participação no programa, na proporção definida
pelo Poder Executivo.

Art. 40 - O Estado articulará formas de incentivo à iniciativa privada de
modo a atrair a sua participação no programa objeto desta lei.

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 31 de março de 1997.
Dimas Rodrigues
Justificação: O projeto de irrigação na região Norte de Minas constitui uma

das maiores promessas do setor da agricultura da América Latina. Terras
antes improdutivas, prejudicadas pela escassez de chuvas, encontram-se
hoje em condições de produzir e de se tomar grande celeiro, graças aos
modernos sistemas de irrigação, incentivando sobremaneira a economia
local.

O Norte de Minas já produz frutas para o mercado interno e para
exportação, mas é necessário mais abertura de mercado em outros Estados,
dificuldade que vem causando transtorno para D5 produtores, já que as frutas
são perecíveis e carecem de cuidados especiais. No que se refere à
cotonicultura, a falta de incentivo vem desestimulando o plantio de algodão,
apesar de haver grande interesse por parte dos cotonicultores.

Os produtores não dispõem de caminhe?s para o transporte, de máquinas
e equipamentos para o plantio; os insumc•: são caros, o custeio da produção
é elevado; não há facilidades nas linhas de crédito. Essas dificuldades fazem
com que os produtos sejam colocados à disposição de atravessadores a
preços incompatíveis. Há necessidade de incentivos ao produtor, de forma a
compensar os investimentos, tanto na área de fruticultura como na área da
cotonicultura.

Apesar do esforço das cooperativas na tentativa de tomar mais segura a
comercialização dos produtos da região Norte de Minas, os recursos são
escassos, insuficientes para maiores investimentos, ou até mesmo para
negociações que favoreçam a sua colocação no mercado de outros Estados.

Precisamos incentivar a produção de frutas na região Norte de Minas, bem
como a cultura do algodão, por meio de programas sérios e bem
estruturados. Política de investimentos na região norte-mineira é necessário
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de forma a tomar a sua produção compatível com a de outros países. Temos
informações de que no Chile, por exemplo, o produtor é financiado pela
iniciativa privada. O comprador antecipa o pagamento de parte da produção
esperada.

A proposta contida nesta lei visa a que a iniciativa privada seja atraída
para participar das ações que possam promover a fruticultura e a
cotonicultura norte-mineiras. Por meio de incentivos a essa participação,
estaremos subsidiando o pequeno produtor norte-mineiro, pois, se essa
situação persistir, ele sucumbirá, e o que antes parecia ser uma solução será
a certeza de um problema.

Considerando que a proposta é de grande interesse para a sofrida região
Norte de Minas, espero contar com o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Agropecuária e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1154/97
Declara de utilidade pública a Associação de Prevenção do Câncer da

Mulher - ASPRECAM -, 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 Prevenção do

Câncer da Mulher - ASPRECAM -, 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 de Reuniões, de de 1997.
Wilson Trôpia
Justificação: Com o objefi' precipuo de trabalhar em prol da prevenção

do câncer na mulher, em toc.s os seus aspectos, foi criada a Associação de
Prevenção do Câncer da Mulher - ASPRECAM -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

A referida agremiação é uma entidade filantrópica que presta assistência a
uma parcela da comunidade tão pouco amparada, não obstante os esforços
empreendidos para tanto, pelos poderes constituídos e pela sociedade em
geral.	 -

Pelo trabalho efetuado, honrado e digno, e pelo potencial apresentado, é
justo que este projeto seja aprovado.	-

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.	-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.155197
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Altera o art. 76 da Resolução no 5.065, de 31 de maio de 1990, que contém

o Regimento Interno da Assembléia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O art. 76 da Resolução n° 5.065, de 31 de maio de 1990, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 76 - A Mesa é composta do Presidente, de dois Vice-Presidentes e de

dois Secretários.".
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor a partir da 14 a Legislatura,

revogadas as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de de 1997.
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia.

Justificação: A redução do número de membros da Mesa faz-se necessária
em face da alteração das atribuições de seus membros, com o advento da
Resolução n° 5.172, de 20112196, e está em consonância com a filosofia de
democratização do processo decisório, com a participação do Colégio de
Lideres, de modo a garantir a representação partidária equânime na direção
dos trabalhos da Casa, bem como a ampliação dos trabalhos de base, com a
dinamização das comissões permanentes, conforme diretrizes traçadas na
Decisão da Mesa de 19/2/97.

- Publicado, vai o projeto de resolução à Mesa da Assembléia para
parecer.

REQUERIMENTOS
N° 2.095197, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja encaminhado

ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Obras Públicas pedido de
informações sobre a obra de recapeamento da rodovia que liga os
Municípios de Andradas e Poços de Caldas. (- Á Mesa da Assembléia.)

N°2.096/97, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à implantação do serviço de telefonia
celular fixo no Município de Carlos Chagas. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.097197, do Jeputado Roberto Amaral, solicitando a transcrição nos
anais da Casa da edição de março do documentário "Manchete Rural". (- A
Mesa da Assembléia.)

N° 2.098197, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que se estenda aos servidores
da UNIMONTES o direito a que se refere o ar!. 111 da Lei n° 11.406, de
1994. (- A Comissão de Administração Pública.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Kemil
Kumaira.
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COMUNICAÇÕES

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Roberto
Ama ra 1.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.

O Deputado Roberto Amarei - Sr. Presidente, Deputado Francisco
Ramalho; Srs. Deputados, Sra. Deputada, distinto e seleto público,
representantes da imprensa, povo mineiro: a notícia que acaba de nos
chegar, segundo a qual a direção do Grupo Fiat está confirmando a
instalação, no Município de Sete Lagoas, da rva fábrica de sua subsidiária
Iveco, não poderia, realmente, ser mais auspiciosa.

Há muito, verificamos a tendência do conglomerado italiano -
inteligentemente incentivado pelo Governo de Minas Gerais - de concentrar
em nosso Estado sua produção destinada ao mercado brasileiro, aos países
do MERCOSUL e, por extensão, a outros mercados de exportação nos cinco
continentes. Assim é que, no Município de Betim, instalou-se a imponente
fábrica de automóveis, a segunda maior do grupo em todo o mundo, e, em
área vizinha, encontra-se a subsidiária Teksid, que fabrica componentes
industriais. Em Contagem, estabeleceu-se a Fiat Allis, com sua manufatura
de equipamentos de terraplenagem, e, um pouco adiante, está a Olio Fiat,
que produz lubrificantes, Belo Horizonte, finalmente, é hoje a sede da
"holding" do grupo, a Fiat do Brasil. Dentro desse processo de expansão que
privilegia a economia mineira de modo extraordinário, a Fiat anunciou,
recentemente, a instalação de nova unidade industrial em Betim, que irá
produzir motores; deverá ainda, instalar outra fábrica nesta Capital, para a
manufatura de veículos comerciais leves.

Essa série de realizações tão positivas, agora, é coroada com a
informação de que a Iveco estabelecerá sua linha de montagem brasileira no
Município de Sete Lagoas. A Iveco - "Industrial Vehicles Corporation" - é
uma das principais divisões do complexo Fiat e dedica-se à fabricação de
veículos automotivos pesados, em linha que abrange desde utilitários médios
até caminhões e ônibus. Lidera o mercado em vários países do mundo, e a
alta qualidade de seus produtos é plenamente reconhecida. Já operou,
anteriormente, unidade industrial no Estado do Rio. Seu retomo é
duplamente auspicioso para nós, pois ratifica tanto a confiança da empresa
no futuro de nosso País, como seu reconhecimento à viabilidade econômica
e às potencialidades de Mina&

A Iveco irá montar em Sete Lagoas, em sua primeira fase, cerca de 12
mil veículos por ano, entre os modelos "Ducato" e "Daisy", utilitários de porte
médio, para uso misto, de carga e de passageiros. O investimento inicial
previsto é de US$200.000.000,00, gerar de 1.000 a 1.500 empregos diretos;
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os indiretos poderão chegar a 10.000. Há que considerar, também, as
empresas fornecedoras de componentes e de serviços que a nova indústria
irá atrair para a região. O momento é, pois, de euforia para Sete Lagoas e
Minas Gerais, constituindo, por outro lado, motivo de justo crédito para o
Governador Eduardo Azeredo e para o Prefeito Marcelo Cecé, dinâmico
administrador e ex-companheiro de lides parlamentares. Deve-se, sobretudo,
a eles, cada um em sua esfera, o empenho para trazer a Iveco. Foi por meio
da atuação madura e da postura de estadista do Dr.Eduardo Azeredo que
chegamos a bom termo e foi com o concurso indispensável de Marcelo Cecé
que logramos marcar mais esse tento. Pessoalmente, julgamos a escolha de
Sete Lagoas de excepcional relevância não só para a cidade, mas também
para a vasta e promissora região norte-mineira, da qual Sete Lagoas é o
portal de entrada.Embora a vocação de nossa zona setentrional seja,
tradicionalmente, agrícola e pastoril, a agroindústria já assume ali grande
importância, e parques industriais diversificados, como o de Montes Claros,
marcam presença expressiva no PIS de nosso Estado.Nada impede,
portanto, que a Iveco e suas fornecedoras venham a utilizar os ilimitados
recursos naturais e a infra-estrutura já existente na região para subseqüentes
empreendimentos.

De parabéns estamos todos, portanto: a Fiat, porque demonstra saber
direcionar suas atividades em Minas e no Brasil, tendo como parâmetro o
capitalismo sadio, o progresso de nosso País, a realização profissional e o
bem-estar de grande número de brasileiros; nosso primeiro mandatário, o
Governador Eduardo Azeredo, bem como sua atuante assessoria e
secretariado, por não esmorecerem no trabalho de construção da nova Minas
Gerais; o Sr. Marcelo Cecé, digno exemnlo de Executivo Municipal à altura
de sua época e de sua cidade; a população sete-lagoana, porque se integra,
cada vez mais, ao processo de desenvolvimento de nossa terra; e todos os
mineiros, finalmente, por receberem esse memorável presente que abrirá
perspectivas inúmeras e profícuas para todos.

Com muita honra, faço-me porta-voz desta Assembléia, que é a casa do
povo mineiro, para transmitir à Iveco e ao Grupo Fiat nossa manifestação de
contentamento e nossa renovada mensagem de boas-vindas.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, passo a comunicar, neste momento, outro
assunto altamente auspicioso e da maior importância para o Norte de Minas,
que é a publicação do edital de concorrência pública internacional feita pelo
Governo do Estado, através da RURALMINAS, órgão vinculado à Secretaria
de Agricultura, no "Minas Gerais" de 1114197. Por meio dele, foi iniciado o
Programa de Desenvolvimento Regional Jaíba/Morro Solto, segunda etapa
do Projeto Jaíba. Esse edital tem como objetivo selecionar empresas
nacionais ou estrangeiras para que, oportunamente, apresentem propostas
para a construção das obras civis e para o apoio logístico à coordenação
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executiva referentes à implantação do Projeto de Irrigação do Jaiba-Etapa II,
no Município de Jaíba. A documentação será recebida na RURALMINAS, na
Rua Tupis, 147, 70 andar, até as 15 horas do dia 516197.

Área irrigada implica maior produção agrícola, maior geração de
empregos, aumento de renda e assentamento de mais retirantes. Dessa
forma, o Governo do Estado está implantando o seu programa estruturante
de irrigação do Projeto Jaiba, e o Norte de Minas, cada vez mais, caminha
para a sua emancipação econômica, social e financeira. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Robertc
O Deputado Antônio Roberto* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

aproveito a oportunidade para ler um artigo do jornal "Estado de Minas", que
faz referência à situação da CEMIG. O título do artigo e'" Curto-circuito na
CEMIG", escrito pelo ex-Deputado Murilo Badarô, que diz: (-Lê.)

"Qualquer bom estudante de histôria conhece o episódio dos "gansos do
Capitólio". O intenso e barulhento gasnar das aves acordou os soldados em
pleno sono, que impediram a tomada da colina romana pelos inimigos.
Quando o ex-Governador Hélio Garcia saiu de seu habitual mutismo e
enigmático silêncio, para protestar contra a manobra que os tecnocratas do
Governo Estadual preparam contra o patrimônio da CEMIG, em parceria
com seus quejandos do BNDES, preferindo frase carregada de malícia e
simbolismo de que "está-se alugando a casa para o futuro comprador", o
solitário líder, do seu exílio voluntário em Santo Antônio do Amparo, fez às
vezes dos gansos do Capitólio. Sua advertência despertou os mineiros do
sono letárgico provocado pela massificante propaganda oficial que
trombeteia aos quatros ventos as supostas vantagens, tudo programado
como mais um ato festivo do espetáculo da folia global a que está
conduzindo o País o Governo tucano.

Purgando o erro cometido em sua gestão, quando alienou
precipitadamente parte das ações da CEMIG, sem, todavia, comprometer o
controle que sobre ela possui o Estado, Hélio Garcia prestou grande serviço
à comunidade mineira ao alertar a opinião pública para o problema.
Surgiram daí as primeiras reações que colocaram a nu essa questão
delicada, com pontos demasiadamente obscuros para ser ultimada às
pressas, sem um prévio debate entre o poder público e a população. Com
toda certeza, retrucará o Governo com a afirmação de que tem autorização
do Poder Legislativo para alienar as ações. Decisões da Assembléia mineira,
hoje uma dependência emasculada do Executivo, são geradas no ventre de
um grupamento político que tudo aprova e sanciona para agradar o poderoso
do dia. Devem, pois ser encarados com reservas. Para se avaliar o grau de
subserviência da Assembléia, onde o Governo busca legitimação para uma
operação carregada de incerteza, leia-se a declaração insólita do líder da
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Oposição (sic), publicada nos jornais, louvaminhando o Governador "pelo
seu gesto simpático e cordial de liberar verbas para seus municípios".
Ademais, se autorizou a alienação das ações, não concedeu alvará ao
Governo para abrir mão do controle da empresa para um grupo estrangeiro,
que, ao contrário dos outros e durante muitos meses, leve indecoroso acesso
à energética estadual, vasculhando seus papéis, penetrando indevidamente
em seus segredos, numa operação que levantou sérias e naturais
suspicácias nos funcionários e técnicos que nela trabalham.

Por mais que a publicidade governamental tente assinalar que o Estado
ainda permanece com 51% das ações, o que teoricamente pode sugerir que
detém o comando da estatal, verdadeiraniente, o acordo de acionistas
imbricado no negócio e consectário da venda de 33% das ações transfere o
poder sobre as decisões empresariais ao novo associado, simplesmente por
lhe atribuir poder de veto no Conselho de Administração pelo estranho
"quorum" qualificado criado. O Estado de Minas Gerais passará a não ter
mais nenhuma ingerência sobre a maior empresa brasileira do setor. Os
especialistas em negócios de bolsa e sociedades mercantis já colocaram em
evidência os perigosos equívocos contidos no edital de venda e no leonino
acordo de acionistas, uma novidade para o mundo dos negócios jurídicos
quando a ele se atribui personalidade jurídica distinta da empresa, tomando-
o impermeável à fiscalização dos acionistas minoritários e do próprio poder
público. A atual direção da CEMIG fez todas as advertências que seu dever
e sua honra funcional lhe impunham. A todas elas os técnicos fizeram
ouvidos moucos. Há monstros na casa. O Palácio da Liberdade coloca em
jogo sua credibilidade se der seqüência a uma operação extremamente
duvidosa e debaixo de fortes suspeitas da opinião pública. São intensos os
murmúrios, todos carregados de fortes impressões de que é ruinosa para
Minas. Depois de demonstradas todas essas obscuridades, que certamente
serão submetidas à apreciação do Juciciário, o prosseguimento dessa
manobra mascarada de doação da CEMIG a uma empresa norte-americana,
patrocinada e considerada pelos técnicos daqui e do BNDES, deve ser detida
pela pressão da sociedade e pelo bom-senso dos Juizes. Só há um caminho
para o Governo mineiro. Se, de fato, quiser levantar o véu sombrio que está
toldando a transparência substancial aos negócios públicos nessa alienação
da CEMIG e a perda de seu controle pelo poder público estadual, suspenda o
leilão e submeta o assunto ao crivo das entidades de classe mais
rep:esentativas de Minas. Juscelino Kubitschek, há 47 anos, iluminou os
céus de Minas com a criação da CEMIG, que foi e tem sido suporte do nosso
desenvolvimento. Quase meio século depois, o Governador do Estado, que
a todo momento invoca seu nome, tem sobre seus ombros a pesada
responsabilidade de não permitir entre ela em curto-circuita"

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deoutado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, presentes nas galerias, imprensa, ocupamos a tribuna nesta
tarde para comunicar que, amanhã, eu e alguns Deputados da Bancada do
PT não estaremos presentes às reuniões da Assembléia, porque estaremos
nos juntando a milhares de brasileiros que se encontrarão em Brasília, para
uma grande manifestação democrática e cívica, em que trabalhadores sem
terra, desempregados e funcionários públicos estarão mostrando ao povo, de
uma forma geral, e, em especial, ao Governo Federal sua indignação diante
de fatos que estamos observando no dia-a-dia.

Em primeiro lugar, gostaria de falar a respeito da atividade que a CUT
estará desenvolvendo em Brasília. Ela já apresentou esta semana e estará
apresentando amanhã parte da sua proposta para a geração de empregos.
Não podemos continuar convivendo com os altos índices de desemprego,
sem que nenhuma providência concreta e objetiva seja tomada. A CUT está
propondo uma campanha para a redução da jornada de trabalho. Ao se
reduzir a jornada, outros brasileiros e brasileiras estarão sendo empregados
para continuar a atividade econômica. Quase todos os países do mundo já
trabalham nessa linha. Aqui no Brasil, quando se quer fazer alguma reforma
ou alguma mudança, fala-se muito que é preciso se espelhar no modelo dos
países do Primeiro Mundo. Diz-se que precisamos nos modernizar e
flexibilizar.

Gostaria, então, que o Governo adotasse essa mesma mobilização e
flexibilização para introduzir reformas profundas, no que diz respeito à
reforma administrativa, à redução da jornada de trabalho e ao atendimento a
desempregados. Nos países do Primeiro Mundo os desempregados têm uma
política clara de atendimento. A CUT apresenta hoje, em conjunto com o
Movimento de Desempregados, proposta para que seja garantida a essas
pessoas, no mínimo por 90 dias, a isenção de pagamento das contas de
água e luz e da prestação da casa própria. Isso porque o indivíduo está
atravessando um momento de dificuldade, e o Estado deve ter uma política
clara nesse sentido. Isso é política de Primeiro Mundo. Vamos ver se
Fernando Henrique manterá, no atendimento às pessoas carentes do País, o
mesmo zelo e o mesmo cuidado que teve para atender aos Bancos. Essas
pessoas, em virtude da globalização, estão perdendo seus empregos.

Em segundo lugar, estaremos em Brasília para exigir a punição daqueles
que mataram brutalmente os trabalhadores rurais sem terra. Um ano se
passou desde o massacre de Eldorado dos Carajás- Achamos fundamental
que haja o fim da impunidade no País. Também não podemos continuar
convivendo com o trabalho corporativista da justiça militar. No Estado do
Pará, através de artifícios burocráticos dessa justiça, nenhuma medida foi



tomada contra os assassinos daqueles trabalhadores rurais. Em Rondônia
também, em Corumbiára e em outras localidades onde foram mortos
trabalhadores rurais, acontece a mesma coisa. E não adianta o Governo vir
dizer que está interessado em resolver esses problemas. Vamos ver seu real
interesse em garantir uma política agrícola satisfatória.

Tivemos hoje a primeira ocupação de uma fazenda no Município de
Uberlândia. Só neste ano, na região do Triângulo, tivemos oito ocupações.
Discutimos, dentro do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, se a
dificuldade não se deve ao processo da ocupação. Mas concluímos que a
grande dificuldade está em permanecer na área e em transformá-la em área
produtiva. Para isso, são necessários recursos e é necessário que o Governo
tenha uma política clara para assentar essas famílias. Já temos famílias
assentadas no Triângulo, no Município de Campo Florido (107 famílias) e na
Fazenda Porto Feliz, cuja doação foi votada por esta Assembléia; a fazenda
era do Estado e estava nas mãos de um grande latifundiário; a Assembléia
teve a coragem. Quando o Governo mandou o projeto, nós repassamos, e
hoje 20 famílias estão lá assentadas e produzindo.

Cada família assentada representa menos pessoas que vêm para os
centros urbanos aumentar a periferia da cidade, levando, conseqüentemente,
ao aumento da criminalidade e da violência. Entendemos que a reforma
agrária é uma questão essencial. O Brasil é um dos últimos países em que
se está realizando esse processo. Tivemos, na Inglaterra, através da
Revolução Gloriosa; na França, com a Revolução Francesa; nos Estados
Unidos, com a Guerra da Secessão; tudo isso há mais de 100, 200 anos.
Tivemos no México, com o Movimento Zapatista, neste século; mas,
infelizmente, no Brasil agora é que estamos fazendo esse movimento, para
que, de fato, a questão da terra possa ter uma nova visão, uma questão que
para os cristãos está clara, porque desde o Livro de Gênesis já está
registrada a forma como deveria se processar a redivisão da terra.
Entendemos que precisamos avançar nessa questão, por isso amanhã
estaremos em Brasília, solidários com os trabalhadores rurais sem terra, com
os pequenos produtores que estarão lá também, reivindicando financiamento
e apoio.

Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
estaremos lá também junto com o movimento do funcionalismo público
nacional. E não adianta o Governo dizer que isso é corporativismo. Pode até
ser, mas não vejo maior corporativismo do que o que estamos vendo na
votação no Congresso Nacional, relativamente à questão do teto e do
subteto, quando agora se discute que o salário na verdade não era de
R$10.800,00, mas de R$12.700,00. Com isso haverá uma elevação dos
salários, tanto do Poder Legislativo, quanto do Poder Judiciário, do
Presidente da República e dos Deputados, na ordem de 60%, enquanto a
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maioria dos trabalhadores continua sem reajuste. O funcionalismo está sem
reajuste dos seus salários há mais de dois anos. Não podemos mais
continuar convivendo com essa situação. Temos diferenças em relação à
reforma administrativa que o Presidente Fernando Henrique está propondo.
Entendemos que é preciso fazer a reforma, mas vamos fazê-la cortando
privilégios. Não é mais possível continuarmos sendo um país em que só o
Governo Federal tem 57 mil cargos comissionados. Para que isso tudo? Não
há necessidade. Desafiamos o Governo Femando Henrique a reduzir esses
cargos a uma ordem de 30%, reduzindo 70% desses cargos. Com  isso não
haveria necessidade da demissão, como o Governo está querendo, de 32 mil
servidores. Entendemos que temos de acabar com o privilégio, e não com
quem está trabalhando na ponta, com quem, de fato, está segurando e
mantendo o serviço público. Não podemos mais conviver com o ataque
gratuito que faz o Governo Federal para com os servidores que de fato
trabalham e seguram as escolas, os postos de saúde, os hospitais, inclusive
aqui, na Assembléia, o processo legislativo.

Estaremos em Brasília para dizer que essa reforma, da maneira como o
Governo Fernando Henrique está propondo, desmonta o serviço público.
Não podemos assistir a isso passivamente, porque os servidores estão sendo
destruidos e, logicamente, sacrificando também os seus familiares, já que,
na medida em que não há reajuste, em que lhes é imposta uma jornada de
trabalho e não lhes é dado um plano de carreira adequado, esses servidores,
ao serem prejudicados, penalizam também as suasfamílias. Precisamos
reverter essa situação.

Não podemos também conviver corri o Fundo de Estabilização Fiscal,
quando o Governo, através de uma medida provisória que tinha mandado há
dois anos e que agora está sendo refeita, garante transferência de 20% dos
recursos arrecadados por todos os impostos e contribuições instituídos pela
União, inclusive os anteriormente citados- Vinte por cento daquilo que
deveria estar indo para os municípios e para os Estados vai ficar com o
Governo Federal. Antes tinha o nome de Fundo Social de Emergência, agora
já é Fundo de Estabilização Fiscal. E dinheiro para ficar em Brasília, para
que o Governo manipule da forma que quer, enquanto os municípios
continuam na penúria, com vários municípios passando por dificuldades
financeiras, e o Estado arrochando cada vez mais os salários. E ai o
Governo do Estado diz que não está havendo dinheiro. Não está havendo
por quê? Porque o Governo de Minas não está fazendo nada, está é
apoiando que o Governo Federal nos retire 20% da nossa arrecadação.
Depois vem dizer que está gastando setenta e tantos por cento.

Está gastando porque está dando para o Governo Federal, e não há
nenhum processo de reação. E contra isso que iremos protestar. Tentaremos
alertar o povo e os Governos- Não podemos mais ter os recursos
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concentrados em Brasília. Chega. Não podemos mais assistir ao Governo
concentrando tudo.

Criou-se a CPMF, e todos nós estamos pagando quando emitimos um
cheque. E o Governo dizia que era para atendimento à saúde, mas para a
saúde, mesmo, nada. Hoje de manhã, a Comissão de Administração Pública
se reuniu com o Reitor e com o Diretor do Hospital Universitário de Montes
Claros, os quais falaram claramente que não há pessoal suficiente. A
população precisa de atendimento médico, mas não há como contratar,
porque falta dinheiro. Mas a CPMF está ai e deveria ser para isso, só que o
Governo a está desviando para outras coisas, para sustentar banqueiros, e
não sobra dinheiro para o que de fato foi criada. Esses 20%, que deveriam
ser usados para garantir escolas e outras coisas mais, vão ser usados para
pagamento de dividas, para sustentar o PROER, para sustentar os Bancos.
E contra isso que vamos nos levantar.

E, concluindo, gostaria de registrar que amanhã estaremos ausentes
porque vamos participar de um dos marcos da história deste País, que vai
ser a manifestação que vai acontecer em Brasília, culminando com as três
marchas que saíram de Rondonópolis, São Paulo e Governador Valadares.
Vamos reunir as unidades do campo e da cidade para dizer ao Governo que
esse modelo está levando ao arrocho, ao desemprego e á fome, e que nós
não queremos isso. Queremos emprego, salário digno e vida abundante para
todos os brasileiros. E exatamente o que estaremos fazendo em Brasília,
somando-nos aos milhares de brasileiros que lá estarão para dar um basta a
esse projeto neoliberal, para a instituição de um novo modelo que leve em
consideração as pessoas que moram neste país. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
O Deputado Irani Barbosa' - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Região

Metropolitana de Belo Horizonte tem um papel importante no contexto
administrativo-político mineiro. Teve seu maior crescimento populacional a
partir de 1970, no grande processo de industrialização e, conseqüentemente,
no êxodo rural. Sem planejamento, o crescimento aconteceu
desordenadamente. Loteamentos clandestinos por toda Belo Horizonte
criaram esse caos. A região elegeu e elege grandes políticos. Fez história e
detém a decisão de eleger o Governo do Estado e Senadores. Tem poder,
mas não tem resposta.

A região metropolitana cresce desordenadamente a cada dia, à sua sorte,
sem um plano diretor, sem direcionamento, e os compromissos de palanque
se encerram com os programas eleitorais.

Assistimos ao caos do transporte, da saúde, da falta de moradia, do
acúmulo de lixo urbano e industrial, da falta de saneamento, de vagas
escolares e até mesmo de centros turísticos.
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A falta de empregos acarreta altos índices de criminalidade. Menores

abandonados, baluartes de várias eleições, estão soltos pelas cidades. E só
precisar de vaga no setor de saúde para perceber que há 15 anos não há
construção de hospitais e que pessoas morrem diariamente sem atendimento
médico. No entanto, os doentes graves de todas as cidades de Minas Gerais
são trazidos para cá.

Quando se fala em transportes, todos se escondem: BHTrans, DER-MG,
AMBEL, empresários. Todos ganham dinheiro em cima do sofrimento
daqueles que necessitam de buscar trabalho em cidades vizinhas, os quais
permanecem de 4 a 5 horas dentro de um ônibus indo e voltando para casa
durante o dia O trãnsito está caótico. Não se anda mais em Belo Horizonte.
Tudo se faz para emplacar carros, para criar formas de transporte, mas via
arterial alguma em Belo Horizonte foi criada desde 1984, quando de Belo
Horizonte saiu Hélio Garcia para assumir o Governo do Estado. Via alguma
foi construída desde então para desafogar o trânsito ou o transporte da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Estou convidando os Deputados votados no vale do Arrudas, na região
metropolitana, para a formação de um grupo de discussão e trabalho sobre
as necessidades básicas da população da região para avaliar as atitudes
políticas dos governantes com a nossa população e para fazer visitas aos
hospitais públicos, principalmente ao único pronto-socorro que temos em
Belo Horizonte, que é o Hospital João XXIII. Convidamos os Deputados para
andar de ônibus nos horários de pico, para qualquer lugar desta cidade ou da
região metropolitana. Quero convocar os Deputados votados em Belo
Horizonte maciçamente - porque votados em Belo Horizonte somos todos,
mas poucos trabalham por Belo Horizonte e pela região metropolitana - a
visitar as escolas, a averiguar a sua rede física, a avaliar a demanda escolar,
a qualidade de ensino e as condições de trabalho dos professores e seus
salários - os professores não têm aumento, sejam eles municipais ou
estaduais, há de dois anos -, a verificar a superlotação das delegacias e as
condições de trabalho, as viaturas, a rede física da Polícia Civil e da Militar,
onde moram os policiais militares e os policiais civis, quanto eles ganham e
o que fazem para sobreviver.

Cobrar autoridade e decisão da Polícia é muito fácil. E a condição, que
ninguém dá?

Devemos, ainda, solicitar do Governo do Estado um plano diretor para
Belo Horizonte e fazer um equilíbrio de assentamento industrial. Não é justo
que cidades hoje como Rio Acima, lbirité, Igarapé, Ribeirão das Neves e
outras cidades mais pobres não tenham sequer uma indústria para empregar
seus trabalhadores. E as indústrias são carreadas todas as vezes para as
cidades que têm maior poder aquisitivo, deixando aquelas cidades que já
são dormitórios e que já são penalizadas pela falta de recurso ao abandono.
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É importante essa participação dos Deputados nas tomadas de decisão,

para se evitar o isolamento político em que hoje vive o Governo do Estado
com relação à região metropolitana.

Não se governa somente com verbas. As boas decisões administrativas
surtem maior efeito do que a abundância de recursos. O que está faltando é
criatividade. Ontem eu falava desta tribuna sobre a alocação de mão-de-
obra por parte da PMMG. Neste momento, é a única coisa que vai gerar
recursos para equipar a nossa polícia. Não é justo que um Banco do Estado
tenha um vigilante contratado de uma companhia particular que,
normalmente, ou é de um delegado ou é de um coronel, de um ex-Secretário
de Segurança, ou tem a participação de algum filho ou de alguém da família.
O Estado tem homens para isso. Se na porta daquele Banco houvesse um
policial militar fardado, ele poderia dar socorro a qualquer acontecimento ao
redor. O que acontece é que um vigilante despreparado, sem ter sequer
porte de arma, defende um patrimônio do Estado. Alegar falta de recurso
podemos alegar, mas a falta de criatividade, neste momento, está sendo
muito maior do que a falta de recursos. Por isso é que convoco, hoje, desta
tribuna, os Deputados da região metropolitana, porque nós, apesar de não
sermos os únicos votados nos municípios que circundam Belo Horizonte,
ternos uma responsabilidade muito grande, porque todos os Deputados que
têm assento nesta Casa trazem do interior um ou outro de seus amigos ou
eleitores para serem internados, tratados ou para trabalharem aqui na
Capital. Mas os recursos produzidos disso e seus benefícios vão para muito
longe.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Eu queria me sentar,
Deputado, para ouvi-lo. V. Exa. está chegando, tantas vezes, a soluções,
mas eu não poderia deixar de aparteá-lo para dizer uma coisa: Deputado
Irani Barbosa, Salomão disse que nós, os homens, somos mais sábios
quando ouvimos, mais do que quando falamos. Falo muito, mas procuro
ouvir também aqueles que sobem a esta tribuna. Ouvir, porque Jesus já
disse: "Bem-aventurados os que ouvem." Acredito no dom da política, do
homem vocacionado para a política, do homem que cuida da coisa pública.
Perdem aqueles que não estão ouvindo V. Exa.; aliás, creio que V. Exa.
sabe disso. Foi Deus quem o vocacionou. Esse dom burilado por Deus, esse
dom colocado a serviço da justiça, da verdade, é um dom que pode mudar
as coisas do País. Esse dom não nos coloca na frente daqueles que são
chamados para outras áreas da sociedade, como empresários, como
médicos. Se bem que há o médico político, mas a política é um dom capaz
de mudar as coisas. Mas a primeira coisa a fazer é reconhecermos a
importância desse dom e agradecermos a Deus. V. Exa. é um homem com
dom. V. Exa. se levanta para discutir um assunto referente ao povo,
referente às coisas do povo, como o transporte coletivo, como os problemas



1t2
643

dessa superlotação numa cidade não preparada para isso, amontoada, com
problemas, por exemplo, dos cartéis, do SETRANSP. Eu nunca vi uma
pessoa expor, com tanta clareza. Sabe por quê, Excelência? Porque Deus o
chamou para essa função tão importante. De forma que quero parabenizá-lo,
por ser uma pessoa humilde. A glória é do artista, não é do quadro; é do
oleiro, e não do vaso, foi ele quem o fez. E, dando glórias a ele, tenho a
convicção de que V. Exa. há de ser uma das estrelas da constelação política
de nosso País.

E essa a minha contribuição, aliás, a minha palavra, e quero dizer que
quero contribuir, porque também sou votado. Amo Belo Horizonte, o vale do
Arrudas, Fui Vereador nesta cidade e me sinto honrado em fazer parte, com
V. Exa., dessa iniciativa com que Deus inspirou , V. Exa. e todos nós,
moradores de Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, para finalizar, eu queria
dizer que amanhã, às 10h30min, estaremos com o Presidente do Tribunal de
Contas, Conselheiro Murta Lage, para pedir rapidez na auditoria que
solicitamos na Câmara de Compensação Tarifária de Belo Horizonte. Já
temos a certeza de que houve desvio de dinheiro. O Presidente do
SETRANSP alega que há R$44.000.000,00 de crédito na Câmara de
Compensação. O Presidente da BHTrans diz que não é esse o valor, mas
R$14.000.000,00. Se há R$14.000.000,00 de débito confessado pelo
Presidente da BHTrans, se dividirmos a razão ao meio, chegaremos a um
valor acima de R$20.000.000,00. Tem dinheiro sumido, o que queremos é
saber exatamente por que ele desapareceu e o que foi feito com ele.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Gostaria de
parabenizar V. Exa., porque há muito tempo eu gostaria de ouvir um
pronunciamento como o feito por V Exa. neste momento. Nós, Deputados
votados na Região Metropolitana de Belo Horizonte - e recebemos a 10a
votação aqui -, temos que nos unir, neste momento, independentemente de
filosofia partidária ou religiosa, para brigar por Belo Horizonte e pela região
metropolitana. V. Exa. disse bem: todos os Deputados, de uma maneira ou
de outra, são responsáveis por Belo Horizonte, porque dos grotões saem
eleitores de todos os Deputados e vêm até Belo Horizonte. A ambulância do
Norte, do Nordeste, do Sul pára aqui. Está na hora, Deputado Irani Barbosa,
de acatarmos a sugestão de V. Exa. e engrossarmos as fileiras. E que os
Deputados votados em Belo Horizonte e na região metropolitana voltem a
ser aqueles que realmente brigavam por-esta Capital. A região não anda
mais sozinha. V. Exa. também lembrou bem que há muito tempo não vemos
uma obra em Belo Horizonte ou na região metropolitana.

Temos de lembrar também que o Governador Eduardo Azeredo sabe
onde existe a necessidade dessa obra. Ele sabe como fica a situação do
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morador da região metropolitana e de Belo Horizonte porque ele já foi
Prefeito aqui. E, por essa razão, ele sabe das necessidades de Belo
Horizonte. Precisamos de criatividade agora e precisamos ajudar, e muito,
este Governo, e também - por que não - o Prefeito de Belo Horizonte. Está
na hora de unirmos forças. Tudo que se fala em Belo Horizonte hoje refere-
se à licitação de ônibus. Pergunto a V. Exa.: mudando os empresários do
setor de ônibus - e já coloquei isso várias vezes -, vai melhorar o trânsito
caótico? Não. Precisamos de obras em Belo Horizonte. Precisamos de uma
parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de Belo Horizonte e temos
que trabalhar, acima de tudo, por Belo Horizonte e pela região metropolitana.

V. Exa. está de parabéns. V. Exa. brilhou mais uma vez e pode ter a
certeza de que amanhã, às 10 horas, estarei no Tribunal. Muito obrigado.

O Deputado Irani Barbosa* - Agradeço a participação. Só para finalizar,
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir também a todos os Deputados que
queiram nos acompanhar amanhã, às 10h30min, para que possamos pedir
realmente a interveniência do Tribunal de Contas para apurar o que foi feito
com o dinheiro da Câmara de Compensação Tarifária de Belo Horizonte.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
r PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Não havendo outros
oradores inscritos, a Presidência passa á 22 Parte da reunião, com a 1a Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Roberto Amaral - falecimento do
Sr. Francisco José Roila em São Domingos do Prata (Ciente. Oficie-se.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Requerimento do

Deputado Kemil Kumaira, em que solicita, na forma regimental, seja
encaminhado apelo ao Presidente da TELEMIG, Dr. Saulo Levindo Coelho,
objetivando viabilizar-se a implantação do serviço de telefonia celular fixo no
Município de Carlos Chagas. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

2a Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ? Fase, a Presidência
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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 - Vem à Mesa requerimento do Deputado lbrahim Jacob,

em que, na forma regimental, solicita alteração da pauta desta reunião, de
modo que os vetos constantes na ordem do dia sejam votados na seguinte
ordem: 1 0 - Veto Parcial á Proposição de Lei n° 13.286; 2 0 - Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.284; 3°- Veto Parcial á Proposição de Lei n° 13.289;
4°- Veto Total à Proposição de Lei n° 13.281; 5°- Veto Total à Proposição
de Lei n° 13.276; 60 - Veto Total à Proposição de Lei n° 13.261. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.286,
que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina pela rejeição do
veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto,
nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que
os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sim' e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto,
e "não" reje:a o veto. Convido para atuarem como escrutinadores os
Deputados José Militão e Marcelo Gonçalves. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Gilmar Machado) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaho - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olívi - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira
Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - José Bonifácio - José Maria Barros
- José Militão - Kemil Kumaira - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Schettino - Raul Lima
Neto - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wanderley
Ávila - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Recomerdo 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 30 Deputados. Foram encontradas na uma 30

sobrecartas. Foi computada a presença de 9 Deputados nas comissões,
perfazendo o total de 39 Deputados presentes Os números conferem. A
Presidência solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 23 Deputados; votaram "não" 7

Deputados. Foi computada a presença de 9 Deputados nas comissões. Está
mantido o veto. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, as comissões terminaram

seu trabalho. Como V. Exa. pode verificar, tivemos 9 votos contados em
comissão. Como as comissões encerraram os seus trabalhos e V. Exa. pode
verificar, de plano, a inexistência de "quorum" para a continuação de nossos
trabalhos, pediria a V. Exa. que encerrasse a 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 extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 17, 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 i&oa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE ABRIL DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata - 2

PARTE(ORDEM DO DIA): V Fase: Eleição de Conselheiro do Tribunal de
Contas - 28 Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - lvo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Arnbrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
DurvaI Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
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 - Kemil Kurnaira - Leonídio Bouças - Luiz Femando
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José I-laueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
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Piau - Paulo Schettino - Pêricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vascoricellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune
- Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h115min, a lista de

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 23 Parte da reunião, em sua 1 2 Fase, destinada à eleição de
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

A Presidência vai renovar a votação para a eleição de Conselheiro do
Tribunal de Contas, a que se refere o art. 78, § 1 0, inciso II, da Constituição
do Estado.

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos da Resolução n° 5.156,
de 20111195, foram apresentadas duas candidaturas: a do Deputado Simão
Pedro Toledo, por meio do Requerimento n° 2.042197, e a do Deputado
Kemil Kumaira, por meio do Requerimento n°2.043/97.

Após argüição pública, a Comissão Especial designada para emitir parecer
sobre as candidaturas concluiu estarem ambos os candidatos aptos para o
exercício do cargo.

A Presidência vai passar à eleição, por escrutínio secreto, nos termos do
art. 264, inciso 1, do Regimento Interno. A eleição dar-se-á por maioria
simples, ou seja, será eleito o candidato que obtiver o maior número de
votos. Em caso de empate, será eleito o candidato mais idoso. A Presidência
convida para atuarem como escrutinadores, na função de secretários, os
Deputados Jorge Hannas e Ronaldo Vasconcellos.

A Presidência solicita a atenção dos Deputados para os seguintes
procedimentos: os Deputados, cada um por sua vez e somente quando
chamados, deverão dirigir-se à Mesa e receber os escrutinadores a
sobrecarta devidamente rubricada. Em seguida, deverão dirigir-se á cabine,
escolher a cédula com o nome do candidato que desejarem eleger, colocá-la
na sobrecarta e, posteriormente, na uma. Com a palavra, o Sr. 10-Secretário,
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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 - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton 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 - Bilac
Pinto - Gados Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Mana
Barros - José Militão - Nernil Kurnaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune
- Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que não há
necessidade de segunda chamada, urna vez que votaram 77 Deputados. A
Presidência convida os dois candidatos a permanecerem junto à Mesa, para
acompanharem o processo de apuração. Informa, ainda, que tão somente
eles e seus representantes poderão permanecer junto à Mesa, para
acompanhamento da apuração.

Os candidatos indicaram os Deputados José Militão e Bilac Pinto para
acompanharem, também corno fiscalizadores, a apuração da votação. A
Presidência determina a abertura da urna e recomenda aos escrutinadores
que procedam à verificação da coincidência do número de sobrecartas com
o de votantes.

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Foram encontradas na urna 77 sobrecartas. Os

números conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam
à apuração mediante a abertura de cada sobrecarta e a leitura dos votos um
a um por um escrutinador, bem como à anotação também uma a uma pelo
outro escrutinador.

- O Deputado Jorge Hannas, escrutinador, procede à abertura de cada
sobrecarta e à anotação de cada voto, enquanto o Deputado Ronaldo
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Vasconcellos, escrutinador, anuncia os votos.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam

à redação do boletim de apuração.
- Faz-se a redação do boletim.
O Sr. Presidente - O Deputado Kemil Kumaira recebeu 34 votos; o

Deputado Simão Pedro Toledo, 41 votos: há 2 votos em branco. Está eleito o
Deputado Simão Pedro Toledo para Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

r Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2 a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
da matéria constante na pauta.	-

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

veto à Proposição de Lei n°13.286, em virtude de sua apreciação na reunião
ordinária realizada hoje, à tarde.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos entrando em

votação que exige "quorum" qualificado, e V. Exa. pode verificar que os
Deputados querem fazer o acompanhamento da discussão e cumprimentar o
candidato eleito para Conselheiro do Tribunal de Contas. Solicitamos a V.
Exa. o encerramento, de plano, da reunião, e amanhã faremos as votações
dos vetos constantes na pauta. Muito obrigado.

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

número regimental para continuidade dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 17,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia oito de abril de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Francisco Ramalho, Geraldo Rezende, Dilzon Meio, Ivo José e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Durval Angele. Sebastião
Navarro Vieira, Antônio Roberto e Roberto Amaral, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco
Ramalho, declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião
anterior lida e aprovada. Isso posto. o Presidente informa que a reunião tem
por finalidade apreciar processos de prestação de contas da aplicação de
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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 2411195, da Deliberação da Mesa n°1.302 e das demais
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e Sebastião
Navarro Vieira, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que, verificando as prestações de contas, cada um por sua
vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Belo Horizonte Futebol e Cultura, Associação de Ação
Comunitária de Lavrinha, Prefeitura Municipal de Cameirinho, Alvorada
Esporte Clube, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Itaverava,
Prefeitura Municipal de Piranga, Liga Esportiva de Cataguases, Associação
Comunitária Unidos de Bonito, Casa da Memória do Vale do São Francisco,
Casa da Memória do Vale do São Francisco, Centro Social de Assistência
Comunitária, Associação Beneficência Popular - Instituto Ec:cacionaI
Monsenhor Rafael, Associação Comunitária Santa Terezinha, Associação
Deficientes Físicos de Ipatinga, Associação dos Deficientes lraienses,
Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, Associação dos Moradores do
Bairro Lagoa do Pau, Centro de Assistência Técnica, Caixa Escolar Dr.
Carlos de Albuquerque, Caixa Escolar São Geraldo, Conselho de
Desenvolvimento São Judas Tadeu, Associação Comunitária do Bairro Boa
Vista e Adjacências, Paróquia de São Gonçalo, Centroeste Esporte Clube,
Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória, Prefeitura Municipal de
Perdizes, Sociedade Unidos de Gouveia, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Sesmaria. 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, 15 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Francisco Ramalho - lvo José -

Maria Olivia - Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Antônio Roberto -
Sebastião Navarro Vieira - Ermano Batista.
ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL E DE MEIO AMBIENTE
Às dez horas do dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e
seis, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Olinto
Godinho e Elbe Brandão, membros da Comissão de Agropecuária e Política
Rural; Ivo José, Antônio Roberto, Wilson Trópia e Olinto Godinho
(substituindo este ao Deputado Ronaldo Vasconcelios, por indicação da
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Liderança do PL), membros da Comissão de Meio Ambiente. Está presente,
também, o Deputado Ajalmar Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a finalidade da reunião é discutir com os convidados, em
audiência pública, os problemas pertinentes aos projetos industriais e
agroindustriais, estudando alternativas de incentivo à despoluição ambiental.
Em seguida, convida os Srs. Inácio Fernandes, representando o Secretário
de Indústria e Comércio, e José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e a Sra. Júnia Maria Barroso
Santa Rosa, Diretora de Planejamento Regional e Setorial da SEPLAN, para
tomarem assento à mesa. Registra-se, ainda, a presença do Sr. Antônio
Cândido Martins Borges, Diretor-Geral do IMA, e da Sra. Maria Dalce Ricas,
Presidente da AMDA. O Deputado Paulo Piau tece considerações iniciais e,
a começar pela exposição do Sr. Inácio Femandes e da Sra. Júnia Maria
Barroso Santa Rosa, Deputados e convidados se envolvem em um debate
sobre o tema em questão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento
dos parlamentares e dos convidados, determina que se lavre a ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Ronaldo

Vasconcellos - Elbe Brandão - Roberto Amaral - Maria José Haueisen.
ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho, Ronaldo Vasconcellos e
Antônio Roberto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcelios que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A reunião tem por finalidade discutir e votar
proposições da Comissão e ouvir diversos convidados sobre o problema da
esquistossomose no rio Cipó. O Deputado Anivaldo Coelho, a pedido da
Presidência, faz a leitura de fax do Sr. Paulo Safady Simão, Presidente da
TURMINAS, justificando sua ausência na reunião em vista de compromissos
assumidos em Brasília. O Presidente informa aos presentes que foram
convidados para a reunião os representantes das seguintes entidades:
Coordenação da Fundação Nacional de Saúde, Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - AMDA -; Fundação Nacional de Meio Ambiente -
FEAM -; IBAMA; Departamento de Parasitologia da UFMG; TURMINAS:
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Associação Cristã de Moços; Jornal 'Estado de Minas'; Prefeituras
Municipais de Baldim, Jabuticatubas, Jequitibá e Santana do Riacho;
empresas de ônibus Saritur, Duque de Caxias e Serro; Associação dos
Amigos da Serra do Cipó. Prosseguindo, o Presidente convida a tomar
assento à mesa dos trabalhos os Srs. João Carlos Pinto Dias, Coordenador
da Fundação Nacional de Saúde de Minas Gerais; Jáder Pinto de Campos
Figueiredo, Superintendente do IBAMA; Maria Dalce Ricas, Superintendente-
Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -, e
Maurício Cravo, representando a Presidente da Fundação serra do Cipó,
Márcia Styer. O Presidente, como autor do requerimento que deu origem aos
convites, juntamente com o Deputado Ronaldo Vasconcellos, faz suas
considerações iniciais e passa a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconceilos,
para que também se pronuncie. Os Deputados destacam a importância da
mobilização da comunidade, que tem por objetivo alertar as autoridades
públicas sobre o problema da esquistossomose no Estado e suas
conseqüências para a população. Após, a Presidência passa a palavra aos
convidados que compõem a mesa, cada um por sua vez, pelo prazo de 10
minutos. O Sr. João Carlos Pinto Dias faz relato do trabalho da Fundação
Nacional de Saúde na região da serra do Cipó à procura do caramujo
hospedeiro, transmissor da esquistossomose. A Sra. Maria Dalce Ricas
sugere ao Presidente e aos representantes dos demais órgãos envolvidos na
discussão dos problemas da serra do Cipó que enviem correspondência ao
jornal "Estado de Minas" a fim de solicitar o mesmo espaço usado para
divulgar as denúncias, para que as autoridades possam fazer os
esclarecimentos necessários. Nesse momento, o Sr. Jáder Pinto Figueiredo
pede licença para ausentar-se da reunião por ter compromissos em Brasília,
e assume o seu lugar o Sr. Wagner Almeida, Superintendente Adjunto do
IBAMA. Prosseguindo, o Presidente anuncia a presença dos Srs. Geraldo
Majella Barreto e Airton Monteiro de Castro Filho, respectivamente
Presidente e Secretário Adjunto da Associação Cristã de Moços; Antônio
Carlos de Oliveira, Secretário Adjunto da Unidade Camping Véu da Noiva da
ACM; Rubens Lessa, Diretor da Saritur; André Jack Mota Belisário,
representando os Prefeitos Municipais de Santana do Riacho, Jabuticatubas,
Associação dos Moradores e Amigos da Serra do Cipó e Associação
Comunitária João Nogueira Duarte; Valéria Moraes Zica, da Fundação Serra
do Cipó; José Eustáquio Miranda, Dorvalina Antônia Araújo, Roberto Rimon
Baruqui, Oswaldo Machado, Zulma Fróis, respectivamente, proprietários das
Pousadas Chão de Terra, Soberbo, Pedras, Monjolo e Grande Pedreira, na
região da serra do Cipó; Crispim Ribeiro, consultor ambientalista; Lélio
Fabiano, Consultor; Fabiano Pimenta Júnior, Coordenador Adjunto da
Fundação Nacional de Saúde; Dilma Rosa Belisário, Diretora da Escola
Estadual Francisca Josina, e vários moradores da região da serra do Cipó. 0
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Presidente, Deputado Raul Lima Neto, solicita ao Deputado Ronaldo
Vasconceilos que assuma a Presidência da Comissão por ter um
compromisso no Palácio da Liberdade. Ato contínuo, a Presidência convida a
tomar assento à mesa o Sr. Benerval Alves Laranjeira, Gerente de Divisão
de Atividades de Infra-Estrutura da FEAM, e passa a palavra aos Srs.
Geraldo Majella Barreto, André Jack Mota Belisário e Benerval Alves
Laranjeira, cada um por sua vez, para que possam expor suas opiniões.
Abre-se amplo debate com a participação dos convidados e dos
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado
Antônio Roberto destaca a precariedade do saneamento básico e suas
conseqüências para a população. Antes de encerrar a reunião, o Presidente
propõe que seja feita visita à serra do Cipó, acompanhada por autoridades
que estiveram presentes à reunião, com a finalidade de verificar "in loca" as
condições ambientais e as atividades desenvolvidas por órgãos ambientais,
empresas turísticas e Prefeituras, com o objetivo de preservar aquele
patrimônio. Também anuncia uma caminhada ecológica a realizar-se no dia
2714, promovida pela AMOTE, na região do Município de Macacos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Ronaldo Vasconceilos -

Antônio Roberto.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 10195
As dez horas e quinze minutos do dia três de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüinio, Ailton Vilela, Miguel Martini, Sebastião Costa, Durval Angelo, José
Braga, Antônio Andrade e Antônio Roberto (substituindo os dois últimos aos
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Toninho Zeitune, respectivamente,
por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 1-lely Tarqüínio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Durval ÂrlGeIo que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a reunião tem por
finalidade apreciar o parecer do relator para o 2 0 turno da proposta em tela e
passa a palavra ao Deputado Sebastião Costa, que emite parecer pela
aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 10195 na forma do
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1, que apresenta. Submetido a
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discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos Deputados e
suspende os trabalhos por 15 minutos para a lavratura desta ata. Reabertos
os trabalhos, a Presidência desconvoca a reunião marcada para as 15 horas
de hoje e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 1997.
Hely Tarquinio, Presidente - Aílton Vilela - Miguel Martini - Sebastião Costa

- Durval Angelo - José Braga - Antônio Andrade - Antônio Roberto.
ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DIVERSAS
DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quinze horas e quinze minutos do dia nove de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira e Miguel Martini, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Lede, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior e, logo após, coloca-a em
discussão, O Deputado Durval Angelo, com a palavra, solicita retificação da
ata com as seguintes modificações: inclusão do nome completo dos
Promotores de Justiça que encaminharam documentação à Comissão e
substituição do termo "se limita a assistir'. Colocada em votação, salvo
retificações, fica a ata aprovada. Colocadas em votação, são as
modificações aprovadas. A Presidência determina a nova redação da ata e
esclarece que esta reunião se destina a discussão e aprovação do
cronograma a ser desenvolvido pela Comissão e que, no decorrer dos
trabalhos, caso haja necessidade de qualquer alteração, esta será submetida
aos membros no momento oportuno. O Presidente passa a palavra ao
relator, Deputado Ivair Nogueira, para que possa apresentar a proposta
inicial dos trabalhos. Após a leitura do cronograma, a Presidência o coloca
em discussão. Nesta fase, a reunião é suspensa por dois minutos para
entendimentos. Reabertos os trabalhos, o Deputado Durval Angelo apresenta
novas sugestões para a atuação da Comissão na segunda fase dos
trabalhos: além de colher subsídios que auxiliem na elaboração de
alternativas ao sistema vigente, que haja também a convocação dos
Secretários da Justiça e da Segurança Pública e a convocação de presos.
Suas sugestões são aprovadas pelos membros e a Presidência solicita que,
assim que sejam feitas as modificações necessárias, seja distribuída cópia
do cronograma a cada membro. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 15 de
abril, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.



1£2
655

Sala das Comissões, 15 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - Anderson Adauto -

Dimas Rodrigues - Miguel Martini.
ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às nove horas do dia dez de abril de mil novecentos e noventa e sete
reúnem-se no Plenaïinho IV os Deputados Ronaldo Vasconceilos, José
Militão, José Henrique e ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Registra-se a presença do Deputado Dilzon Meio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcelios, declara abertos
os trabalhos, informa que a reunião se destina a ouvir do Secretário de
Transportes e Obras Públicas, Deputado Federal Antônio Aureliano Sanches
de Mendonça, esclarecimentos sobre a conclusão da via expressa que liga
Betim, Contagem e Belo Horizonte 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 seguir, o Presidente acusa o recebimento do
Oficio n° 102197, do Secretário de Assuntos Municipais, Deputado Federal
Carlos Mosconi, que cumprimenta esta Comissão pela iniciativa de promover
cicio de debates com a finalidade de prestar informações sobre
administração pública municipal aos Prefeitos recém-empossados. Esgotada
a 1a Parte da reunião, o Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposição da Comissão. C
Presidente submete a votação, e é rejeitado, requerimento de autoria ck
Deputado Gilmar Machado, em que solicita sejam convidados para audiência
pública os Srs. Hesse Luis Põreira, Prefeito Municipal de Alfenas; Mário
Augusto da Silveira Neto, Presidente da Câmara Municipal de Alfenas; e
Rodrigo Antônio Silva Alves, Coordenador do Movimento dos Sem-Casa de
Alfenas, para discorrerem sobre o grave déficit habitacional daquele
município e a recente ocupação de lotes urbanos por 96 famílias. Dando
seqüência, o Presidente comunica a impossibilidade de comparecimento do
Secretário de Transportes e Obras Públicas a esta reunião. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a prixima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra a reunião.

Saia das Comissões, 17 de abril de 1997.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - José Militão - lvair Nogueira - José

Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
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N° 1.050196

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

A proposição em comento, do Deputado Gilmar Machado, dispõe sobre o
peso máximo tolerável do material escolar a ser transportado por alunos do
pré-escolar e do ensino fundamental da rede pública.

Publicada, foi a matéria encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, adindo-lhe as Emendas
n°s 1 a 3.

Em consonância com os ditames regimentais, vem agora a proposição a
esta Comissão, para exame do mérito.

Fundamentação
O mérito da proposição parece-nos evidente. Com efeito, periodicamente

nos chegam ao conhecimento noticias de graves comprometimentos físicos
oriundos do excessivo peso carregado pelas crianças em suas mochilas e
pastas. Escolioses, lordoses, deformações e problemas de postura são
algumas das conseqüências nocivas à vida dessas crianças.

Portanto, não há como negar aprovação, em nosso entendimento, a tão
oportuna medida, nos termos em que foi proposta pelo autor.

Entendemos necessário, no entanto, propor uma alteração na redação da
Emenda n°1, da Comissão de Constituição e Justiça, que modifica o "caput"
do art. 1 0 do projeto em estudo, em vista da necessidade de adequação das
terminologias à nova realidade expressa pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, recentemente aprovada.

Tal modificação será apresentada como subemenda à Emenda n° 1.
Conclusão

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .050196
com as Emendas n°s2 e 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda n° 1. da mesma Comissão, na forma da Subemenda n° 1, que
apresentamos.

SUBEMENDA N°1 A EMENDA N°1
Substitua-se, na redação da Emenda n° 1, que altera o "caput" do art. 1 0 do

projeto, a expressão "no pré-escolar e no 10 grau" por "no pré-escolar e no
ensino fundamental".

Sala das Comissões, 16 de abril de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Elbe

Brandão.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.035197

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em apreço
tem por escopo solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Estado
informações acerca das providências tomadas quanto às recomendações da
CPI para apurar denúncias de desvio de documentação e de irregularidades
quanto ao pagamento de pessoal e à alienação de bens patrimoniais e terras
públicas na Fundação Rural Mineira- Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS.

Publicada em 1313197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Estadual estabelece, em seu art. 73, § 1 0, II, "in verbis":
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e

eficaz.
§ V - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de

entidade da administração indireta se sujeitarão a:

II - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxilio do
Tribunal de Contas;".

Uma das formas de exercer fiscalização e controle sobre os atos dos
demais Poderes do Estado é a formação de comissão parlamentar de
inquérito, prevista expressamente pela Carta mineira, em seu art. 60, § 30.

Em virtude de denúncia de irregularidades junto à RURALMINAS, a
Assembléia Legislativa constituiu, na reunião ordinária do dia 2812191, a CPI
para apurar irregularidades no pagamento do pessoal e no desvio de
documentação daquela entidade. Posteriormente, em reunião ordinária do
dia 1714191, o objeto da referida CPI foi ampliado, para possibilitar a
apuração de prováveis irregularidades na alienação de bens patrimoniais e
de terras públicas.

A CPI, em seu relatório final, concluiu que as aludidas irregularidades
foram comprovadas testemunhal e documentalmente e encaminhou suas
recomendações ao Ministério Público para que se tomassem as providências
judiciais cabíveis quanto às irregularidades apuradas, constantes no
mencionado relatório final.

Objetiva o requerimento em apreço, justamente, obter informações sobre
as providências tomadas por aquela instituição em face das recomendações
enviadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, está comprovado, inequivocamente, que a matéria se
reveste de grande importância para esta Casa e para a sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.035/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 1997
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Romeu Queiroz, Presidente - Mana Olivia, relatora - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.037/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em exame
objetiva solicitar ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado informações
acerca das providências tomadas quanto às recomendações da CPI para
apurar denúncias de desvio de documentação, bem como de irregularidades
no pagamento do pessoal e na alienação de bens patrimoniais e terras
públicas na Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS.

Publicada em 1313197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos aris. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa da

Assembléia Legislativa por força do disposto no art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado:

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;".

Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do Plenário, conforme
estatui o art. 245, XII, do Regimento Interno.

A Constituição Estadual estabelece como competência da Assembléia
Legislativa, entre outras, a de fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, conforme disposto no inciso XXXI de seu art. 62.

A fiscalização e o controle, efetivamente, são feitos por meio de vários
instrumentos, entre os quais se enquadram o pedido de informação e a
instauração de CPI.

Ao Tribunal de Contas do Estado, na qualidade de órgão auxiliar da
Assembléia Legislativa, nos termos dos incisos VII e XII do art. 76 da
Constituição mineira, compete, In verbis":

"Art. 76- .......................................................................................................
VII - realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da Assembléia Legislativa

ou de comissão sua, inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial em órgão de qualquer dos Poderes e
em entidade da administração indireta;

VIII -	.............................................................................................................
XII - prestar as informações solicitadas pela Assembléia Legislativa, no

mínimo por um terço de seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto
de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,



1
659

e sobre os resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgão de
qualquer dos Poderes ou entidade da administração indireta;".

Em virtude de denúncia de irregularidades na RURALMINAS, a
Assembléia Legislativa aprovou, na reunião ordinária do dia 2812191, a
constituição de CPI com o escopo de apurar irregularidades no pagamento
do pessoal e no desvio de documentação daquela entidade. Em reunião
ordinária realizada no dia 1714191, o objeto da referida CPI foi ampliado, a
fim de possibilitar a apuração de prováveis irregularidades na alienação de
bens patrimoniais e de terras públicas.

A CPI, no encerramento de seus trabalhos, emitiu relatório final e concluiu,
amparada em provas testemunhais e documentais, que efetivamente
ocorreram as irregularidades denunciadas.

Assim, a referida Comissão, nos termos do disposto no § 3 0 do art. 60 da
Constituição mineira, encaminhou suas recomendações ao Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, para que se tomassem as providências
cabíveis quanto às irregularidades apontadas em seu relatório final.

Entendemos que esta Casa estará cumprindo sua função fiscalizadora ao
solicitar à referida autoridade as informações supramencionadas, uma vez
que o escopo da proposição em tela é verificar quais providências foram
tomadas em relação às recomendações encaminhadas pela CPI.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.037/97.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 1997.
Romeu Queiroz. Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Francisco

Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo .José - Dilzon Meio - Mana Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 490/95
Comissão de Redação	 -

O Projeto de Lei n° 490195, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que
declara de utilidade pública a Loja Maçônica Deus, Humanidade e Luz n°
0506, com sede no Município de Belo Horizonte, 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 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°490/95
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Deus, Humanidade e Luz n°

3506, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Deus,

Humanidade e Luz n° 0506, federada ao Grande Oriente do Brasil e com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 497/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 497195, de autoria do Deputado Marcos Helênio, que

declara de utilidade pública a entidade Grupo de Estudos e Trabalho em
Educação Comunitária - GETEC -, 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 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° 497195
Declara de utilidade pública a entidade Grupo de Estudos e Trabalho em

Educação Comunitária - GETEC -, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Grupo de Estudos e

Trabalho em Educação Comunitária - GETEC -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 894/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 894196, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise, que

declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Cultura, Ensino,
Pesquisa e Extensão de Alfenas - FACEPE -, com sede no Município de
Alfenas, 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.
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Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 894196
Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio à Cultura, Ensino,

Pesquisa e Extensão de Alfenas - FACEPE -, com sede no Município de
Alten as.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio à Cultura,

Ensino, Pesquisa e Extensão de Alfenas - FACEPE -, com sede no Município
de Alfenas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°917/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 917196, de autoria do Deputado Ermano Batista, que

declara de utilidade pública a entidade Fantasiarte - Produções Artísticas,
com sede no Município de Mantena, 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 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°917/96
Declara de utilidade pública a entidade Fantasiarte - Produções Artísticas,

com sede no Município de Mantena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fantasiarte -

Produções Artisticas, com sede no Município de Mantena.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 962/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 962196, de autoria da Deputada Elbe Brandão, que

declara de utilidade pública a Associação Atlética São Paulo, com sede no
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Município de Muriaé, 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° 962/96
Declara de utilidade pública a Associação Atlética São Paulo, com sede no

Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética São

Paulo, com sede no Município de Muriaé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 982/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 982/96, de autoria do Deputado Paulo Schettino, que

institui o Dia Estadual do Capoeirista, 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° 982196
Institui o Dia Estadual do Capoeirista.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Dia Estadual do CaDoeirista, a ser comemorado

anualmente no dia 3 de agosto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de março de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 246° REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE ABRIL DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i° PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n° 159197 (encaminha
o Projeto de Lei n° 1.156197, do Governador do Estado) - Oficio n° 30197, do
Governador do Estado - Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei n°s 1.157 a 1.160197 - Requerimentos n os 2.099 a 2.103197 -
Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira e outros, Maria Olivia,
Marcos Helênio e Maria José Haueisen - Comunicações: Comunicações
das Comissões de Administração Pública e de Educação e do Deputado
Paulo Schettino - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Marcos
Helénio, Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Irani Barbosa; questões de
ordem - 2° PARTE (ORDEM DO DIA): 1° Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência; questões de ordem -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos:
Requerimento dos Deputados Péricles Ferreira e outros; inc. -são da
Proposta de Emenda à Constituição n° 18195 em ordem do dia, para os fins
do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento da Deputada Maria Olivia;
inclusão do Projeto de Lei n° 1.115197 em ordem do dia, para os fins do art.
268 do Regimento Interno - Votação de Requerimentos: Requerimento da
Deputada Maria José Haueisen; aprovação - Requerimento do Deputado
Marcos Helênio; votação nominal pelo painel eletrônico; inexistência de
'quorum" para votação; anulação da votação .. Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - FranTsco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves .- Dizon Meio - Maria Olívia -
Adelrno Carneiro Leão - Ailton 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 - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
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Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro
Toledo - 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. Secretário, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.	 - -

I- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 30-Secretário, nas funções de 2°-
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Elmo Braz, 1°-Secretário, lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM N139/97*
Belo Horizonte, 14 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que
altera a redação do artigo 3 0 da Lei n° 11.721. de 29 de dezembro de 1994,
já modificada pelos artigos 20 da Lei n°11.822, de 15 de maio de 1995, e 50
da Lei n°12.237, de 5 de julho de 1996.

Pela norma do dispositivo em vigor, o exercício do cargo de provimento
efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação, que se
encontra vago ou que venha a vagar, exercido por servidor designado para a
função pública correspondente ao cargo, finda-se com o seu provimento por
candidato aprovado em concurso público ou, no caso de não-provimento, na
data de 31 de março de 1997, vedada a prorrogação.

A redação ora proposta mantém a permissão do exercício até o provimento
do cargo por candidato aprovado em concurso público, evitando, desta
forma, solução de continuidade no exercício de atividades essenciais,
principalmente na área do magistério, cujos quadros foram organizados e
implementados no atual ano letivo.

São essas as razões por que solicito a Vossa Excelência a aprovação
dessa Casa Legislativa para o projeto de lei em apreço, atribuindo à matéria
a tramitação prevista no artigo 69 da Constituição do Estado.



665
Reitero-lhe, nesta oportunidade, as expressões do meu elevado apreço e

distinta consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N° 1.156197
Altera a redação do artigo 3 0 da Lei n° 11.121, de 29 de dezembro de 1994,

modificada pelas artigos 20 da Lei 11.822, de 15 de maio de 1995, e 50 da
Lei 12.237, de 5 de julho de 1996.

Art. 1 0 - O artigo 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994,
modificada pelos artigos 20 da Lei n° 11.822, de 15 de maio de 1995, e 5 0 da
Lei n° 12.237, de 5 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 30 - o cargo de provimento efetivo da Quadra de Pessoal da
Secretaria de Estado da Educação, que se encontre vago ou que venha a
vagar, pode ser exercido par servidor designada para a função pública
correspondente ao cargo.

Parágrafo única - O exercício do cargo de que trata o "caput" deste artigo
finda-se com seu provimento por candidato aprovado em concurso público".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos a 31 de março de 1997.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração

Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

N° 30197, do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, comunicando
sua ausência do Estado nos dias 17 e 1814197, em virtude de visita oficial ao
Uruguai.

Do Sr. Leio Coimbra, Deputado à Assembléia Legislativa do Espírito Santo,
solicitando que a Casa se aprofunde no debate sobre a união de empresas
estatais de telecomunicações e apresente soluções para o problema. (- A
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Fernando Alberto Freire, Gerente de Convênios da Fundação
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, encaminhando documentação
referente a convênio firmado entre esse órgão e a Secretaria da Saúde. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçãob	Estadual, c/c o art. 101, XV, ao Regimento Interno.)

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritas para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI N°1.157/97

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional de Coronel
Fabriciano, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estadode Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitacional de

Coronel Fabriciano, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1997.
Geraldo Nascimento
Justificação: A Associação Habitacional de Coronel Fabriciano, organizada

para prestação de serviços relacionados à moradia, é entidade civil sem fins
lucrativos, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Tem como objetivos lutar pelos direitos, garantir a participação, valorizar a
iniciativa popular e despertar a consciência dos sem-casa em relação a
assuntos e problem&s pertinentes à moradia.

Esta associação funciona e trabalha desde 1993, atendendo e dando
assistência não só aos sem-casa mas também a crianças, adolescentes,
jovens, deficientes físicos e idosos.

Em vista das atividades assistenciais benéficas, desenvolvidas pela
entidade, contamos com a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame preliminar e
de Direitos e Garantias Fundamentais para deliberação, nos termos do art.
195, c/co art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.158/97
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra de Menezes, O

Apóstolo do Bem, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra de

Menezes, O Apóstolo do Bem, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1997.
Wandeiley Ávila
Justificação: Fundado em 2016154, o Centro Espírita Bezerra de Menezes,

O Apóstolo do Bem é associação civil religiosa, de orientação espírita, que
tem por objetivos o estudo teórico, experimental e prático do espiritismo, a
observância e a propaganda ilimitada de sua doutrina, codificada por AlIan
Kardec, e a prática do bem por todos os meios lícitos ao seu alcance.

Para facilitar o trabalho social da entidade, solicita-se seu reconhecimento
como de utilidade pública estadual, título a que ela faz jus pelo esforço dos

d
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seus associados em diminuir o sofr:mento dos mais carentes.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame preliminar e

de Educação para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.159/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Montes Claros -, com sede no Município de Montes
Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArI. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Montes Claros -, 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 Reuniões, de	de 1997.
a Pereira
Justificação: Fundada em 7111/70, a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Montes Claros - contribui de forma substancial para
a educação, a reabilitação e a inserção do excepcional na sociedade.

Para atingir esse objetivo, a instituição desenvolve treinamento de pessoal,
habilitando pessoas a trabalharem com os excepcionais e a orientarem pais
e amigos na conduta relativa a eles.

Buscando proporcionar-lhes bem-estar físico, social e psicológico, a
Associação pleiteia junto aos poderes públicos medidas normativas e
administrativas que venhar subsidiar tal meta.

De acordo com a documentação juntada ao processo, a entidade a que se
refere este projeto tem finalidade essencialmente assistencial e atende os
requisitos estabelecidos por lei para ser declarada de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça para exame preliminar e
de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.160/97
Autoriza o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de Itabira o imóvel

:	que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a doar ao Município de

Itabira o lote de terreno situado à Rua d'Agua Branca, na cidade de Itabira.
com área de 1.034,00m2 (mil e trinta e quatro metros quadrados),

< confrontando, pela frente, numa extensão de 20,00m (vinte metros) com a
referida rua; pelo lado direito, numa extensão de 51,70m (cinqüenta e um
metros e setenta centímetros), com terrenos de propriedade do Município de
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Itabira; pelo lado esquerdo, numa extensão de 51,70m (cinqüenta e um
metros e setenta centímetros), com José d'Assunção Machado; e, pelos
fundos, numa extensão de 20,00m (vinte metros), com José Machado da
Costa Lage; terreno este matriculado sob o n° 308 a fls. 31 do livro n°2/8 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

Art. 20 - No prazo de 60 (sessenta) dias, a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração determinará a lavratura da escritura
pública de doação do imóvel mencionado no artigo anterior e do seu
respectivo registro.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de	de 1997.
Francisco Ramalho
Justificação: Por meio da Lei Municipal n° 54, de 1812180, o Município de

Itabira doou ao Estado de Minas Gerais o lote de terreno mencionado no art.
1 0 deste projeto de lei para que nele fosse instalada a 12a Residência do
DER-MG, em obediência ao disposto no art. 2 0 da referida lei. O DER-MG
desativou as instalações da 123 Residência deste local, transferindo-a para a
Av. Paraná, n° 34, na cidade de Itabira, onde são exercidas todas as
atividades daquela região. Atualmente, o DER-MG ainda se utiliza do imóvel
com finalidades estranhas àquelas constantes na doação efetuada em 1952.
O art. 30 da Lei Municipal n°54, de 1950, exigiu que a doação fosse efetuada
com o ônus da reversão, se por qualquer motivo não fossem cumpridas as
finalidades da doação, conforme está transcrito na escritura pública.

O local deste imóvel é lugar propicio para a Prefeitura Municipal de Itabira
instalar sua Secretaria da Saúde, contribuindo para o beneficio de toda a
comunidade itabirense.

Dessa maneira, o que se pretende é apenas a justa reversão do imóvel ao
domínio do Município de ltabira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do ai. 195, c/co ai. 103, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N°2.099/97, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado apelo ao

Secretário da Segurança Pública, com vistas à criação de delegacia
especializada para as vitimas de discriminação. (- À Comissão de-Defesa
Social.)

N° 2.100197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Jaiba pela
passagem de seu quinto aniversário de emancipação político-administrativa.

N° 2.101197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Município de Mamonas pela

A
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passagem de seu quinto aniversário de emancipação político-administrativa.
N° 2.102197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulações com o Município de Matias Cardoso
pela passagem de seu quinto aniversário de emancipação político-
administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N°2.103/97, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que pede sejam
solicitadas ao Corregedor-Geral de Justiça informações sobre o
cumprimento, pelos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, da Lei n°
12.461, de 714197. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Péricles Ferreira e outros, Maria Olivia, Marcos Helénio e Maria José
Haueisen.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública e de Educação e do Deputado Paulo Schettino.
Oradores Inscritos

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

Deputadas, público presente, imprensa, estamos ocupando a tribuna, em
nome da bancada dos trabalhadores, para manifestar o nosso integral apoio
à marcha dos sem-terras, que hoje chega a Brasília, juntamente com outras
categorias de trabalhadores, que clamam por justiça, emprego e uma melhor
distribuição de renda. Esperamos que a marcha atinja o número de 60 mil
pessoas, que irão protestar e mostrar o outro lado que não tem sido
mostrado pelo Governo que aí está. Em homenagem ao Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -, em homenagem a esses
trabalhadores que clamam por justiça e cidadania, vou pedir licença para
mostrar o que há entre o discurso e a realidade, através de uma matéria que
foi publicada hoje no jornal "Folha de S. Paulo", escrita por José Rainha
Júnior, agricultor e membro da direção nacional do MST. (- Lê:)

"Todos são favoráveis á reforma agrária. Até os Governos e os
latifundiários a defendem. Desde que não modifique a estrutura fundiária e
que os trabalhadores rurais aguardem pacientemente os atos de boa-
vontade. Assim vem a novela desde 1850, com a primeira Lei de Terras.

Mas basta os trabalhadores rurais se organizarem e pressionarem o
Governo para que o mundo desabe: 'São radicais, estão querendo
desestabilizar o Governo, são manipulados por partidos com outros
ir.:!resses, é um movimento político, primitivo...'.

Já os mais 'modernos', preocupados em ocupar espaços na midia,
procuram incriminar as organizações dos trabalhadores e prender suas
lideranças. São todos a favor da reforma agrária, desde que ela não seja
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feita.

Recentemente, aqui na 'Folha', o Presidente disse que, 'numa
democracia, ou as pessoas se comportam democraticamente ou ficam
isoladas'. Isso dá a entender que, para esse Presidente, comportar-se
democraticamente significa concordar com todas as ações do Governo ou
ficar quieto.

E qual deve ser o comportamento democrático de um Presidente? Mudar
a Constituição para atender a seus interesses pessoais? Temer os plebiscitos
ou referendos populares? Aniquilar a qualquer custo as Oposições? Utilizar-
se de seu poderio na mídia para fazer propaganda enganosa? Será que um
Presidente que procura, por meio de negociatas e troca de favores, fazer do
Congresso Nacional um apêndice do Poder Executivo está se comportando
democraticamente? Não coife o risco de isolar-se em seu palácio?

O Ministro da Política Fundiária, Raul Jungmann, pode aparecer para a
imprensa como competente e esforçado. Mas para a família que está
acampada há mais de dois anos, vivendo debaixo de uma lona preta, em
péssimas condições de vida, ele será falastrão e incompetente. Por isso,
essa família não hesita em levantar acampamento, reocupar a fazenda ou
prédio público ou caminhar 1.000km até Brasília.

Já é hora de este Governo perceber que há uma grande diferença entre o
que ele diz e faz e o que a sociedade espera que ele realmente faça. E, à
medida que essa diferença se aprofunda, é natural que a população reaja,
indo para as ruas em mobilizações populares para protestar. Os
companheiros que participam da Marcha Nacional por Reforma Agrária,
Emprego e Justiça caminharam 1.000km até Brasília, DF, saindo de três
pontos diferentes do País."

Tal caminhada está partindo também de Governador Valadares, cidade
que temos a honra de estar aqui representando. Gostaria de dizer que eu, a
Deputada Maria José Haueisen e os Deputados Geraldo Nascimento e Ivo
José somos daquela região e vamos continuar apoiando as caminhadas em
protesto a essa forma injusta de distribuição de renda. (- Lê:)

"Ela é uma reação á política neoliberal do Governo FHC. Ao contrário do
que se tem dito, pouco tem sido feito em termos de reforma agrária por este
Governo. O número de famílias assentadas tem sido maquiado. Basta olhar
a execução orçamentária do INCRA, em 1996, para comprovar que o
Governo não assentou o número de famílias que diz ter assentar . naquele
ano.

Dizer que se desapropriaram 4.000.000ha não significa que já se imitiu na
posse dessa terra e que ela está à disposição para as famílias serem
assentadas. E muito menos que as terras sejam aptas para a agricultura,
uma vez que as negociatas com os latifundiários acontecem com grande
facilidade.
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Quando não há coerência entre o discurso e a prática, só resta aos

trabalhadores o caminho da mobilização e da pressão sobre o Governo. E
isso o que as elites fazem quando querem ser atendidas. As caravanas a
Brasília feitas pelos empresários - não caminhando, mas de jatinho - não têm
a finalidade de pressionar o Governo e o Congresso? Os 'outdoors' ou
anúncios pagos em rede de TV e rádio não procuram convencer a sociedade
das propostas defendidas pelos empresários e pelos banqueiros?

Então, os trabalhadores sem terra que não têm dinheiro nem acesso a
esses meios fazem essa pressão por meio de atos públicos. Podem ser uma
forma mais primitiva, mas é a alternativa que lhes resta.

Por último, reafirmamos ao Sr. Presidente e aos Ministros da Justiça e da
Política Fundiária que ternos direito a trabalho, comida e moradia e ao
exercício da cidadania. Por isso, iremos lutar com todas as forças para que
esses direitos nos sejam assegurados.

Lutaremos pela reforma agrária e contra a política neoliberal. Essa luta
significa o fortalecimento da democracia, e não, o contrário, como esses
senhores têm afirmado.

E se, para garantir esses direitos, for necessário pressionar o Govemo
com ocupações de fazendas improdutivas ou de prédios públicos,
certamente os trabalhadores rurais sem terra continuarão essas ações e
terão total apoio daqueles que foram eleitos para fazer justiça e buscar uma
política de democracia e de acesso aos bens a que essas pessoas tão
marginalizadas têm direito.'

Portanto, nós, da Bancada do PT, estamos solidários com esse
movimento e esperamos uma mudança profunda nessas relações, que têm
ocorrido, até hoje, de uma forma injusta.

É sabido por todos que está ocorrendo no Brasil uma jornada nacional
pela reforma agrária. São trabalhadores rurais que vivem o drama diário da
exclusão, da negação do direito ao trabalho e à terra para produzir o seu
próprio sustento e promover o desenvolvimento do País. A maioria de nós,
brasileiros, ternos raízes no campo. Sabemos que, nos últimos 20 anos, mais
de 30 milhões de cidadãos tiveram de deixar o interior e vir para grandes
cidades, expulsos da terra. Sem perspectivas de trabalho, em busca de
emprego e de alguma esperança de vida, incham as favelas e fazem crescer
o número de famintos e de desamparados nas grandes metrópoles.
Diariamente, esse drama se repete com novas famílias expulsas pela cerca
dos latifundiários, muitas vezes vítimas da violência no campo promovida
pelo sistema fundiário perverso que concentra a terra nas mãos de poucos
proprietários. O Brasil tem 851.000.000ha de terra- Desse total,
371 .000.000ha estão concentrados nas mãos de poucos proprietários, ou
seja, quase a metade do Brasil é de propriedade desses latifundiários. Esses
grandes proprietários, além de explorarem os lavradores e suas famílias,
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ainda se acham no direito de expulsá-los a qualquer hora. São mais de
6.500.000 de famílias sem terra.

Os latifundiários acumulam terras ociosas, sonegam impostos, devastam
florestas e até adotam o trabalho escravo, uma vergonha nacional em pleno
final de milênio. Para manterem essa concentração de terras e impedirem o
exercício do direito do lavrador à terra, ao trabalho, à casa e à comida, os
grandes proprietários provocam conflitos e mortes, incitam a violência e
promovem a corrupção para a não-punição de culpados por massacres e
assassinatos de lideres no campo.

De 1981 a 1990, morreram em conflitos de terra 383 pessoas. A
impunidade faz com que os mandantes desses crimes se tomem tão
arrogantes que divulgam listas de "marcados para morre(. A profissão de
pistoleiro está em alta. Cobra-se entre R$200,00 e R$300.00 para se tirar a
vida de um desses lavradores. Na maioria dos casos, os assassinos estão
soltos, provocando mais mortes. Nem mesmo os casos como o de Chico
Mendes, líder seringueiro, o qual teve repercussão internacional, tiveram os
criminosos punidos exemplarmente. Compraram sua liberdade para uma
fuga tranqüila.

A omissão e muitas vezes a cumplicidade das autoridades e dos
Governos fazem com que proliferem os casos de violência, como ocorreu
em Corumbiara, onde a PM transformou a retomada da Fazenda Santa Elina
em um massacre. Cumprindo ordem judicial, sem negociação, no meio da
madrugada, mataram covardemente pelas costas posseiros, atingiram e
mataram uma menina de 6 anos a curta distância, feriram 53 posseiros e
prenderam outros 355, além da violência sexual praticada pelos policiais
contra lavradoras nessa noite sangrenta.

A questão da terra em Minas Gerais não é diferente: 16% dos
proprietários rurais dominam mais de 213 das terras mineiras. Apenas no
Norte de Minas e no vale do Jequitinhonha, entre 1975 e 1985, mais de
1 .000.000ha de terras consideradas devolutas foram colocados à disposição
de empresas, a preços irrisórios, para o plantio de eucaliptos. Como
resultado, milhares de lavradores perderam suas terras, e houve uma brutal
destruição do meio ambiente. Em conseqüência dessa concentração de
terras, dezenas de conflitos ocorreram em Minas Gerais. Um levantamento
feito pela UFMG, em 1995, constatou a existência de 39 conflitos no Estado,
e desde então esse número está crescendo.	 -

São 1.096 famílias acampadas em vários pontos do nosso Estado,
aguardando os prometidos assentamentos, e outras 600 mil sem terra na
expectativa de serem beneficiadas pelo Programa Nacional de Reforma
Agrária do Governo Federal, segundo dados do MST.

Segundo a RURALMINAS, há cerca de 11 .000.000ha de terras devolutas,
que dariam para assentar 275 mil famílias em nosso Estado. Falta vontade
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política para que isso possa acontecer. A Constituição mineira, em seu art.
247, dá poderes ás autoridades para destinar essas terras para o
assentamento de agricultores sem terra, e no entanto, desde 1989, quando
ela foi promulgada, o MST aguarda o cumprimento desse dispositivo
constitucional.

No vale do no Doce, temos três acampamentos: Urupuca, em São José
da Safira, Fazenda Ministério, em Governador Valadares (às margens da
BR-116) e Fazenda Califórnia, em Tumiritinga. Os acampados somam mais
de 300 famílias que aguardam a solução para os assentamentos. Estão
produzindo nessas áreas o necessário para seu sustento. A EPAMIG
alardeou que as terras da Fazenda Ministério não serviam para a agricultura.
Logo após, os sem-terras mostraram a toda a população a produção de 80
sacas de milho, 200 sacas de arroz, 360 sacas de feijão e 2t de quiabo, sem
nenhum apoio oficial.

Por isso, nós, do PT. apoiamos o MST, por acreditar que o único jeito de
acabar com a fome nas grandes cidades, manter os lavradores no campo e
pôr fim à violência contra os camponeses é a reforma agrária. O cultivo das
terras reformadas fará aumentar a quantidade de alimentos, que então
ficarão mais baratos. Os assentados passam a produzir e a vender,
aumentando o seu poder de :ompra e favorecendo o comércio e a indústria.
A reforma agrária é uma mudança que vai beneficiar toda a sociedade
brasileira, resultando em mais empregos e reativação da economia.

Há 11 anos, o Governo de Samey garantiu assentar 1.400.000 famílias
no Brasil e 138 mil só em Minas, durante seu Governo. No final de 1959, não
havia cumprido nem 10% do que foi prometido. No Governo de Collor, a
promessa reduziu-se a 400 mil assentamentos, e ele foi despejado do poder
antes de qualquer medida nesse sentido. Com  Itamar Franco, o número teve
redução drástica: ele prometeu que 199 mil famílias seriam atendidas pela
reforma agrária e não realizou sequer 20 mil assentamentos.

Fernando Henrique garantiu em seu programa de governo atender 260
mil famílias, sendo que iniciaria co — 40 mil assentamentos em 1995 e 60 mil
em 1996. Até o momento. só asse ;-.ou 12.100 famílias e, mesmo assim, só
atendeu as que já se encontravam acampadas há vários anos. O INCRA
alega não ter recursos para promover os assentamentos, mas, contrariando
essas afirmações, o Governo aplica R$17.600.000.000,00 para salvar
Bancos privados falidos.

As elites brasileiras não entendem outra linguagem que não seja a das
ocupações. Ocupações, e não, invasões de propriedade, já que, em se
tratando de latifúndios improdutivos, que não cumprem a função social que
determina a Constituição da República, a propriedade não tem amparo na
ordem jurídica. Somente com essas iniciativas é que os lavradores sem terra
chamarão a atenção da opinião pública para esse grave problema social.
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A reforma agrária precisa ser uma luta de todos nós. Parabéns aos

trabalhadores sem terra do Brasil. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, senhores presentes nas galerias e demais funcionários que nos
ouvem nos corredores e nos gabinetes, estamos hoje encaminhando à Mesa
desta Casa um requerimento para que seja atribuído regime de urgência ao
Projeto de Lei n°1.053/96, de minha autoria.

No ano passado, apresentamos um projeto de lei a respeito das
audiências públicas. Temos sentido o fracasso dessas audiências no seu
resultado final, porque, embora o povo acredite, participe, organize-se, faça
as reuniões municipais, as audiências públicas regionais e participe com
entusiasmo de todo o processo, na hora "H', quando deve ser cumprida a
palavra do Governo para que os recursos apareçam para a execução
daquelas prioridades, o assunto morre. Parece que dá uma amnésia
naqueles que têm a responsabilidade de fazer cumprir aquilo que está
proposto, inclusive, na Constituição Estadual.

Apresentamos, então, no ano passado um projeto de lei para que as
audiências públicas não fossem apenas propositivas, mas que elas fossem
deliberativas. Mais ainda, que o Governo estabelecesse os recursos para
cada região, porque, na verdade, não podemos decidir o que vamos
comprar, o que vamos fazer se não sabemos o "quantum" que poderá ser
gasto.

O Governador, mais uma vez, fez promessas de que as audiências irão
acontecer este ano e destinou recursos para elas. Destinou R$4.000.000,00
para as regiões mais pobres e R$3.000.000,00 para as regiões mais bem
organizadas e que têm melhores condições de vida.

Entretanto, entendemos que não há nenhum instrumento legal que
garanta essa proposta do Governo, que as audiências públicas sejam de fato
deliberativas e que os recursos, realmente, sejam empregados. Então, para
garantir a legalidade e a institucionalização do processo, apresentamos esse
requerimento, uma vez que o meu projeto de lei é anterior a essa proposta
do Governo. Gostaríamos que isso fosse uma realidade o quanto antes, que
a audiência fosse deliberativa, com recursos estabelecidos, e não ficasse
dependendo da boa-vontade do Governador "A" ou "Y". Que ela seja
determinada por lei.

Outra coisa: a quantia estabelecida, determinada este ano pelo atual
Governador, é irrisória, como já dissemos. Imaginem os senhores que eia
equivale ao que a Prefeitura de Belo Horizonte destina para suas audiências
públicas. A Prefeitura de Belo Horizonte destina cerca de R$39.000.00000.
E isso que o Governo de Minas destina, não para a Prefeitura, não para uma
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cidade, mas para um Estado, que é muito maior.
Gostaríamos que houvesse uma distribuição de recursos para as

audiências públicas equivalente à necessidade de cada região. Ainda mais,
temos sentido a descrença e a desilusão das bases do povo do interior com
essas audiências públicas, o que entendo perfeitamente: três anos de luta,
três anos acreditando, e nada concretizado.

E preciso, então, que a Assembléia Legislativa intensifique a propaganda,
faça o anúncio dessas audiências, para que o povo volte a acreditar e
participe minimamente, porque elas são de fato participação popular. Mas
tem que haver o compromisso, a garantia do Governo de que o trabalho
proposto pelo povo, aquilo que é prioridade, será executado.

Mas, Srs. Deputados, senhores que nos escutam, gostaríamos também
de fazer coro com o que acabou de ser dito pelo Deputado Marcos 1-lelênio.
Ignorar o que está acontecendo no Brasil, no dia de hoje, é estar ausente de
qualquer notícia, é estar totalmente despido da sua cidadania.

O Movimento dos Sem-Terras, hoje, encanta não apenas o povo
brasileiro, mas o mundo inteiro. Estão em Brasília 60 mil pessoas, vindas de
todos os lados do País, com a presença e a curiosidade da imprensa
nacional e da internacional. Estamos vendo que eles buscam uma reforma
agrária que, nos países do Primeiro Mundo, é feita pelos que estão no poder.
Aliás, já foi feita pelos que estavam no poder, pela burguesia que, como
grupo da classe dominante, entendeu que reforma agrária é modemidade,
que reforma agrária é progresso e bem para todos.

No Brasil, há os donos do poder, as oligarquias que se mantêm há
séculos e séculos dominando o povo brasileiro, que consideram a reforma
agrária, a luta pela conquista da terra, como um movimento de desordem,
como uma apropriação indébita de terras. Mas, com alegria, estamos
podendo ver um grupo excluído, um grupo que surgiu sob a descrença e a
perseguição daqueles que detinham e que detêm o poder, levando à frente
seus objetivos e, hoje, em Brasília, chamam a atenção de todo o mundo.
Esse grupo está entendendo de fato o que é modernidade; que modemidade,
num país democrático, para um povo civilizado, significa emprego, alimento,
educação, saúde, e não o que propõem os neoliberais, para quem
modernidade é apenas lucro, é apenas acúmulo de riqueza.

Hoje estamos vendo o Presidente Fernando Henrique Cardoso e seus
Ministros, sobretudo o Raul Jungmann, defendendo e falando sobre reforma
agrária, elogiando o Movimento dos Sem-Terras. Graças a Deus. Até que
enfim, eles, pelo menos, falam a favor.

Mas não somos daqueles que acham que quanto pior melhor. Nem
queremos que eles sejam excluídos da luta, que é obrigação deles,
simplesmente porque só agora eles estão chegando. Não nos importa quem
chegou por último nessa luta. Importa-nos quem, de fato, a leva em frente.
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Desejamos apenas que o Governo Fernando Henrique, na pessoa de seu
Presidente e de seus Ministros, não queira "tapar o sol com a peneira",
diante do medo que eles estão sentindo da organização do povo. Não
queremos que eles, para "tapar o sol com a peneira", fiquem dizendo que
são a favor da reforma agrária, que a desejam, que admiram o Movimento
dos Sem-Terras. Agora eles dizem que esse movimento é ordeiro,
democrático, manifestação de cidadania. Já sabíamos disso há muito tempo.
O Movimento dos Sem-Terras também já sabia disso há muito tempo. Se
houve violência, se houve despreparo, e se não havia cidadania, isso vinha
de cima, e não daquele grupo emergente e excluído.

Que as palavras que o Presidente e seus Ministros estão pronunciando,
agora, se concretizem em gestos porque somente a ação é coerente. Mais
ainda, é bonito ver que em Brasília há uma perfeita integração entre o
campo e a cidade, entre os trabalhadores sem terra e trabalhadores urbanos
desempregados. Lá estão os metalúrgicos, os bancários, os professores e
todos aqueles que se sentem excluídos e esmagados pelo Movimento
Neoliberal. Ainda agora ouvimos de um representante do Governo que, nas
entrelinhas, quer que esse movimento seja apenas do campo, excluindo o
povo das cidades. Diz que nesse Movimento dos Sem-Terras não deve
haver estranhos, não deve haver infiltrados. Os trabalhadores rurais e
urbanos que sofrem a exclusão do desemprego, da fome, da falta de saúde,
da falta de educação, têm que estar de braços dados sim. Eles estão unidos
sim. A luta é do campo e da cidade. Temos a certeza de que no dia em que
campo e cidade estiverem unidos, eles formarão um conjunto de 80% da
população brasileira. Nesse dia, aqueles que detêm o poder, seja na cidade,
seja em algum rincâozinho perdido onde exista um "prefeitinho manda-
chuva" que persiga professora, trabalhador rural ou funcionário público, seja
no Governo de Minas Gerais, em qualquer outro Estado ou em Brasília,
aqueles 20% haverão de se render e de dobrar a coluna, haverão de baixar a
cabeça como estamos vendo e sentindo agora. O Governo de Brasília, o
Presidente Fernando Henrique e seus Ministros baixam a cabeça diante de
um povo ordeiro que não se vende e que não se rende.

Parabéns ao Movimento dos Sem-Terras e a todos os trabalhadores que
estão solidários com o MST. Nas cidades do interior, esses trabalhadores
também, hoje, levam a bandeira do MST, levam a bandeira da luta, fazem
suas colocações e conseguem mudar o quadro que, até dois meses atrás,
era totalmente desfavorável a essa luta do povo brasileiro. Meus senhores,
que isso que está acontecendo em Brasília seja um sinal da nossa libertação.
Libertação, que é processo, que vem da luta de cada um de nós. Que esse
momento histórico marque uma nova era na história do nosso Pais.

Sr. Presidente, não quero me retirar desta tribuna sem tratar de um outro
assunto. Estou aqui, hoje, fazendo um "pout-pourri" Já passei por dois
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assuntos e estou indo para o terceiro: o painel. O painel há anos está
pregado nesta parede e até agora só tem servido para marcar presença. Foi
prometido que ele seria inaugurado no dia 1 0 de abril, mas foi primeiro-de-
abril. Ainda estamos esperando este painel funcionar. Tenho a certeza de
que o funcionamento pleno do painel, não apenas para marcar presença, não
apenas para marcar votação nominal, mas, também, para as votações
simbólicas e para as votações secretas vai garantir a lisura, vai garantir a
tranqüilidade nas votações desta Casa.

Não vou dizer segredo para ninguém, mas sabemos quantas vezes a
votação nesta Casa foi manipulada, até resultados foram alterados, e não
acontece nada, ninguém se manifesta. Que tristeza o vexame de quarta-feira
da semana passada! Uma eleição polêmica, uma eleição disputadissima
teve de ser anulada porque não houve o encaminhamento certo no
resultado. Não quero acusar ninguém, não vou dizer que os escrutinadores
agiram de má-fé. Não é isso o que estou pensando, mas houve confusão no
resultado, mais voto do que eleitor presente. E um vexame para nós, é uma
vergonha que isso aconteça na Casa da instituição democrática. E é por
isso, Sr. Presidente, que gostaríamos de fazer um apelo para que esse
painel funcione plenamente, e não apenas em votações de menor
importância. Dizer que é difícil, pode ser; dizer que é impossível, nunca.
Estamos vivendo a terceira revolução industrial, estamos vivendo a era da
informática, e no Rio Grande do Sul o painel existe e funciona para todas as
votações, então não é verdade que aqui é impossível. Pode ser que alguém
tenha medo na hora das votações secretas, mas máquina não fala o que não
está escrito para ela, e há muita condição de o voto secreto ser mantido

- secretamente, se é esse o temor, se é esse o problema. Sr. Presidente, não
fiquemos no primeiro-de-abril, esperando a inauguração do painel, vamos
ver se ele funciona de agora em diante. E o que tinha a dizer. Muito
obrigada.

• Sr. Presidente . Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a

esta tribuna para denunciar uma fraude que está acontecendo nesta
Assembléia Legislativa, por culpa somente do meu partido, da minha
bancada.

Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, é deveras lamentável. Eu, há
quase 50 anos no meu partido, toda a minha vida, desde Getúlio Vargas,
quando fui eleito, em 1950, até a presente data, só fiquei afastado do partido
por uma condcão toda especial, que, para mim, hoje, constitui até motivo de
orgulho: pela cassação de 22 anos, quando era Presidente da Câmara
Municipal de Ubá, minha terra natal. Senhoras e senhores, passar pelo
vexame que essa bancada nos está dando é deveras lamentável. Quero
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esclarecer melhor, para que os nobres colegas compreendam a minha
indignação com relação ao que está sucedendo.

Há alguns dias, falou-se na criação do Bloco do PMDB com o PDT, e foi
elaborada uma pequena ata de uma reunião, que todos os colegas do PMDB
assinaram, juntamente com os do PDT, inclusive eu. Essa ata trazia ao
conhecimento da Mesa que estava sendo formalizado o Bloco do PMDB e do
PDT. Também dizia que contava com a assinatura da maioria dos seus
membros, mas foi com a totalidade. Todos assinaram. Logo em seguida,
vem uma comunicação, assinada também por todos, dizendo que os
Deputados signatários, membros do PMDB e do PDT, comunicam a decisão
da constituição de um bloco parlamentar denominado Bloco Democrático
Trabalhista, nos termos do art. 72, § 1 0, do Regimento Interno. Em anexo,
encontram-se as cópias, etc., etc. Essa comunicação foi encaminhada ao
Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz.

Mas, meus amigos, foi levada aos nossos gabinetes, para ser assinada,
uma comunicação à Mesa com os seguintes termos: "Os Deputados que esta
subscrevem, membros das Bancadas do PMDB e do PDT, partidos que
integram o Bloco Democrático Trabalhista, comunicam a V. Exa., conforme
decisão da maioria dos seus membros, a escolha do Deputado ...(em branco)
como Líder do Bloco e como Líder da Minoria... (também em branco)".
Posteriormente, foram colocados dois nomes - até a letra da máquina é
diferente. Um deles, ressalvo que não tem nada a ver com isso, porque é do
PMDB. Estou ao seu lado, prezo-o muito e tenho certeza de que ele sabe
que esse nome foi colocado depois. Está muito claro aqui. Tudo está em
letra maiúscula, e o nome do escolhido para Líder do Bloco, que deveria,
também, estar em letra maiúscula, está em letra minúscula e datilografado
com outro tipo de máquina: o nome do Deputado lvair Nogueira. E o nome
do Deputado Antônio Júlio foi colocado, naturalmente, por alguém, que pode
até ser do partido dele, mas a máquina, sendo a mesma, mostra que foi
colocado pela mesma pessoa. E todos tinham assinado essa comunicação,
mas em branco. Eu ainda questionei, porque estava em branco. Disseram
que os Deputados seriam escolhidos, posteriormente, em reunião. E essa
reunião não existiu. Pelo menos eu não tomei conhecimento dela. Essa
fraude grosseira, inconseqüente, maliciosa não deve ser usada, porque não
engrandece ninguém, só beneficia os que estão procurando meios e modos
de galgar postos e cargos às custas da confiança que depositamos neles.

Hoje em dia, não se pode assinar nada. Nem na minha bancada eu posso
assinar algum documento, em vista dessa fraude violenta que foi
perpetrada. Não posso afirmar, mas parece-nos que foi pelo próprio
Deputado Ivair Nogueira. Parece-me que S. Exa. preparou tudo isso.

Sr. Presidente, não satisfeito com isso, requeiro que tome nulo S esse
documento. Ele não pode nem ser publicado no "Minas Gerais". E um
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documento falso, nulo, inconseqüente, e eu, como o mais velho desta Casa,
não posso arcar com a responsabilidade de ter o meu nome incluído num ato
desses. Houve uma deturpação grosseira, uma fraude grosseiríssima, que
não se coaduna com os princípios do nosso partido, com os princípios do
nosso Presidente, o maior líder de todos os tempos, o Dr. Leonel Brizola.
Isso não se coaduna com os nossos princípios trabalhistas, socialistas e
idealistas. Não concordo com isso. Meu nome não poderá constar em um
documento falso. Não vou aceitar isso.

Formalizo um requerimento, que é o seguinte. (- Lê requerimento em que
solicita seja desconsiderada a comunicação das Bancadas que integram o
Bloco Democrático Trabalhista referente à indicação do Deputado Ivair
Nogueira para Líder do citado Bloco. Justifica-se o pleito tendo em vista que
a comunicação se encontra grosseiramente fraudada, uma vez que, no ato
das assinaturas dos Deputados, ela não continha as indicações dos Líderes,
o que foi feito posteriormente, sem o conhecimento do signatário, com o
testemunho do colega de Bancada Marcelo Gonçalves). Era isso o que tinha
a dizer a todos vocês. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

publicar hoje os resultados de nossa visita ao Tribunal de Contas do Estado,
onde fomos reiterar o pedido de auditoria na Câmara de Compensação
Tarifária do Sistema de Transporte Coletivo de Belo Horizonte e Região
Metropolitana. A auditoria foi encaminhada ao Conselheiro Mauricio Brant
Aleixo. O que nos causou espécie, hoje, foi o fato de que já havia sido feita
uma auditoria no sistema de transporte da BHTrans, quando das denúncias
da distribuição de recursos da passagem do transporte coletivo de Belo
Horizonte pelo Sr. Carlão, Presidente da BHTrans, a motoristas e trocadores,
receita esta adquirida no dia 1 015/9L Ele foi condenado pelo Tribunal de
Contas, e a condenação está em fase de recurso. Vendo o processo, do qual
solicitei cópias mediante requerimento ao Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, naquela oportunidade, em agosto de 1996, o Presidente da
Bl-ITrans declarou que os recursos que distribuiu eram superávit da Câmara
de Compensação. Ora, Sr. Presidente, se há oito meses havia superávit... E
eles deram um aumento de 18%, contrariando todos os índices inflacionários
deste País. As empresas de transportes tiveram um índice superior a 9% da
inflação do período. E ele, o Presidente da BHTrans, declara, agora, que o
rombo não é de 44, e sim de R$14.000.000,00. O Sr. Carlão já admitiu a
existência do rombo. Alguém meteu a mão na caixinha preta da BHTrans. O
que estou trazendo a Plenário, Sr. Presidente, são denúncias feitas pela
própria imprensa de Minas Gerais. Todas as notícias estão aqui.

Curiosamente, noticia plantada hoje no 'Estado de Minas" diz que eu faria
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uma visita ao Tribunal de Contas para fazer 1obby 0 para empresários. Se
alguém faz °lobbÇ para empresário, esse alguém não sou eu. O que tenho
que falar, falo na cara. Diziam que eu pediria para suspender a concorrência.
O que estou denunciando é que a concorrência feita pelo Sr. Cartão vai ser
fraudulenta porque não se trata de concorrência de preço, e sim
concorrência de quem deve estar dando mais por trás dos panos.
Concorrência é quem oferece o produto do serviço por menor preço, e o
produto do serviço do transporte coletivo é preço. E se o Sr. Carlão quiser
apostar ou assistir ao que vou implantar dentro de Belo Horizonte, verá que
vamos colocar dois ônibus novos, fazendo qualquer linha e qualquer
percurso existente nesta cidade, e provarei que a passagem não fica em
60% do custo que hoje a BHTrans autoriza aos empresários de transporte
coletivo. Quero dizer mais, Sr. Presidente: se existe corrupção, ela se
encontra, hoje, dentro da BHtrans. Tudo o que está sendo feito é para
atender aos interesses dos empresários de transporte. Minha posição, Sr.
Presidente, neste Plenário, só atende, única e exclusivamente, aos
interesses do povo da região metropolitana. Caso exista um representante
de empresários de transporte coletivo, podem ter certeza, não sou eu.

Gostaria de dizer mais, Sr. Presidente: estaremos, amanhã, às 11 horas,
com o Secretário de Segurança de Minas Gerais, para lhe solicitar que nos
informe as condições de salário e de trabalho de todos os policiais que se
encontram a serviço da Secretaria de Segurança de Minas Gerais. Portanto,
é mais um convite que faço a esta Casa, aos Deputados que quiserem nos
acompanhar, porque normalmente a Comissão de Direitos Humanos desta
Casa só acompanha a parte que se diz mais fraca. A parte que sofre, hoje,
com o transtorno de falta de salário e condição de trabalho, que são os
policiais, ninguém acompanha.

Queria, de público, fazer um protesto, Sr. Presidente. Ontem, encontrava-
se na pauta do sistema informativo da Assembléia, o "Assembléia Informa',
a visita que faríamos ao Tribunal de Contas do Estado, e não entendi porque
não apareceu no sistema televisivo da Assembléia. Não sei se por boicote,
por interesse ou normalmente, porque quando se fala alguma coisa nesta
Casa que ofenda o transporte coletivo, tem havido um boicote, não só por
parte da imprensa interna, mas por parte, também, da imprensa externa.
Gostaria de dizer a V. Exa. que estamos apurando apenas o que a imprensa
denunciou, e se o fez é porque queria que fosse feita a apuração, ou, caso
contrário, que não denunciasse. A qualquer hora que se fizer necessário,
estou disposto a enfrentar debates para esclarecer que a única coisa que a
BHTrans hoje quer consolidar é o preço da tarifa alta em Belo Horizonte,
deixando de fora as cidades da região metropolitana.

Teremos o caos dentro de alguns dias, quando terminar a concorrência
do transporte coletivo de Belo Horizonte, porque ela deveria ser única, com
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todos os municípios da região metropolitana. No entanto, ela está sendo
feita, única e exclusivamente, para atender aos interesses dos empresários
de Belo Horizonte e nada mais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - O Deputado lrani Barbosa fez
acusações gravíssimas ao Presidente da BhTrans, uma pessoa que conheço
há tempos, que reputo de caráter inquestionável e que tem desempenhado
uma atividade importante na defesa dos interesses da população de Belo
Horizonte. Basta salientar que, quando assumimos o Govemo em 1993, o
preço da passagem em Belo Horizonte era um dos mais altos do País e,
quando encerramos o mandato, em dezembro de 1996, já era um dos mais
baixos.

Não basta isso. Não quero dizer, ao citar a redução dos custos do
transporte coletivo, que o Presidente da BHTrans não tenha culpa. Quero
que esta Assembléia Legislativa, pela responsabilidade que tem perante o
povo mineiro, abra o espaço e faça um convite a ele, para que venha a esta
Assembléia responder às acusações que lhe são formuladas, para que
vejamos se elas não são nada mais que palavras, calúnias vás ou se ele
realmente tem culpa. Quero dizer que, mesmo na condição de amigo
pessoal do Carlão, jamais me colocarei ao lado de alguém que prejudicar os
interesses da população. Mas, até prova em contrário, o Presidente da
BHTrans tem crédito perante a população de Belo Horizonte, tem o respeito
dos parlamentares que o conhecem e tem o direito de fazer sua defesa
diante das acusações, que o próprio Deputado Irani Barbosa coloca, aqui,
como gravíssimas.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, quero reafirmar a posição
do companheiro Adelmo, que fez o requerimento para que o Sr. Antônio
Carlos Pereira, Presidente da BHTrans, venha até aqui. Gostaria, também,
que viesse o Presidente do SETRANSP, Sr. José Duarte, porque. depois
dessa licitação, as pressões vão vir de todos os lados. Esse aumento de 18%
foi explorado demagogicamente. Agora, o Estado coloca 270% nas tarifas de
telefone, e a União aumenta absurdamente suas tarifas. Tentaram mostrar
que era um aumento fora da realidade. Essa questão de câmara de
compensação precisa de esclarecimento. O Deputado Irani Barbosa .deveria
participar desse debate, de maneira aberta e clara, e não fazer acusações
pelas costas. Acho que o Cartão tem que estar aqui para ter o direito de
responder a todo tipo de acusação, que para nós é leviana.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos ilustres Deputados Adelmo
Carneiro Leão e Marcos Helénio que poderão formalizar os seus
requerimentos na Comissão de Administração Pública ou neste Plenário.
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2a PARTE (ORDEM DO DIA)

I  Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa â 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que irá apresentar ao Projeto de

Resolução n° 1.077196, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, as seguintes emendas. (-Lê:)

"EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°1.077/96
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
'Art. .... - Dê-se aos § 20 e 40 do art. 72 da ReoIução n° 5.065, de

3115190, a seguinte redação:
'Art. 72-	.....................................................................................................
§ 20 - O bloco parlamentar terá o tratamento dispensado às bancadas,

observado o disposto no § 40 deste artigo.
§ 40 - As lideranças de bancadas coligadas em bloco parlamentar têm

suspensas suas atribuições, direitos e prerrogativas regimentais e legais.'.'.
Sala de Reuniões, de	de 1997.
Justificação: Pretende-se com esta alteração o aprimoramento dos atuais

dispositivos que regulamentam a matéria, de modo a conferir legitimidade à
atuação das lideranças das bancadas e dos blocos parlamentares, uma VZ
feita a opção por uma liderança comum de bancadas coligadas.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
'Art. .... - Dê-se ao § 50 do art. 72 da Resolução n° 5.065, de 3115190, a

seguinte redação:
'MI. 72-	.............................................................................................
§ 50 Não será admitida a constituição de Bloco Parlamentar integrado por

menos de vinte por cento do número de membros da Assembléia.'.'.
Sala das Reuniões, de	de
Justificação: Este dispositivo visa a garantir a efetiva representatividade

dos blocos parlamentares que, integrados por bancadas coligadas, possuem
objetivos comuns,'

Decisão da Presidência
A Presidência, com fulcro no art. 84, inciso li, do Regimento Interno, deixa

de receber o requerimento do Deputado Ibraltim Jacob, em que solicita seja
desconsiderada a comunicação que contém a indicação de Líder do Bloco
Democrático Trabalhista, por entender que esta atende plenamente aos
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pressupostos regimentais, especificamente ao disposto no art. 72, § 3 0 , da
Resolução n°5.065, de 1990.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 1997,
Romeu Queiroz, Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, estou interrompendo talvez a

2a Parte da reunião, mas, na verdade, o senhor pode considerar esse
requerimento, pode formar uma comissão especial para isso. Tenho
testemunho de um colega, que faz parte da Mesa, de que esse documento é
falso, quer dizer, o senhor está desconsiderando a minha pessoa e a minha
palavra.

Tenho quase 77 anos de idade. Não é brincadeira, não. Não está aqui um
menino brincando de Deputado. Não brinco de Deputado. Mas é brincar de
ser Deputado o que fizeram aqui. Não chega a ser uma falsificação da ata na
qual indicaram o Líder do partido, que eu desconsiderei- Não concordo com
isso também. E a Mesa aceitou sob meu protesto. Não houve jeito de eu
tratar desse assunto com mais intensidade, porque o tempo foi curto.

Gostaria que o Sr. Presidente reconsiderasse e estudasse bem o
requerimento.

O Deputado Marcos Helênio - Gostaria de fazer uma questão de ordem
também.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Marcos Helénio que deixe o
Deputado lbrahim Jacob concluir a sua questão de ordem.

O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, gostaria que o senhor, pelo
menos, sobrestasse o requerimento, não o negasse. Faça o sobrestamento e
mande uma comissão verificá-lo. A Comissão de Justiça, por exemplo, pode
reunir-se de uma hora para outra, hoje, amanhã, segunda-feira. Isso é
democrático. Estou apontando o erro, mostrando fraude nesta Casa. Isso não
pode continuar. Daqui a pouco, as outras bancadas vão fazer a mesma
coisa. Estou dizendo que poderão fazer, mas acredito que não o façam. Não
é possível; todos aqui têm caráter ilibado. Tenho provas disso Aqui só fiz
bons amigos. Infelizmente, estou encontrando inimizade maior dentro do
meu partido. Sou um homem que tem 50 anos de partido, nunca mudei de
partido, sempre tive e sempre terei essa ideologia política que me trouxe até
esta Casa, depois de idoso, depois de 22 anos de cassado. Hoje, estou
vendo muitos que entraram por debaixo do pano. Desses Deputados, a
maioria entrou no partido debaixo do pano, e hoje estão mandando, fazendo
o que querem, sem o conhecimento do mais sério, do mais antigo, homem
muito bem votado, como sempre fui. Sempre me sacrifiquei pelo partido e
nunca ganhei nada dele. O que ganhei do partido foi prisão, foram quatro
processos do Exército, foram quatro processos da Polícia Militar e da Policia
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Civil. Afinal de contas, um homem que passa por isso tudo ainda é enganado
pelo próprio colega, que entrou ontem para o partido? Isso é inadmissível,
Sr. Presidente. Esse é o apelo que faço a V. Exa.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, considerando o conceito
ilibado do Deputado lbrahim Jacob, considerando as acusações graves que
ele faz, considerando que ele é, realmente, um dos Deputados mais
conceituados nesta Casa, entendemos que deverá ocorrer uma diligência
pela Corregedoria da Casa para que, de fato, não fique a suspeita de que
houve fraude. Isso repercute mal não só para o bloco que se está formando,
mas também para a própria imagem da Assembléia Legislativa.

O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu nome
foi citado num momento infeliz pelo nobre Deputado lbrahim Jacob, do meu
partido, que se sentiu ferido desde o momento da escolha do meu amigo,
companheiro de partido, Alencar da Silveira Júnior, para ser o nosso Líder
partidário. Desde aquele momento, o Deputado lbrahim Jacob - por quem
tenho o maior respeito e a maior consideração, não só pela sua idade, mas
também pela posição que ocupa nesta Casa, talvez, levado pela emoção do
momento de não ter sido escolhido pelos companheiros de partido para, ao
deixar o cargo que assumia na Mesa Diretora desta Casa, ser Líder do
partido, coisa que não aconteceu, porque, para ser Líder, tem que ser
escolhido por unanimidade entre os companheiros do nosso partido -
demonstrou que iria abandonar o partido, que iria pedir licença do PDT, o
que lamentamos profundamente, pelo seu caráter, pela sua pessoa.
Queremos, sim, que ele continue no PDT. Mas gostaria que ele retificasse
suas declarações, porque não houve fraude, Sr. Presidente; houve, sim, um
acordo entre o PMDB e o PDT, no qual o PDT indicaria o bloco e o PMDB
indicaria o Líder da Minoria, o que foi indeferido por V. Exa., coisa de que
também discordamos, porque entendemos que teríamos condições, na
realidade, de indicar o Líder da Minoria. Na verdade, eu é que peço a V. Exa.
que acate o requerimento do Deputado lbrahim Jacob e que faça uma
diligência, que ouça os Deputados que assinaram aquela lista, porque foi
escolhido de comum acordo. Temos feito reuniões até para gravar o
programa do PDT, encontrando a maior dificuldade em trazer o Deputado
lbrahim Jacob para dar a sua mensagem, porque vinha com essas picuinhas
do partido, coisas que acontecem. As vezes, discussão é bom para que se
chegue ao ideal. Sr. Presidente, não aceito e não aceitarei, de forma
nenhuma, essa acusação mentirosa do Deputado lbrahim Jacob.

O Deputado Ibrabim Jacob - O senhor não pode falar que é mentirosa.
Ela não é mentirosa.

O Deputado Ivair Nogueira - Eu não concedi aparte, Sr. Presidente. Com
licença.
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O Sr. Presidente --A Presidência informa ao ilustre Deputado Ibrabim

Jacob que a palavra está com o Deputado Ivair Nogueira. Neste momento
não é permitido aparte. A Presidência poderá conceder a palavra ao ilustre
Deputado lbrahim após as palavras do Deputado Ivair Nogueira

O Deputado lvair Nogueira - Quero dizer, Sr. Presidente, que no mínimo
foi uma falta de respeito com esse Deputado, foi uma falta de respeito com o
PDT e foi uma falta de respeito com esta Casa.

O Deputado lbrahim Jacob - Com o PDT? Vocês estão desrespeitando o
PDT.

O Deputado lvair Nogueira - Sr. Presidente, pela ordem, e eu não vou
aceitar ser aparteado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Ibrabim Jacob que
a palavra está com o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Então, Sr. Presidente, eu é que peço a V.
Exa. que tome as providências necessárias. Eu não vou aceitar, Sr.
Presidente.

Não posso, de forma alguma, Sr. Presidente, aceitar uma acusação tão
séria quanto a que o Deputado lbrahim .Jacob fez questão de fazer em seu
pronunciamento. Eu respeito e vou continuar respeitando a sua pessoa, mas
exijo que ele também me respeite, assim como também os nossos colegas
parlamentares. Realmente, foi feita uma ata e foi escolhido um nome. Eu
nem queria ser o Líder do Bloco. Na verdade, seria até outro companheiro,
mas insistiram para que fosse eu. Não tenho interesse em ser Líder do Bloco
ou do partido. V. Exa. está com dor de cotovelo desde a indicação do
companheiro Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado lbrahim .Jacob - V. Exa. falou muito bem.
• Deputado Ivair Nogueira - Gostaria, Deputado, que o senhor me

respeitasse e que esperasse o seu momento para falar.
Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exa. aceitasse o requerimento e

nomeasse a comissão par apurar a verdade. Ele alega que assinou um
documento em branco, er; confiança, mas ninguém assina documento em
branco e não é obrigado a fazê-lo. Ele tem que saber que é um Deputa:o
que foi escolhido e deve ser respeitado, e eu exijo respeito.

O Deputado lbrahim .Jacob - Em primeiro lugar, o documento foi
assinado em branco, em confiança aos companheiros. O Deputado Marcelo
Gonçalves é testemunha disso. Ele me disse agora mesmo que assinou em
branco e que não tinha o nome de ninguém. Tanto que ele está na relação
dos Deputados que sabem disso. Não quero levar essa sua pecha em falar
que me respeita pela idade. Exijo respeito pelo meu caráter também, porque
afinal de contas não sou nenhum moleque. Se fiz isso é porque sei o que
estou fazendo. Eu não ia inventar que o documento estava em branco.
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Assinei em confiança. Na hora em que levaram o documento ao meu
gabinete, perguntei por que estava em branco e disseram que depois haveria
uma reunião para escolher a Liderança. Tanto é que o nome do Deputado
Antônio Júlio estava em branco também, senão eu não tinha assinado.
Fizeram uma reunião, indicaram um nome, e eu não estava presente.

Com relação ao que V. Exa. disse há pouco do nosso Líder do partido, ou
do seu Líder, porque ele não é meu Líder, eu disse que não o aceitava. Mas
não é por essa razão. Eu disse que não o aceitava porque o achava imaturo
e sem condições ainda. Eu disse isso lá. Não adianta depois querer "tapar o
sol com a peneira' e debater comigo porque não vou dar ouvidos a isso.
Também não adianta chamar mais ninguém para isso, porque a verdade tem
que ser dita. Não foi isso que você disse. Eu tinha lançado o nome do
Deputado José Braga. Era o candidato que precisava ir para a Liderança. E o
que aconteceu? Ele não quis aceitar porque tinha em mente um outro cargo
de maior importância. Então, surgiu o nome do colega Alencar da Silveira
Júnior. Fui contra pelo simples fato de considerá-lo imaturo, e essa opinião
não é só minha, mas também de membros da Executiva. E, de acordo com
o art. 15, parágrafo único do estatuto do partido, Sr. Presidente, toda
liderança que for indicada tem que passar pelo crivo da Executiva Estadual.
Não pode haver indicação sem que se passe por esse crivo da Executiva do
partido. Isso foi o que eu falei, porque o nome dele foi trazido sem passar
pela Executiva. E mais nada. Ele está presente e pode dizer se falei mais
alguma coisa além disso. Falei que ele é imaturo porque penso dessa forma.
Ele é novo. Não tenho nada contra ele pessoalmente, mas tenho
politicamente.

Afinal de contas, ele pode, daqui a uns tempos, ter melhores condições de
dirigir um partido da estirpe do partido liderado pelo maior homem deste
País. Leonel Brizola é um dos homens mais sérios que temos neste País, um
homem coerente, honesto, contra quem ninguém nunca encontrou nada e
que toda a vida foi político, desde menino. Com todas as mazelas que
vemos neste País, ninguém toca no nome de Leonel Brizola, porque ele
nunca deixou nenhuma mancha ou rastro, nunca teve o "rabo preso", como
se diz na gíria. Portanto, quero que me respeitem, porque realmente estava
em branco. Deputado Ivair Nogueira, quem bateu deixou em branco. Não
estou dizendo que V. Exa. bateu ou não, mas presume-se que foi, realmente,
V. Exa. quem fez isso. Deixo aqui meu protesto veemente. Não vou admitir,
de forma alguma, que coisas dessa natureza aconteçam outra vez, como o
que aconteceu naquela ata que foi fraudada, dizendo que se reuniram dentro
da sede do PDT. Não houve reunião nenhuma, as assinaturas foram colhidas
nos gabinetes para se indicar o Líder. Isso não se faz num partido de
tradição como o PDT, egresso do PTB de Getúlio Vargas.

0 Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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existe um ditado popular que diz que roupa suja se lava em casa. V. Exa. é
testemunha de que hoje, na hora do almoço, desde as 11 horas, a Bancada
do PDT estava reunida, discutindo os problemas do PDT, e o Deputado que
faz essas acusações foi convidado. V. Exa. acompanhou perfeitamente o
almoço que tivemos às 12h30min. Com toda a minha inexperiência nesta
Casa, gostaria de convidar o nobre Deputado lbrahim Jacob, de público, e
toda a minha bancada para nos sentarmos e discutirmos os problemas
internos da nossa bancada, porque aqui temos que discutir os problemas de
Minas Gerais, e não os problemas do Partido. Deixo bem claro para todos
que credibilidade e confiança não se impõem, adquirem-se. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que a Mesa recebeu
um documento devidamente preenchido e com todos os pressupostos,
formando o bloco composto pelo PMDB e pelo PDT, assim como a indicação
do Líder do referido bloco. O próprio Deputado lbrahim Jacob diz que
assinou documento em branco, portanto quero informar ao Plenário que o
documento está devidamente preenchido e que, diante disso, não vai acatar
o requerimento do Deputado lbrahim Jacob.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Administração Pública -
aprovação, na reunião ordinária de 1614197, do Requerimento n°2.080/97, da
Deputada Elbe Brandão, e rejeição do Requerimento n° 2.054197, da
Comissão de Fiscalização Financeira; e de Educação - aprovação, na 54a
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 302195, do Deputado Ermano
Batista; 990 e 1.021196, do Deputado João Leite; 993196, do Deputado
Miguel Martini; e 1.019196, do Deputado Ronaldo Vasconcelios (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Paulo Schettino - sua indicação para membro
suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 35197 e indicação do Deputado Ambrósio Pinto
para membro efetivo da citada Comissão. (Ciente. Cópia às Lideranças.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles Ferreira e outros,

solicitando seja retirada de tramitação a Proposta de Emenda à Constituição
n° 16195, que altera o inciso XXXIV do art. 62 e o art. 247 da Constituição do
Estado. Inclua-se a Proposta de Emenda à Constituição n° 18195 em ordem
do dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno.

Requerimento da Deputada Maria Olivia, solicitando seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei n° 1.118197, de sua autoria, que dispõe sobre a
manutenção de oficinas de ocupação profissional em cadeias públicas e
presídios sob responsabilidade do Poder Executivo. Inclua-se o projeto em
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ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José Haueisen,

solicitando seja atribuído regime de urgência ao Projeto de Lei n° 1.053196,
de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que, na forma regimental,
solicita seja o Projeto de Lei Complementar n° 22197 distribuído também à
Comissão de Administração Pública. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, nos termos do art. 265, c/c o ar[. 200, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão responder "não". A
fim de se proceder â votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste instante. Antes de iniciar o processo de votação, a Presidência
vai informar ao Plenário os procedimentos a serem adotados: 1 0 - os
Deputados deverão tomar os seus lugares; 20 - ao toque da campainha e em
um prazo máximo de 15 segundos, deverão pressionar a tecla F4, digitar sua
senha e, em seguida, registrar o voto "sim", 'não" ou em branco, observando
no visor do próprio posto de votação se o voto foi computado; 3 0 - a
Presidência informa, ainda, que cada posto registra somente um voto. A
Presidência vai iniciar o processo de votação.

- O Presidente faz soar a campainha.
- Os Deputados procedem à votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Já se encerrou o prazo para a votação. Como é a

primeira vez que esse processo é utilizado, a Presidência, novamente, vai
informar ao Plenário a forma de funcionamento.

- O Sr. Presidente volta a informar a forma de funcionamento do processo
eletrônico de votação.

- O Sr. Presidente faz soar a campainha.
- Os Deputados procedem à votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Vencido o prazo do segundo toque da campainha,

encerra-se o prazo para votação. A Presidência aguarda a finalização do
processo para que os Deputados tomem conhecimento do resultado.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Registraram "sim" 16 Deputacios. Registraram "não" 3

Deputados. Não houve voto em branco. Existem 10 Deputados em reuniões
de comissão. Portanto, não houve "quorum" suficiente para votação do
requerimento. A Presidência toma sem efeito a votação.

Questão de Ordem
0 Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, considerando que a primeira



La1
689

votação pelo processo eletrônico da Casa comprovou a inexistência de
"quorum", solicito a V. Exa. que encerre a reunião, por falta de "quorum".

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

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 18, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGiSLATIVA EM 18 DE ABRIL DE 1997

'residência do Deputado Ivo José
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Ivo José - Anderson Adauto - Bilac

Pinto - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair
Nogueira - João Leite - Kemil Kumaira - Marco Régis - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária deliberativa de terça-feira, dia 22, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).
ATA DA 50 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
SOCIAL
As nove horas do dia vinte de março de mil novecentos noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Paulo
Schettino e Simão Pedro Toledo (substituindo este ao Deputado José
Bonifácio, por indicação da Liderança do PSDB), membros da referida
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Simão Pedro oledo, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Paulo SchettlT: que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a finalidade da reunião é eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
programar os trabalhos ia Comissão. A seguir, determina sejam distribuídas
as cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Paulo
Schettino para atuar como escrutinador. Após proceder-se à votação, tem
inicio a apuração, verificando-se a coincidência do número de sobrecartas
com o de Deputados presentes. 0 escrutinador anuncia o resultado: são
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eleitos o Deputado José Henrique, para Presidente, e o Deputado Paulo
Schettino, para Vice-Presidente, ambos com três votos. A - Presidência
proclama os eleitos, convida o Deputado José Henrique para tomar assento
â mesa e o empossa no cargo de Presidente. O Deputado José Henrique
agradece aos parlamentares a escolha de seu nome, empossa o Deputado
Paulo Schettino no cargo de Vice-Presidente e propõe que as reuniões
ordinárias da Comissão sejam realizadas às quintas-feiras, às 110h30min.
Submetida a discussão e votação, é aprovada a proposta. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 1997.
José Henrique, Presidente - Paulo Schettino - Antônio Genaro.

ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e quinze minutos do dia nove de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique, Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira e
Marco Régis, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também
os Deputados Antônio Roberto e Anderson Adauto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião destina-se a
ouvir a Sra. Maria Eliane Novais, Superintendente da Organização do
Atendimento Escolar, e o Sr. Joaquim Antônio Gonçalves, coordenador da
reforma do atendimento escolar, ambos representantes do Sr. João Batista
dos Mares Guia, Secretário Adjunto da Educação; os Srs. Antônio Ricardo
Micheloto e João Batista Domingues Filho, do Departamento de Ciências
Sociais da Universidade Federal de Uberlândia; o Sr. Moacir Bortolozo e a
Sra. Ana Maria Said, do Departamento de Filosofia da mesma Universidade;
a Sra. Vera Alice Cardoso e Silva, coordenadora do curso de Ciências
Sociais da UFMG, e o Sr. Ricardo Fenati, Vice-Diretor da FAFICH. A
Presidência informa que os convidados irão discorrer sobre o ensino das
disciplinas Filosofia e Sociologia nas escolas estaduais e a municipalização
do ensino no Estado. A seguir, a Presidência passa a palavra aos Deputados
Gilmar Machado e José Henrique, autores dos requerimentos que motivaram
a reunião Após, os convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-
se à fase de debates, conforme consta nas notas taquigraficas. O Deputado
José Henrique assume a Presidência, tendo em vista a saída do Deputado
José Maria Barros. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
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apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Sr. Fernando
Pinheiro, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, para prestar
esclarecimentos sobre o incêndio ocorrido no Palácio das Artes e as
providências que estão sendo tomadas para sua reconstrução. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Logo após, a Presidência procede à
leitura de requerimento do Deputado lvo José, em que solicita seja
convidado o Sr. Amílcar Martins, Secretário da Cultura, a fim de prestar
esclarecimentos sobre o referido incêndio. 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, 16 de abril de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado - Wilson Pires - Sebastião

Navarro Vieira.
ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de abril de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à 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 discussão e
à votação de proposições da Comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento da Deputada Elbe Brandão em que solicita sejam
convidados os organizadores do 6° Congresso Internacional de Odontologia
de Minas Gerais, que se realizará no período de 18 a 24 do coiente, na
Capital. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A Presidência
informa que os convidados serão ouvidos em época oportuna, segundo a
disponibilidade da agenda da Comissão. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. O Deputado Adelmo Carneiro Leão, relator da
proposta de emenda ao Projeto de Lei n° 718196, procede à leitura de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 1 0 tumo, na
forma proposta. Submetido a votação, é o parecer aprovado. Ato continuo, o
Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de Lei n° 952196, procede à leitura
de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria no 20
turno, na forma do vencido no 1 0 turno. Submetido a votação, é o parecer
aprovado. A seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de
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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 995, 998, 1.000 e 1.015196 - este na forma do vencido no 1° turno
- (relator. Deputado Wilson Pires); 1.001 e 1.002196 - ambos na forma do
vencido no 1 0 turno-, 1.003 e 1.004196 (relator Deputado Carlos Pimenta).
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 1" turno, os Projetos
de Lei n°s 294195, 1.016, 1.020, 1.027, 1.036, 1.052, 1.054, 1.070, 1.072,
1.084 e 1.086196, 1.022 e 1.059196 - os dois últimos com emendas que
receberam o n° 1 -, (relator: Deputado Wilson Pires); 989, 1.030, 1.051,
1.062, 1.069 e 1.071196 e 1.094197 (relator Deputado Adelmo Carneiro
Leão); 1.043196 (relator: Deputado Carlos Pimenta). 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 abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas - Wilson Pires.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.033197
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em apreço

tem por finalidade solicitar ao Governador do Estado e aos Secretários de
Administração e da Habitação informações acerca das providências
administrativas tomadas quanto às recomendações da CPI para apurar
possíveis irregularidades no Programa de Habitação Popular, a cargo da
COHAB-MG.

Publicada em 1313197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa da

Assembléia Legislativa por força do disposto no art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado:

"Ari. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;".

Estabelece o mesmo Diploma Legal, em seu art. 73, § 1°, II, "in verbis":
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e

eficaz.
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§ 1 0 - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de

entidade da administração indireta se sujeitarão a:

II - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do
Tribunal de Contas;'.

Uma das formas mais eficazes de fiscalização exercida pelo Poder
Legislativo, com efeito, é a comissão parlamentar de inquérito.

Assim, dispõe a Carta Estadual, no § 3 0 de seu art. 60, o seguinte:
"Art. 60- .....................................................................................................
§ 3D - As Comissões Parlamentares de Inquérito, observada a legislação

especifica, no que couber, terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciárias, além de outros previstos no Regimento Interno, e
serão criadas a requerimento de um terço dos membros da Assembléia
Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo, e suas
conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público, ou a
outra autoridade competente, para que se promova a responsabilidade civil,
criminal ou administrativa do infrator".

Dessa forma, foi instalada, em 30/8/91, a CPI para investigar possíveis
irregularidades no Programa de Habitação Popular - Pró-Habitação.

Em seu relatório final, de 2512192, a mencionada CPI indicou uma série de
irregularidades, constatando até mesmo a infringência de normas penais,
junto ao referido programa habitacional.	-

Assim, em cumprimento do disposto no § 30 do art. 60 da Constituição
mineira, a CPI encaminhou suas recomendações ao Governador do Estado e
aos Secretários de Administração e da Habitação, para que se tomassem as
medidas administrativas cabíveis contra os servidores cuja participação
naquelas irregularidades fosse comprovada.

Entendemos, desse modo, que a Assembléia Legislativa, no fiel exercício
de sua função fiscalizadora, deve averiguar quais foram as providências
tomadas quanto às recomendações da CPI.

Por outro lado, tendo em vista o princípio da economia processual,
entendemos não ser necessário enviar o pedido de informações às três
autoridades mencionadas no texto da proposição. Já que a matéria é da
alçada das Secretarias de Administração e da Habitação. basta que se
solicitem tais informações aos titulares desses órgãos.	 -

Visando promover essa alteração no requerimento em apreço, optamos
por apresentar, na conclusão deste parecer-a Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.033197 com a Emenda n° 1, redigida a seguir.
EMENDA N°1

Na proposição em epígrafe, suprima-se a expressão "ao Governador do
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Estado e".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.034197
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição em apreço

tem por finalidade solicitar ao Procurador-Geral de Justiça do Estado
informações acerca das providências de ordem judicial tomadas quanto às
recomendações da CPI para apurar possíveis irregularidades no Programa
de Habitação Popular - Pró-Habitação -, a cargo da COHAB-MG.

Publicada em 1313197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno, estando, ainda,
sujeita à apreciação do Plenário, conforme estatui o art. 245, XII, do mesmo
diploma.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa da

Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, XXXI, da
Constituição do Estado:

"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;".

Estabelece o mesmo diploma, em seu art. 73, § 1 0 , II, "in verbis":
"Art. 73 - A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e

eficaz.
§ 1 0 - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do Estado e de

entidade da administração indireta se sujeitarão a:

II - controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa, com o auxílio do
Tribunal de Contas;".

As CPls, assim, representam um instrumento de suma importância para
que o Poder Legislativo exerça tal fiscalização.

A Assembléia Legislativa instalou, em 3018191, CPI com o escopo de
investigar possíveis irregularidades no Programa de Habitação Popular - Pró-
Habitação.

Em seu relatório final, de 2512192, a mencionada CPI indicou urna série de
irregularidades na execução do referido programa, inclusive a infringência de
normas penais.

Assim, em cumprimento do disposto no § 30 do art. 60 da Constituição
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mineira, a CPI encaminhou suas recomendações ao Ministério Público, para
que se tomassem as providências judiciais cabíveis quanto às
irregularidades apontadas no relatório final.

Todavia, o trabalho da Assembléia Legislativa não se encerra com o envio
das referidas recomendações às autoridades competentes. O Poder
Legislativo tem o direito e o dever de se informar sobre as providências
judiciais tomadas por todas as autoridades a quem tais recomendações
foram enviadas.

Assim, entendemos que o requerimento em apreço é conveniente e
oportuno, uma vez que tem por objeto obter informações de interesse
público sobre providências a cargo do Ministério Público, representado pelo
Procurador-Geral de Justiça.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.034/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Francisco

Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Mana
Olivia.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.036197
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em apreço

tem por finalidade solich? - ao Governador do Estado, ao Secretário da
Agricultura e ao Diretor-Geral da RURALMINAS informações acerca das
providências administrativas tomadas quanto às recomendações da CPI para
apurar denúncias de irregularidades na RURALMINAS, referentes ao
pagamento do pessoal, ao desvio de documentação e à alienação de bens
patrimoniais e de terras públicas.

Publicada em 1313197, vem a proposição â Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Estabelece o art. 74, § 1 0 e 20 , da Constituição mineira, "in verbis":
"Art. 74 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é exercida
pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e entidade.

§ 1°- A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem:
- a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato

gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação;

11 - a fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor
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monetários, a realização de obra e a prestação de serviço.

§ 20 - Prestará contas a pessoa física ou jurídica que:
- utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou

valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da
administração indireta; ou

II - assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta,
obrigações de natureza pecuniária".

O Poder Legislativo, em verdade, exerce seu papel fiscalizador por meio
de vários instrumentos, entre os quais figura a comissão parlamentar de
inquérito, conforme dispõe a Constituição mineira no § 3 0 do seu art. 60.

Em virtude de denúncia de irregularidades na RURALMINAS, a
Assembléia Legislativa aprovou, na reunião ordinária do dia 2812191, a
constituição da CPI para apurar irregularidades no pagamento do pessoal e
desvio de documentação daquela entidade. Em reunião ordinária realizada
no dia 1714191, o objeto da referida CPI foi ampliado, a fim de possibilitar a
apuração de prováveis irregularidades na alienação de bens patrimoniais e
de terras públicas.

A CPI, no encerramento de seus trabalhos, emitiu relatório final, em cuja
conclusão afirma ter constatado, por meio de provas testemunhais e
documentais, a existência das irregularidades denunciadas.

Assim, a referida Comissão encaminhou suas recomendações ao
Governador do Estado, ao Secretário da Agricultura e ao Diretor-Geral da
RURALMINAS, para que se tomassem as providências administrativas
cabíveis quanto às irregularidades apontadas em seu relatório final.

O escopo do requerimento em exame, qual seja obter informações sobre
as providências tomadas por aquelas autoridades em face das
recomendações enviadas pelo Poder Legislativo, reveste-se da maior
importância para o povo mineiro, pois esclarecerá se foram efetivamente
tomadas as providências administrativas necessárias para a punição dos
responsáveis por essas irregularidades.

Por outro lado, tendo em vista o princípio da economia processual,
entendemos não ser necessário enviar o pedido de informações às três
autoridades mencionadas no texto da proposição. Já que a matéria está
especificamente afeta à Secretaria da Agricultura e à RURALMINAS, basta
que se solicitem tais informações aos titulares daquele órgão e daquela
entidade.	 -

Com vistas a promover essa alteração no requerimento em exame,
optamos por apresentar, na conclusão deste parecer, a Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.036197 com a Emenda n° 1, redigida a seguir.
EMENDA N°1
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Na proposição em epígrafe, suprima-se a expressão "ao Governador do
Estado,".

Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - lvo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olívia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.061197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o
requerimento em análise tem por finalidade solicitar ao Secretário da
Segurança Pública o envio de informações sobre o resultado das
investigações feitas sobre o assassinato dos menores Gilmar Alves França,
Jamil Martins Romão e Júnio Sandro Marques Leão, ocorrido em 15 de
março do ano passado, no Bairro Taquaril, Município de Belo Horizonte.

Publicada em 2713197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, XVIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em questão atende ao disposto no § 2 0 do art. 54 da

Constituição Estadual, que assim reza:
"Art. 54- .....................................................................................................
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informações, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
30 dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

A matéria é sujeita à apreciação do Plenário, conforme o art. 245. XII, do
Regimento Interno.

Trata-se de assunto que chocou a opinião pública, e a Assembléia, por
meio da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, deve exercer sua
função fiscalizadora, acompanhando os trabalhos de investigação sobre o
triste acontecimento, que veio a denominar-se Chacina do Taquaril,
averiguando os fatos e tomando as providências que julgar necessárias á
defesa dos direitos individuais e coletivos.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.061197,

como está redigido.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de abril de 1997.

omeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo
Rezende - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 12 REUNIÃO PREPARATóRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 32197
As quinze horas e dezoito minutos do dia dois de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Roberto, Roberto Amaral (substituindo este ao Deputado José Bonifácio, por
indicação da Liderança do PSDB), Miguel Martini, Elbe Brandão, Maria José
Haueisen (substituindo esta ao Deputado Durval Ângelo, por indicação da
Liderança do P1), Adelmo Carneiro Leão, José Henrique e Sebastião Costa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente 'ad hoc', Deputado Antônio Roberto, declara abertos os trabalhos
e informa que não há ata a ser lida por ser esta a primeira reunião da
Comissão. Informa, ainda, que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente da Comissão e designar o relator. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado José Henrique
para atuar como escrutinador. Verificada a coincidência do número de
sobrecartas com o de votantes e apurados os votos, a Presidência proclama
eleitos o Deputado Miguel Martini, para Presidente, e o Deputado Antônio
Roberto, para Vice-Presidente, ambos com oito votos. A seguir, o Deputado
Antônio Roberto declara empossado corno Presidente o Deputado Miguel
Martini, a quem passa a direção dos trabalhos. Este agradece a sua escolha,
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Antônio Roberto e
designa a Deputada Elbe Brandão para relatora da matéria. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de todos, informa
que a próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 1997.
Antônio Roberto, Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão - Adelmo

Carneiro Leão - Roberto Amaral - Wilson Pires - Antônio Andrade - Sebastião
Navarro Vieira - Ailton Vilela.
ATA DA 1$a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia dez de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João Leite,
Ivair Nogueira, Miguel Martini, Durval Ângelo e João Batista de Oliveira,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aDertos os trabalhos e solicita ao
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Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Luciano
Marcos Pereira da Silva, coordenador regional do dM1; Marcos Antônio
Cardoso, representante do Movimento Negro Unificado; o Cacique Baiara
Pataxó, representante dos povos indígenas; e representantes de entidades
ligadas aos negros e povos indígenas, os quais irão avaliar o Programa
Nacional de Direitos Humanos no que diz respeito ao tema. Prosseguindo, o
Presidente esclarece sobre a dinâmica dos trabalhos desta audiência pública
e suspende a reunião por cinco minutos, para que se proceda à escolha de
dois relatores. Reabertos os trabalhos, são escolhidos o Sr. Luciano Marcos
Pereira da Silva e a Sra. Aparecida Reis como relatores, respectivamente,
das propostas ligadas aos povos indígenas e aos negros. Registra-se a
presença do Srs. Ilídio Inácio Alves, Superintendente da Superintendência de
Cooperativismo - SUDECOOP- e Odair Santos Júnior, Diretor de Educação
e Assistência Técnica da SUDECOOP. o Presidente convida a tomarem
assento à mesa os srs. Luciano Marcos Pereira, Coordenador Regional o
dM1; Marcos Antônio Cardoso, representante do Movimento Negro
Unificado; o Cacique Baiara Pataxó, representante dos povos indígenas; e a
Sra. Aparecida Reis, representante da entidade Nzinja Coletivo de Mulheres
Negras. Em seguida, o Presiosnte , autor do requerimento que deu origem a
essa reunião, faz suas considerações iniciais. Dando prosseguimento, a
Presidência passa a palavra aos convidados que discorrem sobre o assunto
em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas
taquigráficas. Logo após, o Deputado Durval Ângelo apresenta requerimento
em que solicita o apoio desta Comissão à moção apresentada pelos
representantes das entidades presentes a esta audiência pública, na qual
protestam contra os termos racistas das matérias do articulista do jornal "O
Tempo". Solícita, ainda, que se dê ciência da noção ao referido jornal.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A seguir, o Deputado
João Leite informa que a Sra. Aparecida Reis e o Sr. Luis Antônio Chaves,
Assessor Jurídico do CIMI, representarão, respectivamente, as entidades
ligadas ao negro e aos povos indígenas no Ciclo Nacional de Debates sobre
Direitos Humanos que ocorrerá no dia 515197 . Cumprida a finalidade da
reunião e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece aos
parlamentares e aos ilustres convidados pelocomparecimento, pela
participação e pelos valiosos subsídios fornecidos à Comissão, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Miguel Martini - Durval Angelo.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O j0 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.110197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Itaguara, com sede no Município de Itaguara.

Foi a proposição encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo precípuo prestar serviços médico-

hospitalares gratuitos à comunidade carente do Município de Itaguara.
Realizando, portanto, um trabalho de caráter beneficente, de inegável

importância social, justo se toma honrá-Ia com o título de utilidade pública.
Conclusão

Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.110197 na forma original.

Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 585/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Pastor
José Francisco de Abreu, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, na forma proposta. Agora, compete
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno,
conforme determina o Regimento Interno.

Fundamentação
Ratificando o parecer exarado no 1 0 turno por este órgão colegiado,

sustentamos o entendimento de que é justa e oportuna a outorga de titulo
declaratório de utilidade pública à Associação Beneficente Pastor José
Francisco de Abreu.

Com efeito, a entidade presta relevantes serviços na área social, seja
atendendo crianças carentes, órfãos necessitados e viúvas desamparadas,
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seja promovendo a alfabetização e a recuperação de viciados em drogas.
Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 585195 no
20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
Jorge Hannas, relator.



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 247a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE ABRIL DE 1997
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e

Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Ofícios - Palavras do Sr.
Presidente - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.161 a
1.164197 - Requerimentos n°s 2.104 a- 2.107/97 - Requerimentos dos
Deputados Gil Pereira e João Leite - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Saúde e Ação Social e de Defesa Social e dos Deputados
Wanderley Ávila (2), Paulo Schettino (2), Maria Olivia, Bilac Pinto, Miguel
Martini e Wilson Pires - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul
Lima Neto, Carlos Pimenta, Ivo José e Marco Régis - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Gil Pereira e João Leite; deferimento - Questão de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência de "quorum"
para continuação dos trabalhos - Requerimento do Deputado Marcos
Helênio; deferimento; discurso do Deputado Marcos Helênio -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma Diniz -Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna
- Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - lbrahim Jacob - lrani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kernil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson



1
703 1

Trópia.
ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 114h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
das atas das duas reuniões anteriores.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovacas
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, nas funções de 1 0-Secretário, lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr, Francisco de Assis Küster, Presidente da Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, solicitando rigorosa apuração do assassinato do Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Abre-Campo. (- A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)

Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário da Educação, em
atenção a requerimento do Deputado Geraldo Rezende (esclarecimentos
sobre as providências adotadas por essa Pasta visando à erradicação do
analfabetismo no Estado), encaminhando informações sobre o assunto. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 1.451196.)

Do Sr. Manoel Mário de Souza Barros, Superintendente Regional da
Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB -, em relação a acusações
contra a sua administração, encaminhando, em defesa desta, certidões e
documentos. (- A Comissão de Agropecuária.)

Do Sr. Doverlino Antônio da Silveira, Presidente da Associação Comercial
e Industrial de Oliveira, solicitando que o SIMPLES seja adotado pelo
Estado. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência sente-se no dever de manifestar o sentimento de

c T rlstemação e o seu repúdio ao hediondo crime, praticado em Brasília,
c•:nira o índio pataxó Claudino Jesus dos Santos, que veio a falecer na
madrugada de ontem. Não podemos aceitar passivamente - nem os
cidadãos, tampouco as instituições - que se alastre na sociedade brasileira
um estado de violência e insegurança pela violação reiterada dos mais
elementares valores da civilização.

Episódios sucessivos, recentemente ocorridos ou que tiveram lugar ao
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longo desses últimos anos, demonstram a necessidade de um amplo e
corajoso processo de reversão dessa anomalia social, sobretudo através da
punição exemplar dos responsáveis e agentes de crimes que agridem a
sensibilidade moral da sociedade brasileira.

Ações coordenadas entre os poderes públicos e a sociedade civil devem e
precisam ser feitas para que se estabeleçam novos meios capazes de
assegurar o exercício dos direitos humanos em nosso País.

Quero ressaltar, no âmbito de nossa Casa, o trabalho que vem sendo
desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos e Garantias
Fundamentais, sob a Presidência lúcida e dinâmica do Deputado João Leite,
para que avancemos nesse ponto fundamental da vida social.

Devo antecipar à Casa que, inspirado nessa atividade da Comissão, já
determinei à assessoria técnica a elaboração de estudos, a serem
submetidos a este Plenário, com o objetivo de se incluir como disciplina
curricular, no ensino fundamental de Minas Gerais, a cadeira de Direitos
Humanos.

Algo precisa ser feito desde a base de formação da cidadania, incutindo
nas novas gerações conceitos claros e profundos sobre a dignidade e o
respeito que merece a vida humana.

Sabemos que há várias e complexas causas que geram a violência no
corpo da sociedade brasileira, de outros gêneros e graus. Outra coisa, muito
diferente, é a violentação reiterada e sistemática do direito à vida, sob o
signo da impunidade. Isso ninguém pode aceitar!

Gostaria ainda que os companheiros observassem também um editorial do
colunista Roberto Drummond a respeito do caso, alertando que Minas Gerais
não pode e não deve aceitar esse tipo de acontecimento.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Mesa passa a receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.161/97

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Ouro Preto, com sede
no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
MI. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Ouro

Preto, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1997.
Arnaldo Canarinho
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Justificação: A Associação Atlética Ouro Preto é uma sociedade civil, sem
fins lucrativos e de caráter desportivo. Fundada há 17 anos, tem como
precípuo objetivo o incentivo à prática despõrtiva, principalmente ao futebol
amador.

Conforme atesta a documentação apensa, a agremiação está em pleno e
regular funcionamento, cumprindo fielmente as suas finalidades estatutárias.

Cabe-nos, agora, fomentar o relevante serviço que vem prestando à
comunidade, declarando-a de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104,
inciso 1, do Regimento Intemo.

PROJETO DE LEI N° 1.162197
Dá a denominação de Adriano Duarte à estrada que liga o entroncamento

da Rodovia MG-262 ao Município de Diogo de Vasconcelos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominada Estrada Adriano Duarte a estrada que liga o

entroncamento da Rodovia MG-262 ao Município de Diogo de Vasconcelos-
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de abril de 1997-
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: O que se almeja com este projeto de lei é prestar uma justa

homenagem ao Sr. Adriano Duarte. Nascido em Guaraciaba, mudou-se para
Diogo de Vasconcelos ainda jovem, onde foi Vereador. Seu trabalho é
sempre lembrado pelos moradores do município. Posto isso, acreditamos na
aprovação deste projeto como reconhecimento daquele que sempre
trabalhou em favor da Região Administrativa do Vale do Piranga.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar
e de Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.163197
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piuí

imóvel de propriedade do Estado, com área de 360m 2 (trezentos e sessenta
r etros quadrados), lote n° 10, da quadra n° 15, situado na Rua Anielo

gresta, Bairro Jardim Santo Antônio, no-Município de Piuí, conforme 20
translado da escritura pública de doação registrada a fls. 37 do livro 134 do
Cartório Amâncio Cassini Neto, 20 Oficio de Notas da Comarca de Piuí.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à construção da sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Santo
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Antônio.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de	de 1997.
Antônio Genaro
Justificação: O imóvel objeto da doação a que se refere o projeto destina-

se à construção da sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim
Santo Antônio. Isso, a nosso ver, justifica plenamente a transação em causa,
visto que os benefícios dela decorrentes são de importância significativa
para toda a comunidade, uma vez que a finalidade da Associação é trabalhar
em prol da melhoria dos aspectos sociais, culturais e de lazer da
coletividade. Assim, configura-se um dos registros essenciais para tomar
licito um ato de doação: o interesse público.

Por tratar-se de iniciativa importante, esperamos contar com o
indispensável apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste projeto
de lei.

-. Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do ai. 195, c/c o ai. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.164/97
Autoriza a Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - a doar

imóvel ao Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Montes

Claros imóvel de propriedade da Companhia Míneradora de Minas Gerais -
COMIG - situado naquele município, com área total de 9.434,37m 2 (nove mil
quatrocentos e trinta e quatro vírgula trinta e sete metros quadrados),
constituído por  (dois) terrenos, sendo um com área de 7.120,00m 2 (sete mil
cento e vinte metros quadrados), formado pelos lotes de terreno n°5 1, 2, 3,
4, 5 e 6, todos na quadra N, e outro com área de 2.314.37m 2 (dois mil
trezentos e quatorze vírgula trinta e sete metros quadrados), situados na Vila
Exposição e no Bairro São João, conforme certidão expedida pelo Cartório
de Registros de Imóveis, registrada sob n° 26.943, a fis. 69 do livro 2.1. BA
do Cartório do 20 Oficio de Registros de Imóveis da Comarca de Montes
Claros.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à instalação da Unidade de Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Ai. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, findo o prazo de 3 (três) anos, não lhe for dada a destinação prevista no



1
707 1

parágrafo anterior.
Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de abril de 1997.
Carlos Pimenta
Justificação: O projeto em tela tem por objetivo dotar a Prefeitura

Municipal de Montes Claros de espaço físico para a instalação da Unidade
de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Baseando-nos na existência de
interesse público justificado, propomos esta doação, visto que os benefícios
decorrentes da concretização deste projeto de lei são de significativa
importância para a comunidade local.

Em face do mérito da proposição, conto com o apoio dos nobres pares
nesta Casa para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do ad. 195, c/co art. 103, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.104197, do Deputado Durval Ângelo, solicitando seja formulado voto

de pesar à família do Sr. Ildeu Araújo Dutra. (-A Comissão de Administração
Pública.)

N°2.105/97, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Presidente da Associação
dos Deficientes de Formiga e Região - ADEFOR -, em vista da assinatura de
convênio entre essa entidade e a Empresa de Correios e Telégrafos, que
criou oportunidade de trabalho para cinco pessoas portadoras de deficiência.

N°2.106/97, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando se consigne
nos anais da Casa voto de congratulações com o Centro de Referência
Estadual em Oftalmologia, em funcionamento no Município de Iguatama,
pelo credenciamento da Associação dos Deficientes de Formiga e Reco -
ADEFOR. (- Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.)

N° 2.107197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
sccitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
visias a que se forneçam informações sobre as providências tomadas para
proteger o menor R.S.A., único sobrevivente da chacina do Taquaril. (- A
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerime ntos dos Deputados Gil
Pereira e João Leite.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Saúde e Ação Social e de Defesa Social e dos Deputados Wanderley Ávila
(2), Pauto Schettino (2), Maria Olívia, Bilac Pinto, Miguel Martini e Wilson
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Pires.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado
Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, meus senhores e minhas senhores, apenas para dois recados
subo à tribuna, hoje. O primeiro, é para convidar os Deputados para a nossa
audiência especial, de amanhã, na Comissão de Meio Ambiente, quando
conversaremos com o nosso querido Secretário, José Carlos, ambientalista
vocacionado por Deus e, graças aos céus, reconhecido pelo Governador do
Estado, Dr. Eduardo Azeredo, a quem, neste momento, elogio por ter como
assessor um secretário tão familiarizado com o ministério que exerce quanto
o nosso ambientalista Dr. José Carlos. Parabéns, Sr. Governador, por esse
Secretário.

Na reunião, discutiremos com o Sr. Secretário a execução do Código
Estadual da Pesca, já regulamentado. Esse código originou-se de nosso
projeto - agradeço a Deus pela idéia, pelo amor que me deu a nossos rios e
a nossa ictiofauna. E justo que a Casa, é justo que essa comissão e este
Deputado participem juntamente com o Governador da elaboração do
projeto da pesca no Estado de Minas Gerais. Propusemos no Substitutivo n°
2, de nossa autoria, que se criasse o Instituto Estadual da Pesca. Do
contrário, iríamos cometer um erro e urn& injustiça, o que não queremos. O
erro é porque não conseguiremos fiscalizar, implementar e, por isso, realizar
o que propõe a comissão. Ela é tão competente; composta daqueles que,
com o Secretário, vão realizar o já regulamentado projeto, porque não há
fiscais.

O IBAMA, para atender os rios São Francisco, Januária, Manga,
Carinhanha, Pandeiros, que, aliás, é o único rio berçário do Estado de Minas
Gerais, tem dois barcos e um punhadinho - perdoem-me a linguagem bem
popular, mas é isso mesmo - de fiscais.

Com respeito ao Instituto Estadual da Pesca, Sr. Governador, queremos
mandar um recado a V. Exa. - com mais veemência do que se faria por um
requerimento ou uma moção, pois daqui V. Exa. tem a possibilidade de ouvi-
lo - e receberá cópia deste pronunciamento. Daqui eu infiro, Sr. Governador,
Sr. Secretário e Srs. Deputados, se o erro não será muito grande - já falamos
sobre a falha e agora falaremos da injustiça - se não criarmos o Instituto
Estadual da Pesca. Propusemos um debate acirrado, na Comissão de Meio
Ambiente, no ano passado, quando defendemos com Deus e com garra
somente impulsionado pela convicção que tínhamos e temos da visão do
que significa a pesca para o nosso Estado, pois a pesca é a mais rica fonte
turística do mundo. Chegamos a ameaçar entrar com um mandado de
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segurança para que o nosso projeto fosse á frente.
Sr. Governador, queremos contribuir para o sucesso do projeto e V. Exa.

será, sem dúvida, o Governador mais elogiado de todas as épocas, porque
colherá os frutos de um projeto nobre e expressivo. Ele propõe aumentar a
nossa ictiofauna e estabelecer o Estado de Minas como um dos Estados que
tem os melhores peixes para a pesca esportiva no mundo, dos mais
saborosos, porque assim é. Também propõe sanear os nossos rios, porque o
Instituto Estadual da Pesca, Exa., propõe criar imediatamente 3 mil
empregos, sem os quais o projeto cometeria uma injustiça, porque, proibindo
a pesca de rede em todo o Estado de Minas Gerais, o que é necessário e
urgente, ele exterminaria a classe dos pescadores profissionais. Eles amam
o rio, ali nasceram e seguem a tradição de avós e bisavós. Ao que me
consta, Exa., são 2 mil cento e poucos pescadores profissionais. Ora, temos
mais ou menos 520 mil pescadores amadores registrados em clubes. Se
cada um pagar urna taxa ínfima - que a maioria dos clubes já paga, mas o
dinheiro vai não se sabe para onde - de R$10,00 por mês, dará uma cifra
mensal aproximadamente de R$5.000.000.00. O Instituto Estadual da Pesca
empregará 3 mil pescadores, sendo que os primeiros serão os pescadores
profissionais de nossos rios. Isso quer dizer. Sr. Governador, que o Instituto
estará empregando aqueles que amam o rio, que querem ficar no rio. Eles
vão fazer o quê? Eles serão empregados para quê? Para repovoar os nossos
rios e replantar as matas ciliares. Aí sim, Sr. Governador, teremos em V.
Exa. a compreensão de um homem sábio, que muda, porque o homem que
muda de idéias é um homem que pensa e, portanto, é um homem nobre. V.
Exa. há de, com este Deputado, fazer fileira para fazer aprovar nesta Casa o
projeto - que a COPASA com o seu "lobby", já procura para derrubar - que
obriga a todas as empresas, estatais ou privadas a tratarem o esgoto
segundo os padrões ambientalistas, ou seja, de forma que não se ameacem
a fauna, a ictiofauna ou o homem. Ai, sim, V. Exa. verá como o rio nos trará
a paz. O profeta [saías fala: 'Ah, se meu povo me escutasse, então sua paz
seria como um rio e as suas justiças abundantes como as ondas do mar'.
Mas não estamos escutando Deus. Por isso, o homem não tem paz quando
contempla o rio. Mais uma vez, contemplamos o nosso Norte de Minas, o
São Francisco, seus afluentes, e o rio Pandeiros, que maravilha, é um rio
berçário! Fizeram um teste. Apanharam um dourado e um bagre grande,
colocaram-lhes sensores eletrônicos e soltaram um em Sobradinho e o outro
na cabeceira do rio das Velhas. Sabe onde eles foram parar durante a
piracema, na época da desova? Dentro do rio Pandeiros, um rio berçário.
Evidentemente, ali não poderá haver pesca nem nada que possa depredar
ou ameaçar esse rio berçário, que alimenta de peixes a bacia do São
Francisco.

Sr. Secretário, Sr. Governador, com muita humildade reconhecemos que
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será, da parte de VExas., uma gentileza e haverá o reconhecimento de que
este Poder foi colocado aqui para pensar, legislar e ratificar as grandes
idéias do Executivo. Queremos, juntamente com seu Secretário, participar
da elaboração das diretrizes do estabelecimento deste tão importante projeto
que V. Exa. sancionou e regulaméntou na semana passada.

O segundo recado, apesar de vir tarde, é breve: quero parabenizar o
Presidente da República por uma entrevista que eu estava escutando agora,
na CBN. Ele falava aos canadenses que queriam que se diminuísse a pena
daquele casal de conterrâneos que participou do seqüestro do empresário
Abílio Diniz ou, então, que eles fossem transferidos para seu país natal. O
Presidente deu uma resposta muito sábia. Se V. Exa. puder me ouvir,
mandar-lhe-ei a cópia do discurso.

Quero parabenizá-lo, Sr. Presidente, porque V. Exa. é homem
vocacionado para ser também Ministro do Exterior. V. Exa. é um diplomata e
tem dom para essa área. Parabéns. Entretanto, gostaria de lembrar-lhe que
privatizar a Vale do Rio Doce, na situação em que o Brasil está, é falta de
pensamento coerente, porque V. Exa. acerta no princípio, mas erra no alvo.
No principio, V. Exa. acerta porque é fato que se o nosso Pais quiser crescer
ele tem que cuidar das suas obrigações. O Governo tem que cuidar da
educação, da segurança, da moradia, da agricultura, permitindo que todos
tenham a mesma condição de prosperar e competir. V. Exa. deveria perdoar
as dívidas dos pequenos empresários que -estão dependurados e, em
parceria com o Governo do Estado, fazer isso também. V. Exa. seria, sem
dúvida nenhuma, muito elogiado. Mas, antes de privatizar a Vale, V. Exa.
precisa pensar na reforma tributária, porque a miséria que a Vale pagou de
imposto - para que todos compreendam, ela pagou menos de 15% do
liquido, e não do bruto. Numa estatal, existe o líquido da sobra, porque as
estradas construídas, os trilhos colocados não entram na despesa. Quando
se trata de estatal, é diferente, porque a estatal tem o bruto, como toda
empresa, e tem os gastos. Então, tem o líquido. Ela pagou menos de 15% do
líquido, já tirados os salários e tudo o mais. A Vale é uma estatal que investiu
na construção de estradas para se expandir. E um gasto que não é tido como
patrimônio próprio, portanto ele não é taxado, já que a empresa é estatal. E
um Estado dentro do outro. Tem que ser privatizada, mas não agora, porque
este imposto absurdo de R$104.000.000,00 para um lucro líquido de mais de
R$6.000.000.000,00 mostra que as outras empresas também devem fazer o
mesmo. Mas, pelo menos, o que a Vale do Rio Doce aplicar na própria
empresa a valorizará mais tarde. Mas agora, na situação em que está, V
Exa. demonstra ser amigo de impostos para o povo e não tributa quem
deveria tributar, ou seja, aqueles que extraem o nosso minério.

Temo, Sr. Presidente, que agora é entregar o ouro ao bandido. Muito
obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no

último final de semana, representamos a Casa, através de uma comissão
especial proposta por nós, no Projeto Jaíba. Tive o prazer de fazer a visita
juntamente com o Presidente da Comissão de Agropecuária, Deputado
Paulo Piau, e os Deputados Roberto Amaral, Raul Lima Neto, Dimas
Rodrigues e Elbe Brandão.

Esta Casa constituiu essa segunda comissão porque a primeira visitou o
projeto em 1995. Essa visita desdobrou-se em duas partes: a primeira parte,
no Projeto Jaíba, e a segunda, em Janaúba. Tivemos a oportunidade de
presenciar e testemunhar as modificações que ocorreram no projeto, nos
últimos dois anos. Praticamente, toda a primeira etapa do Projeto Jaíba está
concluída. Estamos assistindo ao assentamento de 50 famílias por mês, na
área "B" do projeto; elas ocupam um terreno de 5ha e já o recebem com
água pressurizada e bomba instalada para se iniciar o processo de irrigação.
A metade dessa área, a família já encontra plantada, e a outra área, sem a
plantação, mas com toda a infra-estrutura do projeto, auxiliada pela
CODEVASF, RURALMINAS, EMATER, EPAMIG e pelos diversos órgãos
dos Governos Estadual e Federal.

E, sem dúvida, Srs. Deputados, o melhor e maior exemplo de reforma
agrária de que temos conhecimento no Brasil. Esse projeto iniciou-se há 20
anos, mas veio deslanchar, verdadeiramente, nos últimos dois anos, com as
ações concretas do Governador Eduardo Azeredo, comprovadas em várias
etapas. Primeiro, garantindo os recursos do Governo do Estado, que, em
contrapartida, está completando os recursos do Banco Mundial, recursos
internacionais e recursos do Governo Federal. Segundo, quando ainda não
estava concluída a primeira etapa e foi decretada a falência da firma que
construiu o projeto, o Governo do Estado evitou que acontecesse isso, não
atrasando, no mínimo, por seis meses o projeto, ao se pleitear uma nova
licitação internacional. O Governador do Estado foi incisivo, garantiu a
conclusão da primeira etapa, o início da segunda e o início do projeto na
área comercial e empresarial, que estará pronto no final deste ano e que
irrigará mais de 9.000ha.

Essa comissão esteve presente em todos os setores. Constatamos o inicio
do asfaltamento da estrada de 50km que liga Jaíba ao Projeto Jaíba, tão
importante e imprescindível para a continuidade do projeto, uma vez que a
falta do asfalto tem majorado os preços dos produtos, das frutas em mais de
30% em relação à cidade vizinha, ,Janaúba, que tem sua via de acesso
asfaltada.

E, por falar no processo de comercialização, constatamos, numa outra
reunião, em Janaúba, no dia seguinte, que o grande problema do Projeto
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Jaíba é a falta de um estudo mercadológico, de assistência na
comercialização dos produtos. Exemplo: uma caixa de bananas, que é a
principal cultura do Projeto .Jaíba, custa hoje R$5,00. Essa mesma caixa é
entregue nos supermercados e passa a custar para o consumidor R$27,00.
Há uma diferença de R$22,00 entre o preço de compra e o preço de venda
dessa caixa de bananas. Isso é uma aberração, quando observamos que
quem produz, quem gasta com produção, insumos, inseticidas, fertilizantes
recebe R$5,00 pela caixa. Isso, no cômputo geral, representa apenas 23%
do preço do produto final, da fruta vendida no Projeto Jaíba.

Então, essa comissão está consciente. Anotamos as reivindicações dos
produtores e dos colonos, no que se refere a habitação, ao processo de
saneamento básico e à recuperação das estradas. Também vamos preparar
um documento, elaborado em Janaúba, que detalha todo o processo de
comercialização.

Esta Casa está de parabéns. Esteve presente mais uma vez e mostra o
interesse, a preocupação dos Deputados com relação a Jaíba, que não é
apenas mais um projeto de irrigação, mas um projeto de desenvolvimento
econômico regional da região do Norte de Minas Gerais.

Quero, Sr. Presidente, no tempo que me resta, falar sobre outro assunto
que me preocupa e é motivo de muito discurso, muita retórica, mas de pouca
prática dos Deputados Estaduais e dos Governos Municipais, Estadual e
Federal. Refiro-me ao angustiante problema dos menores que vivem nas
ruas da Capital dos grandes centros do nosso Estado.

Ontem, dia 21 de abril, ao chegar a Belo Horizonte, ao final da tarde,
presenciei uma cena que me preocupou e - tenho certeza - incomoda muita
gente, desde o cidadão comum ao detentor de mandato eletivo e até os
governantes do Estado e do município. Uma turma de menores - não gosto
de usar o termo gangue -, comandada por adultos, estava fazendo um
verdadeiro arrastão pertinho da Assembléia, no cruzamento da Av. Alvares
Cabral com a Rua Espírito Santo. Vi mulheres e crianças sendo assaltadas,
enquanto a população, passiva, assistia a essa cena sem nenhuma ação,
tranqüilamente. Essa é uma cena comum. Muitas pessoas são testemunhas
de fatos dessa natureza ou são vítimas deles aqui, em Belo Horizonte.
Muitas encaram o problema com uma naturalidade assustadora. Acham que
a polícia é impotente, que o Governo sabe desses acontecimentos e que não
pode fazer nada. Assim, temos que sair de casa sabendo que corremos o
risco de ser assaltados. Nossos filhos saem de casa sabendo que, na maioria
das vezes, voltarão sem tênis, boné ou dinheiro.

Será que a violência é natural? Será que ela já se incorporou à vida dos
moradores das grandes cidades? Todos dizem que isso tem acontecido e é
natural. E o problema já está atingindo os outros grandes centros. E o que
estamos vendo são ações descoordenadas, desentrosadas. Tenho em mãos
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um projeto de lei do Vereador João Gualberto Filho, da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, autorizando o Executivo Municipal a implantar o Centro de
Internações para Menores. Esse projeto foi discutido por Secretários de
Estado, Secretários Municipais e por Organizações Não Governamentais.
Essas, talvez, sejam algumas das poucas vozes que se elevam para falar
sobre a violência nas ruas de Belo Horizonte. Fomos convidados, e,
infelizmente, não pudemos comparecer a essas reuniões. Mas notamos a
preocupação desse Vereador e somos testemunha da preocupação dos
Deputados. O Governo do Estado criou a Secretaria da Criança e do
Adolescente, e vemos a celebração de convênios, como o que será assinado
daqui a pouco entre o Ministro do Trabalho e o Governador do Estado, para
investimento no esporte e na educação de menores. Mas não vimos uma
proposta concreta, que faça com que o menor abandone a rua e faça opção
pela escola, por um centro profissionalizante. Não vemos o Governo criar
opções de lazer e de esportes para crianças. E necessário que se faça algo.
E necessário que a população possa sair de casa tranqüilamente, e não se
vejam mais crianças dormindo debaixo de pontes e viadutos.

A cidade de Montes Claros dá um exemplo marcante ao resto do Pais ao
criar uma Guarda-Mirim, com mais de 300 crianças, sob a coordenação e a
tutela da Dra. Neuza, Delegada de Polícia. Ela foi afastada da cidade, mas,
graças a Deus, retomou para dar continuidade ao seu trabalho, que inclui
formação profissional, orientação social, orientação de educadores, para que
as crianças de Montes Claros tenham a oportunidade de recorrer a essa
Guarda-Mirim e ter uma porta aberta para o mercado de trabalho.
Assistimos, também em Montes Claros, à criação da Fazendinha do Menor.
E vamos assistir, com a aprovação de um projeto de lei de nossa autoria, á
doação, por parte do Governo do Estado, de um terreno localizado naquele
município para que a Prefeitura possa nele implantar o Centro de
Recuperação do Menor Infrator.

Entendemos que não é criando cadeia para o menor ou nenhum órgão que
venha a repreender o menor que estaremos acertando a solução do
problema, e, sim, criando centros de formação, para que o menor tenha a
oportunidade de ter uma profissão. São essas ações que existem em Montes
Claros, e gostaríamos que servissem de exemplo para que o Prefeito de
Belo Horizonte invista no menor, assuma a sua parcela de responsabilidade,
juntamente com a Câmara Municipal.

Essa questão do menor preocupa-nos. Ela é de minha responsabilidade,
assim como é dos Deputados, como também das pessoas aqui presentes e
dos govemantes desta cidade e deste Estado. Tenho a certeza absoluta de
que Eduardo Azeredo procura a solução definitiva, mas deve haver uma
aproximação entre as ações dos Governos Estadual e Municipal. Belo
Horizonte, ao comemorar os seus 100 anos, tem esse compromisso
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histórico, o desafio de dar um tratamento especial aos menores de rua,
tirando-os da marginalidade, da teia da criminalidade e das mãos de adultos
irresponsáveis, dos verdadeiros marginais que os comandam, aterrorizando
a população e, cada vez mais, fazendo com que esses menores não tenham
a consciência cristã e cívica de ser bons brasileiros. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado lvo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

trazemos nesta tarde algumas questões para serem refletidas. A primeira
delas é parabenizar o debate que o jornal "Estado de Minas" vem fazendo
sobre os incentivos da economia, no Estado. Esse debate é muito importante
porque traz o questionamento sobre o que se investe para gerar emprego. O
jornal "Estado de Minas" de domingo traz a seguinte manchete: Minas dá
US$2.300.000.000,00 em incentivos. Para gerar as 17 mil contratações
prometidas, o Governo concede vantagens que atingem US$132.000,00 por
emprego criado." Está aí o debate. O jornal fala: "De 1996 até hoje, o
Governo de Minas já acertou a distribuição de US$2.300.000.000,00 em
incentivos para os 30 projetos mais importantes de empresas que decidiram
se instalar no Estado. Com a promessa de geração de 17.379 empregos, são
nada menos do que US$132.000,00 por emprego gerado. A proposta mais
recente do Governo foi feita à Peugeot, e são US$294.000.000,00 em
incentivos, o equivalente a US$147.000,00 por emprego." Sabemos da
importância dos investimentos, da importância da geração de empregos e de
renda, mas queremos questionar se todos os aspectos estão sendo
analisados nesses investimentos. O aspecto social, as implicações a médio e
a longo prazo, se se justificam incentivos dessa ordem para gerar apenas um
emprego, como US$132.000,00, na média; e, no caso da Peugeot,
US$147.000,00, para gerar apenas um emprego.

São coisas que exigem de todos nós uma reflexão. E os economistas e os
juristas que foram ouvidos fazem alguns comentários. O ex-Secretário de
Assuntos Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte, Paulo Bretas,
afirma que "a política de atração de empresas exige demais do Estado. E
preciso saber se os técnicos do Governo estão fazendo os cálculos da
relação custo/benefício". Ele cobra também a participação do empresariado
nesse processo. Segundo ele, só assim o Estado estará preparado para
receber também outras empresas que compõem a cadeia produtiva. E tudo
isso precisa, de fato, ser trazido à tona, porque são decisões de dimensões
vultosas, que implicam na mudança de concepção na economia do Estado e
implicam em decisões que vão repercutir a médio e longo prazo.

Também o economista do CEDEPLAR-UFMG, Clélio Campolina, critica
severamente a guerra fiscal instalada no País em busca dos cobiçados
investimentos das multinacionais. "Olhando a situação isoladamente, tem
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sentido, mas a renúncia fiscal nacional pode gerar prejuízos sociais enormes
ao País." Ele diz que a baixa na arrecadação tributária acabará
comprometendo a prestação de serviços essenciais como educação e saúde.
Clélio Campolina afirma, ainda, que o Governo Federal tem que arbitrar a
questão, para evitar a luta interestadual. Ele propõe a imposição de limites
aos incentivos ofertados. "E preciso acabar com esse desejo de atrair
investimento a todo custo", ataca.

Ainda seguindo o debate, temos a opinião do economista José Osvaldo
Lasmar, que é Pró-Reitor da UEMG, que pergunta: "Será que Minas está
atraindo o investimento correto, que prepare o Estado para competição
futura?" Será que estão sendo pensados todos os detalhes desses
investimentos, desses incentivos que estão sendo dados no momento atual?
"Ele defende a atração do capital mais dinâmico, de tecnologia de ponta, nas
áreas de eletrônica, química fina, biotecnologia e mecânica fina. José
Osvaldo Lasmar salienta que, neste caso, o Estado não precisa fazer a
renúncia fiscal. Basta apenas deter algumas vantagens como recursos
humanos qualificados, infra-estrutura científica, tecnológica e urbana. A
competição, portanto, fica restrita àqueles que podem oferecê-las. Lasmar
diz que esse processo já está ocorrendo nos países desenvolvidos. Estes,
por sua vez, estrategicamente estão justamente deslocando indústrias
automobilísticas para o Terceiro Mundo." Não é à toa que temos aqui uma
indústria de celulose, a CENJIBRA, no Espirito Santo e na Bania. São
indústrias que o Primeiro Mundo não aceita de qualquer maneira. O Primeiro
Mundo não concorda com esses investimentos que trazem implicações para
o meio ambiente, para a sociedade. Então, países do Terceiro Mundo não
podem também aceitar investime :os internacionais a troco de fazer
propaganda de que o Governo está iestindo, que o Estado está crescendo,
sem refletir em todos os aspectos que trazem implicações para a sociedade.
O economista não aceita o argumento do efeito multiplicador atribuído às
montadoras. Diz ele: "Ora, na economia globalizada, está cada vez mais
fácil e mais barato importar produtos da mais alta qualidade. Além do mais,
a indústria de autopeças brasileira já faliu há muito tempo. Todas estão
importando para vender no Brasil."

Outro comentário dessa reportagem vem sob a reflexão feita pelo
professor de Direito Público Internacional da UFMG, Artur Diniz. (- Lê:)

"Minas e o Brasil deviam seguir o exemplo da Coréia do Sul. A Coréia é
muito rigorosa na cobrança do imposto sobre o lucro e tem se dado bem
nesse caminho. A idéia da vinda das indústrias é muito boa, segundo Diniz,
mas não se pode escancarar as portas do Estado sem a preocupação social.

Artur Diniz é taxativo: 'Se o Brasil cobrasse o imposto sobre o lucro, corno
ocorre também na França, em um ano resolveria os problemas na educação
e na previdência social'. Ele critica a desigualdade social e as estruturas
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políticas de poder, que só prejudicam a economia.

Para Diniz, a fuga do embate com os sindicatos europeus, 'que não foram
castrados', é o motivo principal da vinda das indústrias ao País. 'Aqui já não
temos mais sindicatos', lamenta. Um quadro, aliás, que não é só brasileiro,
mas de toda a América Latina, segundo Artur Diniz."

O Governo se preocupa em argumentar para os investidores que nossos
sindicatos não são tão combativos quanto os do ABC, que não existem
greves e, por isso, podem investir sem medo que não terão prejuízos com
paralisação da produção, com a mão-de-obra, porque os sindicatos estão
acomodados. O exemplo da Europa nos diz exatamente o contrário: a
produção é estimulada a partir do debate aberto da empresa com o sindicato
organizado, com o sindicato que estimula o trabalhador a reivindicar seus
direitos, mas também dá a ele a responsabilidade de ser um parceiro da
produção e do crescimento da empresa.(- Lê:)

"Tudo não passa de burrice latino-americana'. Cita o exemplo do ex-
Ministro argentino, Domingo Cavallo, que, a despeito de fazer uma economia
anual de US$250.000.000,00, passou a aposentadoria feminina de 60 para
65 anos de idade. Em seguida, porém, anulou o imposto sobre importação
de produtos de luxo, como tapetes, uísques, que rendiam á Argentina nada
menos que US$300.000.000,001ano em tributos".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, outro assunto que gostaria de abordar,
hoje, dia 22 de abril - em que é comemorado o Dia Mundial da Terra - trata
de questionamentos veiculados na imprensa pela "Agência Estado", do
jornalista Eduardo Castor, que traz afirmações preocupantes. (- Lê:)

"Cientistas do mundo inteiro alertam que a Terra está estressada e anuncia
o fim da espécie humana.

Depois da explosão das bombas atómicas em Hiroshima e Nagasaki, o
mundo viveu o medo de uma destruição nuclear total: o 'Armagedon', a
batalha final da Bíblia e das profecias. Agora, entretanto, às vésperas do
terceiro milênio e quando se comemora o Dia Mundial da Terra (dia 22 de
abril) físicos, químicos, ecologistas, psicólogos e outros observadores da
vida no planeta começam a substituir a possibilidade da destruição rápida e
total por um apocalipse mais lento, menos perceptível mas não menos
aterrador: o fim da espécie humana pelo progressivo desmatamento,
poluição do ar e da água, esgotamento das fontes de energia e escassez de
alimentos, entre outras causas.

O estresse ambiental (desenvolvimento deficiente das plantas em
conseqüência dos desequilíbrios ecológicos) atinge boa parte das terras
cultiváveis no mundo e cerca de 50% no Brasil, mais especialmente no
Nordeste, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -
EMBRAPA. Diante das perspectivas sombrias, técnicos de todo o mundo
discutem o desenvolvimento de novas plantas adaptadas ao clima tropical e
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técnicas de cultivo fundamentadas nas condições ambientais do local.
Num alerta publicado no Jornal 'The New York Times', o colunista Anthony

Lewis alertou para o que ele definiu como 'corrosão surda do planeta'.
Segundo ele, 'nos próximos 50 anos, a população da Terra deverá passar
dos atuais 5.600.000.000 de pessoas para mais de 9 bilhões e, se o mundo
inteiro tiver, nessa época, o atual nível agrícola dos países do Primeiro
Mundo, esse crescimento será suportável'. Entretanto, acrescenta Lewis,
95% do crescimento da população ocorrerão nas regiões mais pobres do
mundo, onde a situação se tomará dramática".

Três países, onde medidas imediatas tornam-se necessárias são citados
nominalmente: Brasil, Nigéria e índia. As advertências dos cientistas para
esses problemas não são recentes, mas só agora se começa a perceber que
eles crescem em altíssima velocidade.

Refugiados ecológicos. Especialistas em restauração de ecossistemas
florestais degradados, ligados ao Fundo das Nações Unidas sobre
Alimentação - FAO -, afirmam que a desertificação poderá criar graves
problemas sociais nos próximos anos, se nada for feito para deter o processo
de destruição das terras férteis do planeta. De acordo com estimativas da
ONU, 41% do planeta são ocupados por desertos ou áreas em processo de
desertificação. O Continente mais ameaçado é a África, com 66% de seu
território afetados.

Na América Latina, segundo relatório da ONU, o Brasil é um dos países
mais afetados, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Um outro
estudo divulgado pela FAO indica que o empobrecimento dos terrenos férteis
forçou milhões de pessoas a se mudarem em busca de melhores condições
de vida. O número de "refugiados ecológicos" em todo o mundo já passa de
30 milhões e poderá chegar a 50 milhões até o ano 2000, segundo
especialistas do Instituto do Clima, dos EUA.

O Programa das Nações Unidas'para o Meio Ambiente - UNEP - engrossa
as estatísticas sombrias ao informar que a poluição diminui nos países
industrializados, mas continua aumentando no Terceiro Mundo, er níveis
inaceitáveis. Diz ainda a UNEP "que o buraco de ozônio sobre a Antártida
aumenta a cada ano, tomando ainda maior o perigo dos raios UV-B que
atravessam a estratosfera e, segundo pesquisas científicas, podem causar
câncer de pele".

São essas as nossas preocupações, colocadas neste dia 22 de abril,
considerado o Dia Mundial da Terra. Dia Mundial da Terra é todo dia, temos
que estar atentos para essas questões. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
comungar aqui com as palavras do nobre Deputado Ivo José, quando trouxe
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à tona considerações sobre o Dia Mundial da Terra. Vivemos, realmente,
uma época apocalíptica, e o ser humano, em sua grande maioria, não
consegue se aperceber desse momento tão grave. Continuamos dando valor
ao "ter' ao invés de sermos apologistas do "ser". Cada vez mais uma sanha
gananciosa procura usurpar tudo aquilo que a mãe terra nos oferece, em prol
do enriquecimento de grupos ou de pessoas.

E, cada vez mais, o nosso planeta fica renegado a segundo plano. Porém,
pouca gente se apercebe dessa época apocalíptica que atravessamos,
porquanto toda essa celeuma, todos esses transtornos e todas essas
mazelas por que passam a humanidade caminham realmente para uma
época • de exaustão. Oxalá espíritos benfazejos como o do ilustre
companheiro que nos ouve, Deputado do Partido Verde, Wílson Trópia,o do
Deputado Ivo José, que foi Presidente da Comissão de Meio Ambiente nesta
Casa, o do Deputado Raul Lima Neto, hoje Presidente da Comissão de Meio
Ambiente, possam pregar cada dia mais a valorização do Planeta e, por
conseguinte, a valorização do homem que nele habita.

Parabéns, Deputado lvo José, pelo tema que trouxe à tona. Nós,
particularmente, queríamos tecer aqui algumas considerações,
primeiramente sobre o transcurso dos 205 anos da morte de Joaquim José
da Silva Xavier, o grande ídolo, o grande mártir Tiradentes, e, por
conseguinte, por comemorarmos este ano os 208 anos da Inconfidência
Mineira.

Quando falamos aqui nesta tribuna não o fazemos fortuitamente, porque
compreendemos a pujança, a beleza e o lirismo da Inconfidência Mineira.
Quando Prefeito da cidade de Muzambinho, com poucos meses de mandato
tivemos a oportunidade de comemorar naquela cidade, em praça pública, os
200 anos da Inconfidência Mineira. Então, quando aqui abordamos esse
tema, não o fazemos fortuitamente, porque somos realmente empolgados e
maravilhados com essa página belíssima da história brasileira, a epopéia
libertária dos Inconfidentes.

Deixamos de estar ontem em Ouro Preto, na comemoração do 21 de abril,
por algumas razões. Primeiramente, porque é uma data em que,
tradicionalmente, o Governo de Minas para lá se desloca, para as
comemorações da Inconfidência e, em decorrência, para a entrega da
Medalha da Inconfidência a uma série de pessoas da vida nacional. Mas
ontem havia uma manifestação especial em Ouro Preto, contrária à
privatização da Cia. Vale do Rio Doce. Entendíamos que lã deveríamos estar
para comparecer a tal manifestação. Mas, ao mesmo tempo, diante da nossa
postura veemente nesta Casa em defesa da Vale do Rio Doce - postura
veemente, mas equilibrada -, ficamos em conflito se lá deveríamos estar
porque, se o fizéssemos, estaríamos do lado dos manifestantes e em
posição contrária, ou até de hostilidade, a companheiros nossos aqui desta
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Casa, que lá estavam recebendo a Medalha da Inconfidência. E, por respeito
aos nossos companheiros desta Casa, colegas Deputados lá homenageados,
em respeito ao Governador, que lá estava entregando as medalhas,
deixamos de comparecer àquela homenagem.

Somente um senão temos que reparar: uma certa dose de hipocrisia e de
cinismo de alguns daqueles que recebiam a Medalha da Inconfidência, um
símbolo de homenagem à causa dos Inconfidentes, de Tiradentes. Cinismo,
sim; hipocrisia, sim, porque estamos num momento em que se entregam as
riquezas deste País, o patrimônio construído com o sangue e com o trabalho
dos brasileiros, num momento em que este Governo Federal de Fernando
Henrique Cardoso dá seqüência a uma série de privatizaçôes, em que
algumas delas ferem a soberania nacional, mas, na verdade, estão ferindo
os ideais de Tiradentes, de Cláudio Manoel da Costa, de Alvarenga Peixoto
e de todos os Inconfidentes.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não estivemos em Ouro Preto e,
por conseguinte, não podemos, neste momento, ser acusados de participar
da irreverência estudantil que lá aconteceu, por meio de demonstrações até
certo ponto condenáveis, mas fruto do espírito estudantil, da sua própria
irreverência, que levou a manifestação contrária à privatização da Vale a
sofrer certas críticas da imprensa.

Mas, ao mesmo tempo em que saudamos a divulgação das manifestações
de Ouro Preto pela grande imprensa mineira, queremos saudar a imprensa,
que começa a abrir as páginas dos seus jornais para os problemas e para a
celeuma da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Tivemos um
discurso impetuoso, há poucos dias, quando criticamos duramente a
imprensa por estar fechada para o problema da privatização da Vale, com
uma injustiça apenas para o jornal "Hoje em Dia", que há muito tempo vem
abrindo seu espaço para aqueles que são contrários à privatização da Vale.
Mas hoje o "Estado de Minas' z "O Tempo" também já começam a dedicar
um espaço a essa causa. Sabemos e reconhecemos que eles são grandes
jornais e não podem ficar emudecidos diante de uma causa que é da
população mineira. Só temos uma restrição a fazer, que é em relação à
Rede Globo de Televisão, que ontem não deu um espaço sequer, no jornal

: de cadeia nacional, para se falar sobre as manifestações de Ouro Preto.
Tivemos oportunidade de acompanhar o noticiário em todos os canais de
televisão, como a Manchete, a Bandeirantes, o SBT e a Globo, desde o cair
da noite, para avaliar o que diriam os telejornais dessas grandes cadeias de
televisão sobre a manifestação de Ouro Preto e sobre o transcurso da

4 Inconfidência Mineira. Louvamos a Rede Globo que, no seu jornal
vespertino, mostrou brilhante documentário sobre a Inconfidência Mineira.
Mas lamentamos que essa emissora, no seu jornal noturno, tenha sido o
único canal a omitir as manifestações de Ouro Preto e, mais uma vez, a se
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omitir diante da privatização da Vale do Rio Doce.

É claro que vai se omitir, porque, quando recebe polpudas verbas federais
para garantir publicidade oficial em sua tela, ela, realmente, tem que se calar
diante de opiniões em contrário. Nós aqui, neste momento, não queremos
nos comportar com a desenvoltura artística de Raul Cortês, que defende a
pnvatização da Vale a serviço do Governo Federal, mas queríamos dizer
que, em outra oportunidade, vamos aqui ler o n° 3 da "Revista Atenção", que
traz reportagens honestas e equilibradas sobre a privatização da Vale,
inclusive uma delas desqualifica todos os argumentos da cartilha do BNDES,
que defende a privatização da Vale. Leremos, também, o n o i dessa outra
revista, a "Brasil Mais", de janeiro de 1997, que traz os prós e os contras à
privatização da Vale do Rio Doce. Portanto, aqui estamos com revistas
importantes, não sensacionalistas, que falam sobre o assunto.

Queremos dizer que esperamos que o leilão da Vale seja realmente
adiado, porque existem mais de 58 acões, e uma delas impede que o
Governo centralize em Carajás a defesa de todos os processos que dizem
respeito á privatização. E, por conseguinte, mesmo um batalhão de mais de
100 advogados, colocados em ação pelo BNDES para impedir o adiamento
do leilão, certamente não conseguirão impedir todas as liminares. Nós
saudaremos esse adiamento como uma vitória do movimento contrário á
privatização da Vale.

Neste momento, queremos conceder um aparte ao Deputado Ivo José,
com todo o prazer.

O Deputado Ivo José (Em aparte) - Deputado Marco Régis, gostaríamos
de parabenizar V. Exa. por seu pronunciamento sobre a questão da Vale e
sobre o dia de ontem. Gostaríamos de dizer que a mobilização continua em
Minas e no Brasil. Na sexta-feira, dia 25, vamos continuar a mobilização em
Belo Horizonte, onde temos uma programação extensa. Acreditamos na
prorrogação do leilão do dia 29, não só pelas ações impetradas na justiça,
mas também pela reação da sociedade. As entidades sérias, comprometidas
com este País, estão, todas elas, posicionando-se contra a entrega da Cia.
Vale do Rio Doce. Estamos reforçando as palavras de V. Exa. e, durante a
semana, voltaremos a falar sobre a mobilização. É importante que os
partidos desta Casa continuem se posicionando para fortalecer o movimento,
não aceitando a entrega da Dia. Vale do Rio Doce ao capital estrangeiro.

O Deputado Marco Régis - Muito obrigado por suas brilhantes palavras.
Concluindo, Sr. Presidente, queríamos dizer que estaremos na manifestação
do dia 24, em praça pública, aqui em Belo Horizonte, e também no dia 25,
sexta-feira. Concordamos com o Deputado Ivo José que não é somente hoje
que a tradição opositora da CUT, do Partido dos Trabalhadores, se levanta
contra a privatização da Vale, contra a qual também se levantam segmentos
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importantes, tais como-a Associação Brasileira de Imprensa, a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, o Clube Militar, setores da imprensa,
estudantes, a OAB, que impetrou uma das ações de adiamento do leilão.
Esperamos que o Supremo Tribunal Federal seja nossa última esperança
para que se restabeleça a verdade no Pais e que seja adiada a privatização
da Vale. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ja Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na ffia Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 977196, do
Deputado Romeu Queiroz, 1.005196, do Deputado Ermano Batista, 1.014196,
do Deputado Biiac Pinto, e 1.024196, do Deputado Ronaldo Vasconcelios;
pela Comissão de Defesa Social - aprovação, na 21 a Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 907196, do Deputado Paulo Schettino; dos Requerimentos
n°s 1.586, 1.893, 1.895, 1.912, 1.921, 1.928 e 1.931196, do Deputado Gil
Pereira; 1.837196, do Deputado Marcos Helênio; 1.864196, do Deputado
Alvaro Antônio; e 2.052/96, do Deputado Paulo Schettino (Ciente. Publique-
se.); e pelos Deputados Wanderley Ávila - falecimento dos Srs. Adamásio
Justino Costa e Cláudio José dos Santos, em Pirapora; Paulo Schettino -
falecimento dos Srs. Antônio Mário de Meio Cunha, em Ubá, Raimundo
Tomaz, nesta Capital; Maria Olivia - falecimento do Sr. Bruno Fulgêncio,
nesta Capital; Bilac Pinto - falecimento do Sr. Gabriel dos Santos, em Itajubá
(Ciente. Oficie-se.); Miguel Martini - que estará ausente do território nacional,
no período de 21 a 24 de abril, quando estará em Santiago do Chile (Ciente.
Publique-se.); e Wilson Pires, Líder do Bloco Liberal - indicação do Deputado
Rêmolo Aioise para Vice-Líder do referido bloco. (Ciente. Cópias às
Lideranças. A Gerência Geral de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira, em que solicita

a inclusão da Proposta de Emenda à Constituição n° 1195, de sua autoria, em
ordem do dia, nos termos doai. 141 do Regimento Interno. A Presidência
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defere o requerimento de conformidade com o item Vil, do art. 244, c/c o art.
141, do Regimento interno.

Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja encaminhada
à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais o Projeto de Lei n°
547195, de sua autoria, que cria oConselho Estadual do Idoso. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o item VII do art. 244, c/c o art.
140, do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito o encerramento de plano

da reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na

pauta, a Presidência vai determinar seja feita chamada para recomposição
do número regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Paulo Piau) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - À chamada responderam 17 Deputados. Encontram-se

nas comissões 17 Deputados. Portanto, há "quorum" para continuação dos
trabalhos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita a
palavra pelo art. 71 do Regimento Interno. A Presidência defere • o
requerimento e fixa o prazo do orador em 10 minutos.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helénio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente, representantes da imprensa, insistimos muito para que a nossa
comunicação fosse feita hoje - embora ela pudesse ser feita amanhã, que
não haveria problema - porque diz respeito a um assunto muito importante,
sobre o qual já estamos trabalhando há mais tempo. Obtivemos um retomo
do Ministério Público e, portanto, seria interessante que os senhores
tomassem conhecimento dele. Embora o número de Deputados presentes
nesta reunião seja pequeno, os demais poderão tomar conhecimento em
seus próprios gabinetes.
O assunto diz respeito a deliberação sobre a questão das venda de 33% de
ações da CEMIG. Participamos de alguns debates nesta Casa, quando foi
questionado o risco que o Estado corria em perder o controle acionário,
apesar de dispor apenas de 33% e permanecer com 51% das ações. No
entanto, a nossa dúvida era em função do acordo de acionistas, que permitia
mudar essa situação, posteriormente, vindo o Estado a perder o controle
acionário da empresa. No que se refere ao controle operacional, não vamos
dizer que o Estado irá perdê-lo, mas setores estratégicos, como a Vice-
Presidência e algumas diretorias, serão entregues ao novo parceiro.
Queríamos colocar, aqui, o que foi deliberado. Em primeiro lugar, é do
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conhecimento de todos que viram pelos jornais que já foi concedida uma
liminar ao Sindicato dos Eletricitáiios, através do seu advogado, Dr. José
Anchieta, suspendendo o leilão. Nós recebemos do Promotor um relatório
conclusivo da representação que nossa bancada deu entrada. Aqui está o
encaminhamento do Promotor. E claro que não vamos ler tudo. Vamos ler
apenas alguns pontos, porque só temos 10 minutos.
"Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa., para conhecimento e
providências que entender cabíveis, cópia do relatório conclusivo exarado
nos autos do procedimento administrativo, instaurado por força de
representação que firmou, para apurar a regularidade do edital e demais
operações que envolvem a venda de ações da CEMIG em leilão a ser
promovido pelo BNDESPAR."	-
Aqui tem 18 questões que levantamos, e ele foi respondendo uma a uma,
falando como que ouviu o BNDES, a Secretaria da Fazenda e a CEMIG. No
relatório conclusivo, faríamos menção a muito pouca coisa, para não perder
tempo. Ele diz o seguinte:
"A nova representação coligada aos autos se fez acompanhar de cópia de
documentos pertinentes aos fatos alegados, como edital, acordo de
acionistas, estatuto social da CEMIG e notificações endereçadas pelos
representantes aos dirigentes da CEMIG e da MGI (FIs. 1661186).
No dia 8 do corrente, por iniciativa de autoridades da Secretaria de Estado
da Fazenda e para discussão da matéria objeto deste procedimento, os
membros desta Promotoria Especializada se reuniram na sede da MGI, com
dirigentes do órgão, oportunidade em que estiveram presentes
representantes da pasta da Fazenda, além de técnicos de outros organismos
do Estado e de um representante da Procuradoria- Geral do Estado. Naquela
ocasião nos foi entregue um compilado contendo cópia de diversos
instrumentos contratuais e documentos outros pertinentes ao caso em foco
(fis. 1981408).
Na esteira do entendimento extemado em sua representação, os Drs. José
Anchieta da Silva, Lorena de Castro Abreu e Silva e Maurício Quadros
Soares fizeram juntar a este processado, cópia de pareceres da lavra dos
jurisconsultos Profs. Menelick de Carvalho Neto e Modesto Carvalhosa, em
que, analisando o caso concreto, concluem pela inconstitucionalidade da
operação, posto que o Estado de Minas Gerais, sem que tenha autorização
legislativa para tanto, estará a partir do pactuado no acordo de acionistas,
perdendo efetivamente o controle da CEMIG."
No final, o relatório diz o seguinte:
Nesse sentido, acolhemos integralmente as fundamentações e conclusões
lançadas nos pareceres dos eminentes Profs. Modesto Carvalhosa e
Menelick de Carvalho Netto, inclusos aos autos.
Vale lembrar que o Estado poderia, caso assim o entendesse, encaminhar
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um projeto de lei ao Legislativo autorizativo da venda até da totalidade do
capital estatal da empresa.
Fazendo as recomendações finais:
"De todo o exposto, detrai-se dos autos que o acordo de acionistas que
vigorará após a nova composição societária da empresa, representará a
perda pelo Estado de Minas Gerais do controle administrativo, gerencial e
estratégico da CEMIG, em razão dos fundamentos exaustivamente expostos
nos autos e neste relatório.
Nesse sentido, considerando as atribuições conferidas pela Constituição
Federal ao Ministério Público, notadamente a defesa do patrimônio público e
social (art. 129, III), impõe-se, no caso vertente, a invocação da tutela
jurisdicional estatal objetivando obstaculizar o processo de leilão, como
forma de preservar o patrimônio público e social do Estado de Minas Gerais,
representado pelo controle acionário e pelo poder de controle administrativo
que este exerce por força de lei na sociedade de economia mista, CEMIG,
integrante de sua administração indireta, viabilizando, outrossim, os fins
institucionais para os quais foi criada."
No final, ele diz:
"Finalmente, considerando que o eminente Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado, Dr. Mauricio Brant Aleixo, está atualmente examinando
questões afetas ao caso em tela, principalmente os contratos efetivados
entre a MGI e o BNDES e considerando os aspectos eminentes técnicos que
envolvem a questão, determino seja remetida uma cópia das presentes
conclusões àquela autoridade, instruída com os documentos indispensáveis,
a fim de que a Corte de Contas possa analisar os aspectos formais e
materiais que envolveram os contratos firmados entre o Estado de Minas
Gerais e a MGI, sobretudo quanto aos pontos elencados nesta peça, ou seja,
a inexigibilidade da licitação, sua formalização e publicidade, o critério de
avaliação das ações e a regularidade do empréstimo contraído junto ao
BNDES."
Srs. Deputados, a responsabilidade da Casa é muito grande, quando, desde
o começo, falamos que essa operação estava envolta em mistérios, sem
transparência. Por isso, agimos como todo parlamentar tem que agir,
entrando com uma representação junto ao Ministério Público. Ao mesmo
tempo, o SINDELETRO entrou na justiça, e esta concedeu uma liminar
suspendendo o leilão.
Aqui está o relatório do Ministério Público pedindo que haja modificações
imediatas, caso contrário, o Ministério Público afirma que vai entrar com
uma ação civil pública.
Por isso, conclamo os Deputados para um debate conosco aqui na Casa,
porque tentaram dizer que estávamos montando um palanque eleitoral, mas
agora está aí a resposta para esses Deputados, que querem, antes de
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qualquer análise, votar a favor de qualquer projeto que entra na Casa,
mesmo que esse projeto esteja alienando ações que perderão o controle
acionário, como no caso da CEMIG.
Portanto, está aí o nosso protesto com relação aos Deputados que querem
ser subservientes acima de tudo e não querem analisar nem discutir
juridicamente, mas sim obedecer cegamente ao Governo. Pedimos desde o
início cópia deste contrato e só a obtivemos através do Tribunal de Contas.
Agora, a resposta dada pelo Ministério Público, e pode ainda haver
mudanças. Acredito que o Estado recorrerá e deve recorrer, evidentemente.
Mas não poderia ficar desta forma, entregando a uma empresa
multinacional, que se chama Southem Company Electrico, o controle da
CEMIG. No controle operacional, já está claro, assumirão diretorias
estratégicas. As tarifas irão aumentar substancialmente. Essa empresa não
vem para fazer obra de ação social, como bem disse aqui o Secretário da
Fazenda. Sabemos que esse não é o papel das empresas, mas é papel, sim,
do Estado trabalhar com ações sociais como tem feito no Projeto Luz de
Minas.
Os Deputados têm essa responsabilidade para depois saberem o que dizer
aos seus leitores quando cortarem determinados projetos sociais que são
deficitários, e a CEMIG hoje os assume. Duvido que esse compromisso vá
prosseguir com a entrada de uma empresa norte-americana que, de fato,
vai assumir parte desse controle, com 33% de ações da CEMIG.
Portanto, o que tínhamos que fazer fizemos. Esperamos que seja mantida
essa liminar suspendendo de fato o leilÊ e que sejam corrigidas essas
anomalias, para que o Estado não seja iesado mais uma vez. Muito
obrigado.

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 extraordinária de amanhã, dia 23, às 9 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa, 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 ia REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO ;, '0 31
As quatorze horaz e trinta minutos do dia dois de abril de mil novecentos e
noventa e sete, compareceram na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, Roberto Amaral, Elbe Brandão, Irani Barbosa, Sebastião
Costa, Antônio Júlio, Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen e
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Ambrósio Pinto, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Deputado Ambrósio Pinto, Presidente "ad hoc", declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião tem por finalidade a eleição do
Presidente e do Vice-Presidente, a designação do relator e, se possível, a
apreciação do parecer para o 1 0 turno da proposição em exame. Em
seguida, informa que se encontra anexada ao processo correspondência do
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade, encaminhada à
Presidência desta Casa, a qual versa sobre a proposta de emenda à
Constituição em exame, determina a distribuição das cédulas de votação e
solicita à Deputada Elbe Brandão que atue como escrutinador& Realizada a
eleição, é anunciado o resultado: para Presidente, o Deputado Roberto
Amaral, com 9 votos, e, para Vice-Presidente, o Deputado José Maria
Barros, também com 9 votos. Nesta oportunidade, o Presidente "ad hoc"
informa que haverá nova eleição para o cargo de Presidente, uma vez que o
Deputado Roberto Amaral, por ser suplente de Deputado, está
regimentalmente impedido de ocupar o cargo de Presidente nas comissões.
Assim, procede-se a nova eleição, oportunidade em que é eleito para
Presidente o Deputado Sebastião Costa, por unanimidade. O Presidente "ad
hoc" empossa o Presidente eleito, Deputado Sebastião Costa, que,
assumindo a direção dos trabalhos, empossa o Vice-Presidente, Deputado
José Mana Barros. O Presidente eleito designa como relator da matéria o
Deputado Irani Barbosa, a quem indaga se se encontra em condições de
apresentar seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Nesse momento,
fazem uso da palavra, pela ordem, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Maria José Haue:, que enfatizam a necessidade de se proceder a estudo
apurado da matéria, considerada polêmica. O relator comunica ao
Presidente que fará uso do prazo regimental para apresentar seu parecer.
Cumprido o objetivo da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados e convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, a
se realizar no dia 9 do corrente mês, às 14h45min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de abril de 1997.
Maria José Haueisen, Presidente - Roberto Amaral - Irani Barbosa -

Anderson Adauto - Antônio Andrade - Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio
Pinto - Elbe Brandão - José Braga - José Militão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.042/96

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel situado
no Município de Nova Resende à Mitra Diocesana de Guaxupé.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, após
publicada, foi a matéria encaminhada preliminarmente a esta Comissão para
ser apreciada quanto a seus aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em tela tem o escopo de autorizar o Poder Executivo a fazer

reverter imóvel à Mitra Diocesana de Guaxupé, no Município de Nova
Resende.

Trata-se de imóvel constituído por dois prédios de tijolos, em uma área de
1.182m2, que foi doado ao Estado, em 1952, pela própria Mitra Diocesana de
Guaxupé, para que o donatário ali instalasse escola estadual, o que
efetivamente foi feito. No entanto, posteriormente, o referido
estabelecimento foi transferido para outro local. Atualmente o imóvel está
ocioso, e a Secretaria de Recursos Humanos e Administração já se
manifestou favoravelmente à reversão proposta.

A medida em exame configura uma das formas de alienação de bem
público e, portanto, deve estar em conformidade com regras de natureza
constitucional e administrativa que regem a matéria. No campo dos preceitos
de natureza constitucional, devemos atentar ao estatuído pelo art. 16 da
Constituição Estadual, que sujeita esse tipo de proposição à apreciação
deste Legislativo. No campo dos preceitos de natureza administrativa, deve-
se atentar ao que dispõe o art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2116193, e
também o art. 16 da Lei Estadual n° 9.444, de 25111187. Tais dispositivos
exigem como requisito de validade para alienação de imóvel do Estado a
autorização legislativa e interesse público devidamente justificado. Ressalte-
se ainda que o imóvel pertencia à Mitra Diocesana e nada mais justo que lhe
seja devolvido, porque o Estado não pretende dar nenhuma utilização a ele.

Assim sendo, atendendo o projeto de lei em análise às normas legais e
constitucionais que regem a matéria, não encontramos óbices à sua
tramitação.

Entretanto, para melhor adequação do texto em comento à boa técnica
legislativa e correção dos termos jurídicos empregados, faz-se necessário
apresentar emenda ao art. 1 0 do Projeto de Lei n° 1.042196. Na emenda
deve-se substituir o termo "fazer reverter" pelo termo "doar", pois a doação
que possibilitou a incorporação do imóvel ao patrimônio do Estado foi
gravada com encargo, tendo sido a destinação acordada entre as partes
observada pelo donatário. Em razão disso, o termo correto a ser empregado
deverá ser doação. Além dessa, cumpre-nos propor alterações menos
significativas ao art. 1 0 , a fim de aprimorar o seu texto.
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Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.042196 com a Emenda n° 1, redigida
a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Mitra Diocesana de

Guaxupé o imóvel localizado na Praça Santa Rita, no Município de Nova
Resende, constituído por terreno de 1.182rr 2 (mil cento e oitenta e dois
metros quadrados) e respectivas edificações, registrado sob o n° 14.454, a
fis. 119 do livro n° 3-M do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Nova Resende.".

Sala das Comissões, 18 de março de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.042196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra
Diocesana de Guaxupé imóvel situado no Município de Nova Resende.

Inicialmente, a Comissão de Constituição - e Justiça concluiu pela
admissibilidade do projeto sob os aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade e apresentou a Emenda n° 1.

Passa, agora, esta Comissão a fundamentar seu Darecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a

reverter à Mitra Diocesana de Guaxupé imóvel de propriedade do Estado.
O referido imóvel, constituído de dois prédios construídos em um terreno

de 1.182m2 , foi doado ao Estado, em 1952, pela própria Mitra Diocesana,
para instalação de escola estadual. Atualmente, o imóvel encontra-se ocioso,
uma vez que a escola que nele funcionava foi transferida para um prédio
novo, construído pelo Estado.

A alienação desse bem imóvel far-se-á por doação, conforme dispõem a
Lei n°9.444, de 1987, e o art. 18 da Constituição Estadual, dispensando-se a
licitação e exigindo-se a avaliação prévia e a autorização legislativa-

0 interesse público está devidamente contemplado na doação, pois o
imóvel destinar-se-á à instalação de um centro de atividades comunitárias e
será revertido ao patrimônio do Estado caso não lhe seja dada essa
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destinação no prazo de três anos.
Por não acarretar despesas, a doação não repercute financeiramente nos

cofres do Estado.
A repercussão patrimonial é justificada pelo relevante interesse social e é

mais do que justa, urna vez que o imóvel, que foi doado pela diocese ao
Estado, foi por este utilizado pelo tempo que dele necessitou.

Consultada, a Secretaria de Recursos Humanos e Administração
manifestou-se favorável à referida doação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.042196

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Roberto Amaral, relator - José

Braga - Péricles Ferreira - Mauri Torres.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.124/97
Reunião Conjunia das Comissões de Constituição e Justiça, de

Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de resolução em epígrafe, da Comissão de Agropecuária e

Política Rural, tem por escopo aprovar, em conformidade com o disposto no
art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que menciona.

Após sua publicação, foi o projeto distribuído às Comissões em epígrafe,
para ser apreciado em reunião conjunta, sujeitando-se, ainda, a tramitação
em regime de urgência, tendo em vista requerimentos do Deputado Paulo
Piau aprovados em reunião plenária de 2513197.

Nesta fase dos trabalhos, compete a esta Comissão, nos termos
regimentais, proceder ao exame preliminar da matéria, quanto à sua
juridicidade, constitucional idade e legalidade._

A Carta mineira, em seu art. 62, inciso XXXIV, confere à Assembléia
Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a alienação ou
a concessão de terra pública, ressalvado o disposto no art. 247, § 30, do
mesmo Diploma Legal.

Importa esclarecer que a ressalva refere-se à alienação ou à concessão de
terra pública prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei,
assim como à concessão gratuita de domínio de área devoluta rural não
superior a SOha a quem, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, a
possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, tenha nela
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morada e a tenha tomado produtiva.

É bom salientar que a responsabilidade concorrente conferida
constitucionalmente à Assembléia no processo de legitimação de terras
devolutas nada mais é do que o salutar exercício de controle político sobre
atos administrativos governamentais.

Em se tratando de matéria atinente aos bens de domínio público, cabe
trazer à tona o art. 74 e seu § 1 0, 1, da Constituição do Estado, por
estabelecerem que "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração
indireta", a qual abrange "a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade do ato gerador de receita ou determinante de despesa e do de
que resulta nascimento ou extinção de direito ou obrigação", é exercida pela
Assembléia Legislativa, mediante controle externo. Note-se que, segundo o
art. 76 da Carta mineira, o exercício de tal controle externo pelo Legislativo
contará com o auxilio do Tribunal de Contas; a este cabe, entre outras
coisas, "apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade
de contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere que envolvam
concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer natureza, a titulo
oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado, por qualquer de seus
órgãos ou entidade da administração indireta".

Do exame dos autos de processos administrativos que dizem respeito ao
projeto de resolução, constata-se que todos foram corretamente instruídos e
não se enquadram nas ressalvas mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Resolução n° 1.124197 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ermano Batista -

Antônio Andrade - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão.
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De iniciativa desta Comissão, o projeto de resolução em tela aprova as

alienações das terras devolutas que especifica, em conformidade com o
disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Carta Estadual.

A proposição está sendo examinada em reunião conjunta das comissões a
que foi distribuída e sujeita-se a tramitação em regime de urgência, em
razão de requerimentos apresentados pelo Deputado Paulo Piau e
aprovados em sessão plenária de 2513197.

Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria na forma proposta.
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Em obediência às normas regimentais, cumpre a esta Comissão emitir
parecer quanto ao mérito do projeto.

Fundamentação
A exigência constitucional de prévia aprovação para a alienação de terra

pública - excetuados os casos referidos no § 30 do art. 247 da Constituição
do Estado - constitui um importante instrumento de controle de natureza
política, e se coaduna com os princípios de competência concorrente dos
Poderes no trato da coisa pública.

Tanto é que a Constituição mineira, em seu art. 74, § 1 0 , inciso 1,
estabelece que "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é exercida
pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e entidade", a qual abrange "a legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade do ato gerador de receita ou
determinante da despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de
direito ou obrigação".

Releva salientar o caráter social da legitimação de posse de terra
devoluta, já que ela promove a tranqüilidade e o bem-estar dos que
contribuíram com o processo de ocupação de terras antes inaproveitadas.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução no

1.124/97 no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de abril de 17.
Paulo Piau, Presidente - Roberto Amaral, relator - Adelmo Carneiro Leão.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural e fruto da
Mensagem n° 108196, do Governador do Estado, o projeto em tela aprova
802 processos de legitimação de terras devolutas (originalmente, eram 803,
mas 1 processo foi convertido em diligência à RURALMINAS), dos quais 499
referem-se a lotes urbanos, e 303, a lotes em zona rural, em cumprimento ao
disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição mineira.

A proposição foi examinada preliminarmente pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Agropecuária e Política Rural. A primeira delas
concluiu pela juridïcidade, pela constitucional idade e pela legalidade da
matéria, e a segunda opinou pela sua aprovação.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
As terras devolutas passaram à propriedade do Estado por meio de

dispositivo constitucional, em 1891. A legitimação de sua posse, objeto do
projeto de resolução, é a forma justa e excepcional de transferência de seu
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domínio para o particular que nela se instalou e a explorou. Trata-se de
procedimento de alto sentido social, e sua concretização significa o
cumprimento do preceito constitucional da função social da propriedade.

Sob o aspecto econômico, essa ocupação significou o aproveitamento e a
incorporação de amplo espaço potencialmente produtivo, o qual não vinha
sendo explorado pelo Estado. Dessa ocupação e legitimação, decorrerão
investimentos e receitas, o que irá gerar desenvolvimento econômico e
social.

Os recursos a serem aplicados nos processos de regularização de terras
devolutas feitos pela RURALMINAS estão consignados na lei orçamentária.
Em termos de despesas para o erário, haverá pouca repercussão.

As despesas provenientes da montagem dos autos de processos
administrativos de legitimação de terras devolutas - inclusive as devidas à
medição e demarcação das áreas, bem como vistorias "in oco" - têm como
contrapartida, além de recursos derivados de dotação orçamentária própria
da RURALMINAS, os provenientes do pagamento, por parte do beneficiário,
de taxas e emolumentos, assim como da compra do imóvel, observado o
valor venal.

Destarte, infere-se que as legitimações geram reduzidos impactos de
ordem financeiro-orçamentária nos cofres públicos, especialmente quando se
consideram os benefícios sociais delas decorrentes.

Na verdade, a atividade estatal no processo de legitimação dessas posses
gerará receitas substancialmente superiores á correspondente despesa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução no

1.124197 no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Gil Pereira, relator - Roberto Amaral - Antônio

Andrade - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 775/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçaentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre o ensino de 20 grau em escola da rede estadual do Município de
Conquista.

Aprovado no 1 0 turno na forma do Substitutivo n° 1, retoma o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 20 turno e para ser elaborada a
redação do vencido, que o integra.

Fundamentação
0 projeto tem o objetivo de fazer com que o ensino médio oferecido pela
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Escola Estadual Dr. Lindolfo Bernardes, localizada no Município de
Conquista, passe a ser custeado com recursos do Tesouro Estadual.

Apesar de ser oferecido por uma escola estadual, o ensino médio está
sendo custeado pelo Tesouro Municipal, numa típica inversão de papéis,
pois o ensino de 52 à 8a série vem sendo oferecido e custeado pelo. Estado.
Isso por força da Lei n° 4.707, de 414166, que, ao criar a referida escola,
estabeleceu, em seu art. 20, que ela funcionaria mediante convênio com a
Prefeitura Municipal, sem ônus para o Estado.

As diretrizes constitucionais vão exatamente em sentido contrário,
estabelecendo que o município deve priorizar o ensino fundamental e pré-
escolar.

Conforme informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação
de Conquista, o município atende 222 alunos no ensino fundamental e 201
no ensino médio.

Para o funcionamento do ensino médio oferecido pela escola estadual, a
municipalidade paga o salário de 16 professores, 1 supervisor escolar e 13
funcionários, cabendo ao Estado o pagamento do salário de 1 diretor, 1 vice-
diretor e 1 auxiliar de secretaria, por força do Convênio n° 1.238196, de
2316196, que expira em 31112197.

Os gastos do município com educação, em 1996, foram de R$403.895,85
com o 10 grau e R$179.729,40 com o 20 grau.

Segundo informações da Secretaria da Educação, o Estado atendeu 1.198
alunos do ensino fundamental naquele município, o que, ao custo médio
estimado de R$300,00 por ano (valor estabelecido pela Lei Federal n° 9.424,
de 24112196, que dá normas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental), perfaz um total de R$ 359.400,00.

Em contato mantido com o Chefe do Poder Executivo e com a Secretária
de Educação de Conquista, fomos informados de que o município irá iniciar
a municipalização do ensino fundamental no ano de 1998, pois passará a
receber do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental o valor de R$ 300,00 por aluno matriculado.

Portanto, o impacto que o Estado terá, de R$ 179.729,40 por ano, para
arcar com a manutenção do ensino de 20 grau no município em comento,
será compensado pela transferência dos gastos com o ensino fundamental
para o município. Como o número de alunos do 1 0 grau, atualmente
custeados pelo Estado (1.198), é muito superior ao número de alunos do 20
grau, hoje custeados pelo município (201), podemos concluir que o impacto
financeiro para o Estado será positivo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 775196, no

20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
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Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - Mauri Torres - Péricles

Ferreira - José Braga.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N° 775196
Revoga o art. 20 da Lei n o 4.707, de 414168.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica revogado o art. 20 da Lei n°4.707, de 4 de abril de 1968.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°901/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em exame dispõe
sobre a condução de animais domésticos nas rodovias estaduais.

A proposição foi aprovada no 1° tumo, na forma do Substitutivo n° 1, com
as Emendas n°s 1 e 2, e retoma, agora, a esta Comissão incumbida de
emitir parecer e de elaborar a redação do venc ido, que segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição sob comento irá

gerar receita para os cofres públicos, em virtude da cobrança de multas, e tal
forma de ingresso de recursos tem respaldo legal.

Todavia, objetivando aprimorar o projeto, tomá-lo viável e solucionar os
problemas enfrentados pelo DER-MG, apresentamos o Substitutivo n° 1.

As multas estipuladas no projeto atingem patamares elevados, razão por
que reduzimos o seu valor, adequando-o à capacidade contributiva do
cidadão.

Por outro lado, como não estava claro quem seria o infrator, propomos que
o proprietário do animal seja considerado o responsável pela infração.

E de observar, ainda, que a permissão dada pelo art. 1 0 da proposição para
a condução de animais mediante a apresentação de guia exarada por órgão
competente inviabilizaria o cumprimento da futura lei, motivo pelo qual a
retiramos. E mister ter em mente que a finalidade primordial do projeto é
evitar acidentes em rodovias devido à permanência de animais na pista;
assim, todo esforço deve ser feito nesse sentido.

Entretanto, se ocorrer apreensão de animais, estes deverão ser recolhidos
em local apropriado. Essa é a dificuldade encontrada pelo DER-MG, que,
além de ter gastos com o recolhimento dos animais, não dispõe de local para
abrigá-los. Desse modo, acrescentamos ao projeto dispositivo que permite a
doação do animal não procurado no prazo de dez dias contados da
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apreensão para instituição filantrópica que mantenha convênio com o
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 901196 no

20 tumo, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N°1

Dispõe sobre a condução de animais nas rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A condução de animal a pé em rodovia estadual será permitida

somente em pequenos percursos, nos termos do regulamento desta lei,
observadas as normas de segurança de trânsito.

Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o proprietário do
animal às seguintes penalidades, que podem ser aplicadas cumulativamente:

- multa correspondente a 50 (cinqüenta) UFIR5;
II - apreensão do animal.
§ 1 0 - O proprietário de animal encontrado sem condutor em rodovia

estadual está sujeito ao pagamento da multa em dobro.
§ 20 - O proprietário arcará com as despesas decorrentes do transporte e

da guarda do animal apreendido, bem como da remoção e do transporte de
animal envolvido em acidente em rodovia estadual.

Art. 30 - O animal não procurado no prazo de 10 (dez) dias após sua
apreensão poderá ser doado para instituição filantrópica que mantenha
convênio com o Estado.

Art. 4°- Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com entidade
de direito público ou privado visando á guarda de animal apreendido.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

AI. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 10 de abril de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Mauri

Torres - José Braga - Péricles Ferreira.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N°901/96
Dispõe sobre o transporte de animais nas rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O transporte de animais em rodovia estadual será feito em veículo

apropriado para esse fim.
§ 1 0 - A condução de animais por outros meios será permitida em

pequenos percursos, na forma do regulamento desta lei e mediante a
apresentação de guia emitida pelo órgão competente.
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§ 20 - O transporte e a condução de animais nas rodovias estaduais, nos

termos desta lei, sujeitam-se, ainda, às normas aplicáveis de natureza fiscal
e tributária e de segurança no trânsito.

Art. 20 - O infrator desta lei sujeita-se às seguintes penalidades, que podem
ser aplicadas cumulativamente:

- multa correspondente a 100 (cem) UFIRs;
II - apreensão do animal e pagamento das despesas decorrentes do

transporte e da guarda do animal pelo órgão competente.
Art. 30 - O proprietário de animal encontrado em rodovia estadual sem

condutor está sujeito às penalidades descritas no artigo anterior, sendo a
multa cobrada em dobro.

Art. 40 - O Poder Executivo adotará mecanismos para que seja
amplamente divulgado, especialmente entre os pecuaristas, o conteúdo
desta lei.

Art. 50 - O Estado poderá cobrar do proprietário os custos decorrentes da
remoção e do transporte de animais feridos ou mortos em acidentes nas
rodovias estaduais, até o limite definido no inciso 1 do art. 20 desta lei.

Art. 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios com
entidades de direito público ou privado visando à guarda dos animais
apreendidos.

Art. 70 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 8°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 2488 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, E 23 DE ABRIL DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 18 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.165197 - Requerimentos n os 2.108 a 2.111197 - Requerimentos dos
Deputados Geraldo Rezende, Marcos Helênio e Bilac Pinto -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves (2) e
Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Marcelo Gonçalves, Wilson Pires e lrani Barbosa - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Questão de ORDEM - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Geraldo
Rezende; encaminhamento à Comissão de Fiscalização Financeira -
Requerimento do Deputado Bilac Pinto; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Marcos Helênio; votação
nominal; inexistência de número regimental para votação; anulação da
votação; chamada para recomposição de "quorum'; renovação da votação;
inexistência de "quorum" para votação; anulação da votação - 2a Fase:
Discussão de Proposições: Discussão, e 1° tumo, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 18195; Requerimento do Deputado Péricles Ferreira e
outros; deferimento - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparece os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - 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 -
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José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Paulo Scflettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - 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 e nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. COM a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 53-Secretária, nas funções de 2 0- Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada se restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.165/97

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Conquista a
propriedade de imóvel que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Conquista a propriedade de uma área de terreno urbano localizada na cidade
de Conquista, medindo 900m2 (novecentos metros quadrados), se
benfeitorias, na Rua José Mendonça, esquina com a Rua das Dores, com as
seguintes confrontações: 20 (vinte metros) pela Rua José Mendonça; 45
(quarenta e cinco metros) pela Rua das Dores; 20 (vinte metros) do lado
esquerdo e 45 (quarenta e cinco metros) de fundos, co terreno da Prefeitura
Municipal de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se à ampliação do
Distrito Industrial do Município de Conquista.

Art. 20 - Esta lei entra e vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições e contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: 0 presente projeto de lei te o objetivo de autorizar o Poder
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Executivo a fazer reverter ao Município de Conquista a propriedade de
imóvel que foi, anteriormente, doado ao Estado de Minas Gerais pela
Prefeitura Municipal de Conquista.

Com efeito, a reversão ao Município de Conquista de uma área de terreno
urbano de 900m2 ensejará à Prefeitura Municipal condições de ampliar o seu
distrito industrial.

Por contribuir este projeto de forma decisiva para o crescimento da
economia do Município de Conquista, co a conseqüente geração de dezenas
de novos empregos, esperamos contar co o apoio dos nobres pares para a
sua aprovação, o que ensejará ao Poder Executivo proceder à reversão da
propriedade do imóvel na forma proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.108197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário de Meio Ambiente co vistas à implantação de uma usina
de reciclagem de lixo no Município de Sabinópolis. (- A Comissão de Meio
Ambiente.)

N° 2.109197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas co vistas à construção de ponte sobre o rio Traçadal, no Município
de Rio Pardo de Minas. (- A Comissão de Administração Pública.)

N°2.110/97, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e ao Secretário de Agricultura co vistas à
retomada de estudos dos planos diretores das bacias dos rios Verde Grande
e São Francisco.

N°2.111/97, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo
aos Superintendentes da SUDENOR e da EMATER-MG co vistas à
elaboração de planos diretores de gerenciamento hídrico das microbacias da
Região Norte de Minas, envolvendo os rios Verde Grande e São Francisco.
(- Distribuídos à Comissão de Política Energética.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Geraldo Rezende, Marcos Helênio e Bilac Pinto.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Marcelo Gonçalves (2) e Alberto Pinto Coelho.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, membros da imprensa, na semana passada falamos a respeito
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do SUS e da vergonha que é a assistência médica neste País. Por falar em
SUS, é com tristeza que venho a esta tribuna para, em apoio ao meu colega
e amigo, Deputado lbrahim Jacob, denunciar o Prefeito de Ubá e o que ele
vem fazendo com a medicina de lá. O que o Prefeito de Ubá está fazendo
com as pessoas carentes é brincadeira. O Sr. Prefeito Narciso Michelli e o
Sr. Dirceu dos Santos Ribeiro, por perseguição política, diminuíram o
número de atendimentos pagos pelo SUS, que era de 5.912 pessoas, e hoje
são atendidas 1.532 pessoas naquela cidade. Por motivos políticos, estão
prejudicando inteiramente a área da saúde, que é uma coisa séria.
Queremos denunciar isso. Antes eram feitos 355 raios X por mês, e hoje não
atendem ninguém. É uma vergonha que o Prefeito, por causa de
perseguição política, deixe de prestar atendimento médico dessa natureza.
Isso está escrito no jornal de Ubá, o "Tribuna Regional", que mostra vários
depoimentos de pessoas da cidade, como o da Dra. Sara: "Cortes
caracterizam perseguição política". Quero deixar meu protesto contra o
Prefeito de Ubá, que não conheço pessoalmente. Isso é uma vergonha,
saúde não é brincadeira. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
• Deputado Wilson Pires* - Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Sr.

Presidente, na sexta-feira próxima, V. Exa. convida toda a comunidade
mineira para discutir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
nesta Casa. De pouco ou quase nada vale abrir nessa casa um ciclo de
debates para falar e discutir sobre a implantação da nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - já aprovada pela Câmara Federal, pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Sr. Presidente da República - a não
ser para sugerir sua mudança. Ela cria um sistema educacional incapaz de
cumprir sua missão verdadeira, isso para não falar da sua ação nefasta, que
condena à ignorância milhões e milhões de brasileiros. E a ignorância,
assim, cuidadosamente cultivada, é a ignorância oficialmente fomentada, é a
ignorância custeada pelo governo, porque o sistema educacional brasileiro é
o sistema de fomento e estímulo à ignorância. E essa ignorância que se
pretende nesse momento, consagrar, reconhecendo como fato consumado a
Lei n° 9.394, de 1996. Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
é um estatuto neoconservador, essencialmente excludente e, por isso,
perverso. A exclusão é concreta, palpável e generalizada. Temos, sem
nenhum exagero, uma escola que, ou não ensina, ou ensina muito pouco e
mal. Comprovam essas afirmações, os resultados de várias e recentes
avaliações do próprio MEC ou da UNESCO.

Chegando desgraçadamente a conclusão tão clara, qual seja essa de que
há um problema no Brasil que não despertou ainda, já não direi o interesse
público, mas sequer a piedade dos homens que nos governam, problema de
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que dependem a democracia e a liberdade do nosso povo: esse problema é
a escola, é a escola escassa, é a escola deformada, é a escola deformante,
é a escola deformadora. Necessitamos de um sistema educacional que faça
o homem adequar-se ao seu meio, que dê ao homem a possibilidade de
explorar intensiva e profundamente todas as suas potencialidades, que
renegue esse falso ensino enciclopédico, esse pseudo-humanismo, oposto
ao humanismo autêntico, em que comprazem aos programas, em que
diluem os currículos, em que se degrada o sistema pedagógico adotado no
Brasil.

Sr. Presidente, a Lei n°9.394, de 1996, carece de conceituação filosófica,
não define nem o propósito nem o objetivo da educação. Anula as
qualidades e as vocações, as tendências, as potencialidades da inteligência
brasileira, principalmente porque é organizada, por uma burocracia federal,
que prefixa programas desde o Oiapoque ao Chui, de tal modo que a imensa
diversidade do povo brasileiro não foi levada na devida conta pelo sufocante
aparelho burocrático, pela ação perniciosa dos homens do Ministério da
Educação, porque a proposta de lei, que foi aprovada e que leva o nome do
saudoso Senador Darcy Ribeiro como relator, foi efetivamente gestada
dentro do Ministério da Educação.

Converte-se assim num privilégio odioso de uma minoria oligárquica que
comanda a política educacional desse País. Não é uma lei, verdadeiramente
democrática e democratizante. Por lei básica de educação entendíamos e
entendemos, uma lei que "fixa rumos", não uma regulamentação, mas uma
lei substantiva, nunca uma lei adjetiva, e sobretudo uma lei que venha atingir
dois objetivos: a descentralização do ensino e a liberdade de ensino. Atingir
esses dois objetivos, Sr. Presidente, era o que se esperava da Lei n° 9.394,
de 1996; que ela fosse a construção, a partir desse alicerce, do
desenvolvimento dessas premissas.

Teríamos que dotar a Nação brasileira, Sr. Presidente, de uma lei básica
de educação, pela qual clamam os pais, esperam os mestres e despertam os
educandos, mas uma lei acima das prevenções ou das susceptibilidades
pessoais, uma obra comum, conjunta, uma obra verdadeiramente impessoal.
Porque considerou os professores, os estudantes, os pais, os formadores de
opinião, os dirigentes dos mais diferentes setores, inimigos naturais da
educação, e deu-se aos burocratas do Ministério da Educação a atribuição
de controlar, de fiscalizar, de impor, de determinar, de ordenar a educação e
os educadores tanto o público como privados. Violou-se o direito de educar,
porque se privou de autoridade e de responsabilidade o educador.

Sr. Presidente, é uma lei que só pode ser cumprida dentro do possível, a
partir de recursos financeiros disponíveis nos orçamentos convencionais. E
regulada pelos recursos orçamentários, sem se levarem em conta as
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necessidades básicas dos cidadãos brasileiros e sem se criar e orçamentar o
necessário para atingir os objetivos da nação. E exemplifico, Sr. Presidente,
é como o pai, que regula as necessidades fundamentais do filho com uma
mesada insuficiente, sem fazer um esforço responsável para torná-la
suficiente. Essa lei vira as costas para a sociedade civil organizada, para
evitar sua participação nas decisões sobre o ensino, demonstrando um
perverso retrocesso no aperfeiçoamento democrático das políticas
brasileiras. Essa lei está mais para ruim do que para boa.

Temos que tomar consciência da virulência e da agressividade, com que
essa lei se coloca na porta do futuro deste País, como uma exigência
incontomável; ou fazemos uma boa lei de educação nesta Nação, ou nunca
teremos qualquer coisa parecida com uma nação organizada. E é por isso,
por esse destreinamento, por essa falta de uma consciência educacional no
País, Sr. Presidente, que o projeto está repleto de matéria regulamentar, que
o projeto sucumbiu às imposições do monopólio do ensino pelos homens do
Ministério da Educação, porque o projeto dá na premissa o que nega na
conclusão, porque o projeto pretende terminar, discriminar e cercear a
liberdade de ensino. O que falta, Sr. Presidente, é aquela linha pura, simples
e nítida de uma lei básica, de uma lei que devolva ao educador a sua
responsabilidade e a sua autoridade que lhe foram arrebatadas que devolva
à sociedade organizada a sua participação democrática na condução dos
destinos da educação no País, pois Sr. Presidente, há dois meios de se
educar o povo: ou se faz pelo processo democrático da liberdade de ensino e
da descentralização do ensino, ou se faz pelo processo autocrático do
monopólio do Estado, para impor a educação. Nesse caso, também se
obtém resultados admiráveis, do ponto de vista material. Mas a
conseqüência é a transformação do homem numa máquina, num escravo. A
educação para formar homens conscientes, para formar homens livres não
pode estar aprisionada numa lei sedimentar, contraditória, repleta de
incongruências, cuja fé não discuto, cujas boas intenções respeito, mas que
tem o defeito fundamental de não concluir de acordo com as premissas.

Sr. Presidente, gostaria de estar presente na Assembléia Legislativa, nesta
sexta-feira, para tentarmos discutir as diversidades dessa lei para o nosso
País. Infelizmente, por compromisso assumido anteriormente, no Nordeste
de Minas Gerais, região que temos a honra de representar, não poderemos
participar da reunião. Pedindo desculpas, Sr. Presidente, solicitamos que
seja passado aos nossos debatedores e aos homens do Ministério da
Educação o nosso pensamento sobre a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
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O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, como

representante da Assembléia Legislativa na Assembléia Metropolitana de
Belo Horizonte, da região metropolitana, gostaria de comunicar aos
Deputados e ao Sr. Presidente que, ontem, de manhã, estivemos numa
reunião com a Diretoria Executiva da AMBEL - Assembléia Metropolitana de
Belo Horizonte -, e ficou decidido que haverá uma reunião com todos os
Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte para se discutir a
concorrência pública que será feita pela BHTrans relativa ao transporte
coletivo da Capital. Entendemos que a concorrência é bem-vinda, mas deve
ser feita de acordo com todos os municípios da região metropolitana, porque
o transporte é comum. Os participantes da reunião decidiram fazer uma
convocação geral, inclusive do Prefeito de Belo Horizonte, para decidir sobre
a questão.

Gostaria, ainda, de tratar de uma denúncia que fiz outro dia, desta
tribuna, e lembrar que, há não menos de um ano e meio, um Deputado do
PT assomou a esta tribuna e pediu que o então Vice-Govemador Walfrido
dos Mares Guia fosse demitido dos cargos que ocupava, por denúncias
veiculadas através dos jornais, acusando-o de ter enviado dólares para o
exterior. Notícia infundada, ficou provado que o Vice-Governador não tinha
nada a ver com as denúncias falsas estampadas nas manchetes dos jornais.

Mas gostaria de registrar, nesta Assembléia Legislativa, que tenho em
mãos um acórdão do Tribunal de Contas, que condenou o Sr. Antônio Carlos
Ramos Pereira pelos prejuízos decorrentes, no valor de R$487.668,15,
devendo essa importância ser recolhida, no prazo de 30 dias, integralmente,
a favor da Câmara de Compensação Tarifária gerenciada pela entidade; e
ainda imputou ao Sr. Carlão uma multa no valor correspondente a 10.000
UFIR5 pela destinação espúria dos recursos. Sr. Presidente e Srs.
Deputados, esse é o acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais relativo aos prejuízos causados pelo Sr. Carlão, no dia 1 0 de maio, à
Câmara de Compensação e, conseqüentemente, à população de Belo
Horizonte e da região metropolitana. Sr. Presidente, também tenho em mãos
o relatório da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, cuja conclusão é a seguinte: "Pelo exposto, opino pela
responsabilidade do Diretor-Presidente da BHTrans, à época da edição da
Portaria, Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira, fls. 04, pelo prejuízo causado ao
erário pela adoção das medidas constantes da Portaria n° 101195 e requeiro
vista dos autos ao Ministério Público após-o julgamento para as medidas
legais cabíveis". Sr. Presidente, posso, às vezes, ser intempestivo, mas não
sou homem de mentiras e alegações falsas, pois provo o que declaro, e aqui
está: desvio de recursos da BHTrans e de finalidade pelo Sr. Antônio Carlos
Pereira. Gostaria de solicitar o auxílio do PT, a fim de pedirmos a demissão
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do Sr. Cartão por falta de condições administrativas.

Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Gostaria de dizer ao ilustre
Deputado Irani Barbosa que já temos conhecimento dessa questão. Trata-se
de uma medida administrativa adotada no dia 1 0 de maio, Dia do Trabalho,
pelo ex-Deputado e atual Presidente da BI-ITrans, Antônio Carlos Pereira,
que já reconheceu o erro e está na Justiça para legalizar esse problema.
Após o julgamento, se ficar realmente comprovada a sua culpa, ele irá
ressarcir os cofres públicos, procedimento que, infelizmente, outras pessoas
não adotam. Já fizemos essa cobrança, e ele, publicamente, demonstrou sua
posição a respeito, pois não costumamos fugir das nossas responsabilidades
quando assumimos alguma função.

Posso dizer-lhe, ilustre Deputado, que o Sr. Antônio Carlos Pereira irá
ressarcir totalmente os cofres públicos se ficar comprovado que houve dolo,
coisa que ele não fez, pois, exercendo a sua função, ele concedeu aos
trabalhadores, no dia 1 0 de maio, uma oportunidade para que pudessem
passear com a família. No entanto, o Tribunal de Contas entendeu que ele
não poderia ter adotado aquela medida. Assim, quando a Justiça o
determinar, ele irá fazer o ressarcimento aos cofres públicos.

Ilustre Deputado Irani Barbosa, já estamos solicitando a vinda da
BHTrans a esta Casa, pois queremos transparência em todo o processo de
licitação do transporte coletivo, além de explicações sobre a Câmara de
Compensação. No entanto, queremos, também, o mesmo empenho de V.
Exa. na questão do DER-MG, para que haja por parte deles a mesma
preocupação com a licitação das linhas e com as câmaras de compensação.

Estamos apresentando um requerimento, solicitando que não só o
Presidente da BHTrans, Antônio Carlos Pereira, mas também todas as
pessoas envolvidas nessa questão possam vir a esta Assembléia, pois
desejamos fazer as investigações necessárias. Após tais investigações, se
houver responsabilidades, V. Exa. pode ter a certeza de que iremos pedir a
saída do Sr. Antônio Carlos, como já estamos fazendo com o Governador do
Espírito Santo, pois discordamos dos seus métodos e atitudes. Não
pactuamos com questões equivocadas e agimos com os nossos
companheiros da mesma forma que agimos com os nossos adversários. Não
temos dois pesos e duas medidas. A nossa ação é única e objetiva. V. Exa.
pode ter certeza disso e poderá acompanhar nas comissões a nossa
solicitação, pois queremos uma apuração rigorosa. Se ele errou, terá de ser
responsabilizado. Não pactuamos com erros. Se ele tem responsabilidades,
será punido, porque não concordamos com desvios dos recursos públicos.

Assim, estamos convocando a BHTrans e todos os representantes da
Câmara de Compensação para que façamos um debate, a fim de apurar as
responsabilidades, que, se comprovadas, V. Exa. pode ter a certeza de que
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estaremos totalmente solidários com a decisão da Justiça. No entanto,
queremos que o mesmo tratamento seja estendido a todos os órgãos
públicos, não só da Prefeitura, mas também do Estado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado lrani Barbosa* - Gostaria de dizer a V. Exa. que,

aproveitando o requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, no qual
ele convida o ex-Deputado Cartão a comparecer a esta Assembléia, a ele
acrescentei convite a todos os que pagam hoje o transporte na região
metropolitana, 60% dos quais usam vale-transporte por DCL e SINDUSCOM.
Está convidada a comparecer aqui toda a sociedade organizada e sindical, o
Diretor-Geral e o Diretor de Transporte do DER-MG, assim como os órgãos
que participam do transporte na região metropolitana, Prefeitos e todos os
envolvidos na sociedade organizada, que têm compromisso com essa
transparência à qual V. Exa. acabou de se referir.

Gostaria de dizer mais: quando do pedido de saída do Vice-Govemador
Walfrido dos Mares Guia, lembro-me de haver falado sobre isso. Só que esta
não é a primeira condenação do Sr. Cartão; é a segunda. A primeira vez, ele
desviou recursos da CUT que foram doados pela Secretaria de Estado do
Trabalho, e o PT não tomou nenhuma providência.

V. Exa. disse que, se houver devolução do dinheiro, o crime está
perdoado. Acho isso complicado. Se a metade dos ladrões que estão em
Ribeirão das Neves ou nas outras penitenciárias devolverem o que
roubaram, não dá o dinheiro que foi desviado da própria população àquela
época. Pelos cálculos, o desvio foi de R$500.000,00. Se fosse perdoado o
ladrão que devolvesse o que roubou, seria difícil viver neste País.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Gostaria de trazer
alguns dados à discussão.

Na verdade, minha defesa do BHTRANS não é partidária, porque nem sou
do partido envolvido, mas o que quero dizer é que a BHTRANS é um ganho
de qualidade para Belo Horizonte. Ela assumiu, de fato, o trânsito na Capital.
Pode até não estar acertando, mas tem o mando. O que víamos no passado
é que ninguém tinha o mando do tráfego de ônibus, de automóveis e de
sinalização. Tinha-o de direito, mas não o tinha de fato. E preciso reconhecer
a importância do trabalho da BHTRANS.

Além do mais, gostaria de lembrar a V. Exa., no que diz respeito à questão
de se liberarem ônibus para a população, que esta é uma escola que vem do
passado. V. Exa. se lembra de que, quando nós dois éramos do PMDB e
Tancredo era candidato a Presidente da República, nos dias dos comícios
das Diretas, o Governador e o Prefeito de Belo Horizonte liberavam ônibus
para todo o mundo ir ao comício? E agora liberam-se ônibus no Dia do
Trabalhador.
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Esses dois atos estão errados, só que, para o primeiro, não houve

nenhuma condenação nem punição. Se temos que criar escola, que seja a
de correção da administração pública, que V. Exa. está defendendo. Na
verdade, a mesma medida que vale para um tem que valer para o outro.

Ora, quantas vezes não se liberaram ônibus de todas as linhas da cidade
porque havia um comício no Centro da cidade interessante para o Governo
do Estado, que tinha a METROBEL ou a TRANSMETRO nas mãos?

São reflexões que devemos fazer para não cair no mesmo erro e para que,
no futuro, as coisas possam ser encaminhadas com a correção que V. Exa.
vem defendendo. Cumprimento-o pelo seu pronunciamento e posso dizer-lhe
que nóstambém já havíamos tomado a iniciativa de convocar uma
audiência pública para discutir essa questão na Assembléia. Finalizo dizendo
que comungo, em grande parte, com a proposta de V. Exa.

O Deputado Irani Barbosa - Gostaria de lembrar ao Deputado João
Batista de Oliveira que todas as vezes que o transporte da região
metropolitana foi liberado gratuitamente para a população houve sempre
uma renúncia da receita por parte dos empresários. Houve essa mesma
renúncia no dia 1 015195, só que, por uma iniciativa inédita do Sr. Cartão,
foram cobrados R$0,10 na tarifa, que foram repassados para os operadores
do sistema de transporte. Isso me lembra o que dizia o jargão muito repetido
na cidade em que nasci, que ainda era uma roça: afazer cortesia com o
chapéu dos outros'. Isso é muito complicado no meio público. Podemos
fazer muita coisa, mas, quando queremos fazer uma "gracinha", que tiremos
dinheiro do próprio bolso. Tirar dinheiro do bolso dos outros para dar esmola
ao que está passando ao lado é algo complicado. E por isso que já temos a
condenação efetivada pelo Tribunal de Contas, corroborada pelo Ministério
Público.

Convidei, também, o Sr. João Luiz da Silva Dias, pai do transporte social
de que V. Exa. fala. Mas digo-lhe que esse transporte social inventado em
Belo Horizonte, â época da METROBEL, na realidade, é uma máfia de, mais
ou menos, 15 pessoas, que adotaram um sistema inédito no País, que
chamo hoje de precatório do transporte, porque eles inventaram um sistema
que só eles entendem. Já foram sócios entre si e, até hoje, "comodam" o
transporte coletivo de Belo Horizonte e levam essa tecnologia para o Brasil,
onde as pessoas acreditam na história da carochinha. Um desses homens é
o Sr. João Luiz, um dos patronos dessa idéia; o outro é o Sr. Ozias; que
estava no DER-MG; há outros espalhados-por ai, mas todos, até hoje, ou
vivem do transporte em Belo Horizonte ou de dar consultoria nesse sistema.

Por isso é um assunto complicado, haja vista que o nosso transporte está
um caos, para atender ao interesse de meia dúzia de pessoas. O que
queremos é levantar essa cortina, Srs. Deputados, para que se dê
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transparência às ações do transporte e as pessoas tenham melhores
condições de ir e vir. Não adiantam essas concorrências que não têm preço.
A concorrência é pelo maior preço? Estabelece-se o preço da passagem de
Belo Horizonte, e cria-se a concorrência da operação? Não existe isso em
lugar nenhum do mundo. Concorrência é quem der o menor preço para o
povo. Por isso, temos que brigar e estamos reunindo a Comissão da
Assembléia Metropolitana, para que entremos na luta e na briga pelo menor
preço, e não pelo maior preço, para não beneficiar nenhum empresário da
região metropolitana ou de qualquer lugar que seja. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
22 PARTE (ORDEM DO DIA)

12 Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
passa à 22 Parte da reunião, co a la Fase da ORDEM do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que a Mesa irá apresentar ao Projeto de

Resolução n° 1.077197, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa, as seguintes emendas. (- Lê:)

"Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
'Art. .... - O § 40 do art. 67 da Resolução n° 5.065, de 3115190, passa a

vigorar co a seguinte redação:
Art. 67- ......................................................................................................
§ 40 - Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de u por dez

Deputados, ou fração da respectiva bancada.'
Acrescente-se onde convier:
'Ad. .... - Acrescente-se ao art. 220 da Resolução n° 5.065, de 3115190, o

seguinte § 1 0 , renumerando-se os demais:
'Art. 220 - .........................................................................................
§ 1 0 - O Presidente da Assembléia proferirá, e dois dias, despacho

fundamentado de recebimento, ou não, da solicitação de urgência, o qual
será publicado'.

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
'Ad. .... - O § 1 0 do art. 67 da Resolução n° 5.065, de 3115190, passa a

vigorar co a seguinte redação:
Art. 67 -	.....................................................................................................
§ 1° - Cada bancada indicará à Mesa da Assemb!éia, até cinco dias após o

início da sessão legislativa ordinária, o nome cc seu Líder, escolhido e
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reunião por ela realizada para esse fim, o qual fará jus a estrutura própria,
observada a composição mínima de cinco Deputados e a proporção fixada
fl § 40 deste artigo'.".

Essas são as emendas a sem apresentadas ao Projeto de Resolução no
1.077/97.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, apenas uma informação:

quando será apresentado o Projeto de Resolução n° 1.077? A Mesa já te o
prazo de devolução do projeto ao Plenário para que possamos examiná-lo?

Gostaria de colocar, de antemão, que fico feliz ao constatar que a
Presidência te colocado - e colocou - algumas questões importantíssimas
que, inclusive, vão reforçar, agilizar e moralizar os trabalhos do Poder
Legislativo, aumentando ainda mais a nossa autonomia. Realmente, fico
extremamente feliz. Apenas gostaria de saber qual é o prazo que a Mesa
imagina que ainda vai precisar para que esse projeto seja discutido e votado
e Plenário.

O Sr. Presidente - Foi aberto o prazo para que os parlamentares
apresente sugestões de emendas, o qual venceu no dia 31/3/97. E, a partir
daí, a Mesa está examinando as sugestões para que possa emitir seu
parecer e encaminhar o projeto ao Plenário para deliberação nos próximos
dias. Não há uma data bem definida, mas será o mais rápido possível.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo Gonçalves(2) -
falecimento dos Srs. Heracilio Viana Nery e Donato de Castro, e Pedro
Leopoldo; e Alberto Pinto Coelho - celebração das bodas de ouro do ex-
Deputado Vicente Femandes Guabiroba e sua esposa Ondina Coelho
Guabiroba, e 1 5/4/97(Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, e que

solicita a retirada de tramitação do Requerimento n° 2.070197, de sua
autoria. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Requerimento do Deputado Bilac Pinto - autor do Projeto de Lei n° 888196,
que foi anexado, a requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, ao Projeto de
Lei n° 556195 - e que solicita seja tomado se efeito o deferimento da
anexação. A Presidência defere esse requerimento, e conformidade co o
inciso VII do art. 244 do Regimento Interno, e toma se efeito o despacho
proferido e 4112/96, que, a requerimento do Deputado Dinis Pinheiro, havia
determinado a anexação do Projeto de Lei n° 888196 ao Projeto de Lei n°
556195. A Área de Apoio às Comissões.

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, e que
solicita, na forma regimental, seja o Projeto de Lei Complementar n° 22197
distribuído também à Comissão de Administração Pública. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, e conformidade co o
art. 265, c/c o art. 263, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-lo responderão "sim" e os que desejarem rejeitá-lo
responderão "não". E votação. (-Pausa.)

- Procede-se à votação nominal.
O Sr. Presidente - Votara apenas 16 Deputados. Não há "quorum" para

votação. A Presidência a toma se efeito e, nos termos do § 6 0 do art. 255 do
Regimento Intemo, vai determinar seja feita a chamada para recomposição
do número regimental. Co a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (Procede à chamada.)
• Sr. Presidente - Respondera à chamada 31 Deputados; encontram-se
presentes nas comissões 12 Deputados; perfazendo u total de 43 Deputados,
portanto, há "quorum" para votação.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência vai
renovar a votação do requerimento do Deputado Marcos Helênio. E votação.

- Procede-se à votação nominal.
O Sr. Presidente - Votara apenas 22 Deputados Portanto, não houve

"quorum" para votação. A Presidência a torna se efeito
2a Fase

O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação da
matéria da P Fase, a Presidência passa à r Fase da ORDEM do Dia, co a
discussão da matéria constante na pauta.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, e 10 turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 18195, do Deputado Jairo Ataíde, que altera o inciso XXXIV
do art. 62 e o art. 247 da Constituição do Estado. Incluída e ORDEM do dia
para os fins do art. 268 do Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento
do Deputado Péricles Ferreira e outros, e que solicita a retirada de
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição n° 18195. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade co o inciso VIII do art. 244 do
Regimento Interno. Arquive-se a proposta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação da

matéria constante na pauta, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 24, às 14 horas, co a
seguinte ORDEM do dia: (- A ORDEM do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 42 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa
e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna,
Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Aílton Vilela (substituindo este ao
Deputado Amaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da Comissão de Constituição e Justiça; Romeu Queiroz, Aílton Vilela
(substituindo os Deputados Ajalmar Silva e Arnaldo Penna, respectivamente,
por indicação da Liderança do PSDB), Mauri Torres (substituindo o Deputado
Bonifácio Mourão, por indicação da Liderança do PMDB) e Cleuber Carneiro
(substituindo o Deputado Jairo Ataide, por indicação da Liderança do PFL),
membros da Comissão de Administração Pública. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, 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.
A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para o 1 0 Turno do Projeto de Lei no 959196, do Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre os concursos de ingresso e remoção nos serviços
notariais e de registro previstos na Lei Federal n° 8.935, de 18111194, e dá
outras providências. Informa, também, que, nos termos regimentais, fora
designados para relatores os Deputados Geraldo Santanna e Ajalmar Silva,
respectivamente, pelas Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública. A seguir, o Presidente lê o seu parecer, mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do
projeto co as Emendas n°s 1 a 6, que apresenta. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Na ausência do relator anteriormente
designado no âmbito da Comissão de Administração Pública, é a matéria
redistribuída ao Deputado Aílton Vilela, que emite parecer favorável à
aprovação do projeto co as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de Constituição
e Justiça. Colocado e discussão e votação, é o parecer aprovado. Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, solicita que seja lavrada a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Carlos Pimenta - Wilson Pires - Elbe Brandão

- Gilmar Machado - Antônio Andrade - Paulo Schettino - Ajalmar Silva -
Sebastião Costa.
ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.269
Às nove horas e cinqüenta minutos do dia treze de março de mil novecentos
e noventa e sete, comparece na Sala das Comissões os Deputados Jorge
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Eduardo de Oliveira, Sebastião Costa e Adelmo Carneiro Leão (substituindo
este ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do P1),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
E seguida, a Presidência informa que a reunião te por finalidade apreciar o
parecer do Deputado Bilac Pinto. Estando ausente o relator, o Presidente
redistribui a proposição ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. Co a palavra, o
relator apresenta seu parecer, e que conclui pela rejeição do Veto Total à
Proposição de Lei n° 13.269. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os
trabalhos por 10 minutos para que seja lavrada a ata da reunião. Reabertos
os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda
à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
E seguida, o Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 13 de março de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião

Costa.
ATA DA ia REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA N°30/96
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de março
de mil novecentos e noventa e sete, comparece na Sala das Comissões os
Deputados Sebastião Navarro Vieira, Ivair Nogueira (substituindo este ao
Deputado lbrahim Jacob, por indicação da Liderança do PDT), Miguel
Martini, José Maria Barros (substituindo este ao Deputado Simão Pedro
Toledo, por indicação da Liderança do PSDB), Hely Tarqtiínio, Sebastião
Costa (substituindo ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do
PFL), Antônio Roberto, Elbe Brandão e Adelmo Carneiro Leão (substituindo
este à Deputada Maria José Haueisen, por indicação da Liderança do P1).
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e informa que a sua finalidade é
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator da matéria. A
seguir, o Presidente suspende os trabalhos. Reaberta a reunião, co a
presença dos membros supracitados, o Presidente determina a distribuição
das cédulas de votação e solicita ao Deputado Sebastião Costa que atue
como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Miguel Martini e Antônio
Roberto. O Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara
empossado na Presidência o Deputado Miguel Martini, a que passa a direção
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dos trabalhos. O Presidente eleito, por sua vez, dá posse ao Vice-Presidente
eleito. A Presidência acusa o recebimento de requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão solicitando a realização de reunião conjunta da
Comissão co a Comissão de Agropecuária e Política Rural, co a finalidade
de discutirem, e audiência pública, juntamente co a Comissão de
Representação do Seminário Legislativo sobre a Reforma Agrária, questões
que envolve a Proposta de Emenda à Constituição n° 30196. Colocado e
votação, é o requerimento aprovado. A Deputada Elbe Brandão é designada,
pelo Presidente, relatora da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 1997:
Aílton Vilela, Presidente- Elbe Brandão- Ajalmar Silva- Roberto Amara]-

Paulo Schettino- Raul Lima Neto- Wilson Pires- Hely Tarqüínio- Maria José
Haueisen- Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Sebastião
Costa, Gilmar Machado e Ivair Nogueira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqüínio, declara abertos os trabalhos. E seguida, a Presidência 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 do art. 122, IV, do Regimento Interno, a Presidência acusa O
recebimento dos Projetos de Lei n°s 1.127 a 1.138197, 1.140 e 1.141197.
Passa-se, então, à 22 Parte da reunião. A Presidência informa aos
parlamentares que, conforme foi acordado, a Comissão se reunirá
ordinariamente, a partir da semana seguinte, às quartas-feiras, às 11 horas.
E seguida, 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 717196 co a
Emenda n° 1 (relator. Deputado Gilmar Machado) e 1.061196 co a Emenda
n° 1 (relator: Deputado Ivaír Nogueira). O Deputado Gilmar Machado, relator
do Projeto de Lei n° 1.127197, solicita prazo regimental para emitir seu
parecer, sendo sua solicitação deferida pela Presidência. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento de todos,
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, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Errnano Batista - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira - Gil Pereira - Raul Lima Neto.	-	 -
ATA DA 5P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO
PÚBLICA
Às dez horas e dez minutos do dia dezesseis de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Leonidio
Bouças, Antônio Andrade, Marcos Helênio, Gil Pereira (substituindo este ao
Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança do PPB) e
Péricles Ferreira (substituindo o Deputado Ajalmar Silva, por indicação da
Bancada do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Leonídio Bouças, 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, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os Srs. José Geraldo de
Freitas Drumond, Reitor da UNIMONTES; Itagiba José de Castro, Diretor do
Hospital Universitário da UNIMONTES; Sebastião Soares da Silva,
Presidente da União Nacional dos Servidores Civis do Brasil - UNSP -; e
lrineu Ribeiro Lopes, Coordenador Regional da UNSP-Montes Claros, que
prestarão esclarecimentos sobre a situação administrativa dos servidores
daquela Universidade. Passa-se à ? Fase da ORDEM do Dia, co a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado Marcos
Helênio apresenta requerimento e que solicita seja convidado a comparecer
a reunião desta Comissão o Dr. Luiz Antônio Athayde Vasconcelos,
Presidente da Minas Gerais Participações S.A. - MGI -, a fim de prestar
esclarecimentos sobre a emissão de debêntures a sere convertidas e ações
da CEMIG. Colocado e votação, é aprovado o requerimento. O Presidente
passa à 3a Fase da ORDEM do Dia, co a discussão e a votação de
proposições que dispensa a apreciação do Plenário. O Deputado Antônio
Andrade, relator do Requerimento n° 2.054197, opina pela sua rejeição.
Colocado e votação, é rejeitado o requerimento. E seguida, o Deputado
Péricles Ferreira, relator do Requerimento n° 2.060197, emite parecer oral
pela sua aprovação. Colocada e votação, é aprovada a proposição.
Encerrada a fase de apreciação de proposições, o Presidente convida os
participantes a tomar assento à mesa. Registram-se as presenças dos
Deputados Carlos Pimenta, Gilmar Machado, Roberto Amaral, Adelmo
Carneiro Leão e Raul Lima Neto. Prosseguindo, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Gilmar Machado, autor do requerimento que suscitou
esta reunião de debates sobre a situação administrativa e dos servidores da
UNIMONTES, para que faça suas considerações iniciais. São ouvidos os
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convidados, que discorre sobre as condições jurídicas, econômicas e
administrativas da UNIMONTES e de seu hospital universitário. Participa de
amplo debate todos os Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente tece suas
considerações 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, 23 de abril de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - Sebastião Helvécio - Marcos

Helênio.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos,
José Militão, José Henrique e Ivair Nogueira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcelios, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina
a ouvir do Sr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça, Secretário de
Transportes e Obras Públicas, esclarecimentos sobre a conclusão da via
expressa que liga Betim, Contagem e Belo Horizonte e solicita ao Deputado
Ivair Nogueira que proceda â leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
comunica o recebimento de ofício do Sr. Fernando Cruz Laender, Presidente
do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais,
encaminhando estudos feitos pelo referido Conselho visando à concretização
da idéia municipalista no dia-a-dia das comunidades mineiras, e determina
que o aludido trabalho seja distribuído aos membros da Comissão. Esgotada
a matéria destinada à 13 Parte da reunião, o Presidente passa à V Fase da
ORDEM do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Para que possa apresentar requerimento de sua autoria, o
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado José Militão. O
Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta requerimento, e que solicita a
realização de reunião co a participação dos Srs. Rubem Figueiredo e Bolivar
Lamounier, autores da obra "Cidades Que Dão Certo - Experiências
Inovadoras na Administração Pública Brasileira", para que faça exposição
sobre o referido trabalho. Solicita, ainda, seja convidados para essa reunião
representantes das empresas MI-1 Comunicação, Mendes Ribeiro
Comunicação e Marketing e Livraria Ouvidor. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Deputado Ronaldo Vasconcellos reassume a
direção dos trabalhos e comunica a impossibilidade do comparecimento do
Secretário de Transportes e Obras Públicas à reunião. Nada mais havendo a
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ser tratado, a Presidência 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, 24 de abril de 1997.
Ronaldo Vasconceilos, Presidente - Glycon Terra Pinto - José Militão -

José Braga.	 -	 -
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e sete,
reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Paulo
Pettersen, José Braga, Antônio Roberto e Adeimo Carneiro Leão
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do
P1), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Encontra-se presente, também, o Deputado Geraldo Rezende. O Presidente
esclarece que a reunião se destina a ouvir os Srs. João Heraldo Lima,
Secretário de Estado da Fazenda, que será representado pelo Sr. Luiz
Antônio Athayde Vasconcellos, Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda;
Gilma Vianna Rodrigues, Presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE,
que será representado por Afonso Maria Rocha, Diretor do SEBRAE;
Gemido Magela Pinto Garcia, Superintendente da Receita Federal e Minas
Gerais; Francisco Américo Matos de Paiva, Presidente da ACM, que será
representado por Bruno Quick Lourenço Lima, Diretor da ACM; Stefan
Bogdan SaIe], Presidente da FIEMG; Ildeu de Oliveira Santos, Presidente da
Associação das Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, e Eduardo
Silveira de Noronha Filho, Presidente da CDL de Belo Horizonte, que será
representado por Anderson Souza Rocha, Vice-Presidente para Assuntos
Econômicos da CDL, que irão prestar esclarecimentos sobre o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte. A seguir, o Presidente registra a presença dos
Srs. Fuad Gabriel Yazbeck, Secretário da Fazenda de Juiz de Fora; João
Carlos Vitor Garcia, Secretário de Desenvolvimento de Juiz de Fora;
Eugênio Celso Gonçalves e Maria Cristina Roza da Costa, Assessores da
Receita Federal; Raul de Matos Paixão Júnior, Coordenador da Assessoria
Econômica da CDL; Roberto Mendes Fajõli, representante da União dos
Varejistas de Minas Gerais; Sylvia Mayrink, Assessora do Setor de Políticas
Públicas do SEBRAE; Jorge Schmidt. Chefe de Gabinete da Secretaria da
Fazenda, e João Vizzoto, Diretor Superintendente da Receita Federal. A
seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Geraldo Rezende, autor
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do requerimento que motivou o convite; ele tece suas considerações sobre o
assunto. A seguir, os convidados, cada u por sua vez, faze detalhada
explanação sobre o assunto. Após, o Presidente abre amplo debate entre os
convidados e os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. As
112h15min, o Deputado Miguel Martini, precisando ausentar-se, passa a
direção dos trabalhos ao Deputado Paulo Pettersen. Após os debates, o
Presidente agradece aos convidados os valiosos subsídios prestados aos
trabalhos da Comissão e suspende a reunião até às 15 horas, quando serão
apreciadas as matérias constantes na pauta. As 15h15min são reabertos os
trabalhos, co a presença dos Deputados Miguel Martini, Antônio Roberto,
Durval Angelo, Sebastião Navarro Vieira e Péricles Ferreira (substituindo
este ao Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Encontram-se presentes, ainda, os
Deputados Antônio Júlio, Dilzon Meio e Arnaldo Feriria. A seguir, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, acusa o recebimento das seguintes
correspondências: Ofícios n°s 8197, do Eng° José Maria Barra, Vice-
Presidente da FIEMG e Presidente do Conselho Regional de
Desenvolvimento Industrial do Vale do Rio Grande; 59197, do Sr. Antônio
Drumond Diniz, Diretor de Administração e Finanças da CODEVALE; 97197,
do Deputado Carlos Mosconi, Secretário de Estado de Assuntos Municipais;
130197, do Sr. Almir Rodrigues, Presidente do Centro das Indústrias do Vale
do Rio Grande - CIGRA -; 232197, do Sr. Daniel Fabre, Presidente da
Câmara de Dirigentes Lojistas de Liberaba; e ofício do Sr. Ariovaldo de Meio
Filho, Presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento Industrial do
Norte. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão.
O Presidente submete à apreciação da Comissão minuta de deliberação
relativa a distribuição de subvenções sociais, auxílio para despesas de
capital e transferência a municípios para o exercício de 1997, co recursos
consignados no orçamento da Assembléia. Durante a discussão, o Deputado
Durval Angelo apresenta emenda. Colocada e votação a deliberação,
verifica-se que houve empate co voto e branco do Presidente, Deputado
Miguel Martini. Continuando, a Presidência deixa de renovar a votação por
falta de quorum". Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece
a presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária a ser realizada no dia 22/4/97, às 15 horas, co a
finalidade de se apreciarem as matérias constantes na pauta, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Péricles Ferreira - Roberto Amara! -

José Braga - Mauri Torres - Anderson Adauto.	 -
ATA DA 9 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE



rs
757

AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Às dez floras do dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e sete,
comparece na Sala de Convenções do Gorutuba Park Hotel, na cidade de
Janaúba, os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão, Roberto Amaral e Carlos
Pimenta, membros da referida Comissão. Havendo número regimental e
estando presente, também, o Deputado Dimas Rodrigues, o Presidente,
Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita à Deputada
Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião te por finalidade discutir a produção e a comercialização de
banana na região Norte de Minas, co os produtores rurais e os convidados. E
seguida, o Presidente convida os Deputados e os Srs. Wildemar Maximino
da Cruz, Elcio Luiz da Silveira, José Mendes Neto e José de Souza Gomes,
respectivamente, Prefeitos Municipais de Janaúba, Catuti, Porteirinha e
Verdelândia, para tomarem assento à mesa. A Deputada Elbe Brandão,
autora do requerimento que deu origem a esta reunião, tece as
considerações iniciais e saúda os presentes. E seguida, a começar pelo Sr.
Wildemar Maximino da Cruz, Prefeito Municipal de Janaúba, Deputados e
convidados expõe sobre o tema e questão e, a seguir, há caloroso debate,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência designa a Deputada
Elbe Brandão para apresentar relatório sobre os trabalhos e tece os
comentários finais sobre o evento. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, convidados e
produtores rurais, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Olinto Godinho - Roberto

Amaral.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 33197

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 113 dos membros desta Case e tendo como primeiro
signatário o Deputado Miguel Martini, a proposta ce emenda à Constituição e
análise pretende dar nova redação ao inciso III do § 1 0 do art. 157 da
Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 2113197, a proposição
permaneceu de posse da Mesa pelo prazo de três dias, nos termos do art.
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209 do Regimento Interno, não tendo recebido emendas nesse período.

A matéria vem, agora, a esta Comissão Especial para receber parecer,
conforme dispõe o art. 112, 1, "a", do mesmo Regimento.

Fundamentação
O art. 157 da Constituição mineira estabelece diversos procedimentos co

relação à elaboração da lei orçamentária anual. O seu § 1 0 dispõe sobre a
obrigatoriedade de inclusão na Lei de Meios de Minas Gerais de
demonstrativo específico co detalhamento das ações governamentais,
relacionando, nos seus incisos, a especificidade requerida.

Esse demonstrativo te o objetivo precípuo de dotar a peça orçamentária de
maior clareza e, e última análise, informar ao Legislativo e à comunidade e
geral os objetivos e as metas da alocação de recursos, as fontes de recursos
utilizadas, os órgãos responsáveis, os beneficiários, identificar os
investimentos por região do Estado e, finalmente, informar sobre os efeitos
decorrentes de isenções, remissões, subsídios e benefícios de natureza
financeira, tributária e creditícia porventura concedidos.

Pela análise da lei orçamentária mineira 1 pode-se verificar que a
classificação "natureza da despesa", de que trata o inciso III do § 1 0 do art.
157 da Lei Maior Estadual, vem sendo interpretada e definida na Lei de
Meios como "elemento de despesa", classificação prevista na norma do art.
13 da Lei n°4.320, de 1713164. Tal interpretação, a nosso ver, não é a mais
adequada, pois a classificação "natureza da despesa" deve ser analisada
segundo a sua categoria econômica e segundo o "grupo de despesa" a que
pertence a sua modalidade de aplicação. Assim, co o objetivo de aperfeiçoar
a técnica orçamentária, recomendamos que o conceito de "natureza da
despesa" seja inteiramente reformulado pela adoção de u orçamento
baseado e funções, atividades, projetos, subprojetos e subatividades. E
razão disso, não há necessidade de se retirar do texto constitucional a
expressão "natureza da despesa", mas si de redefinir o seu conceito na lei de
diretrizes orçamentárias, que é o instrumento adequado para orientar a
elaboração do orçamento.

No intuito, também, de aperfeiçoar esse novo instrumento de análise
orçamentária proposto, apresentamos o Substitutivo n° 1, que propõe a
definição do nível mínimo de detalhamento dos objetivos e das metas e
subprojetos e subatividades, ou seja, proporcionando maior detalhamento
orçamentário, uma vez que atualmente o nível mínimo é de projetos e
atividades.	 -

Conclusão
E face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 33197 no 1 0 fumo, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
redigido.
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-	SUBSTITUTIVO N°1

Dá nova redação ao inciso 1 do § 1 0 do art. 157 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O inciso l do § 1 0 do art. 157 da Constituição do Estado passa a ter

a seguinte redação:
"Ar[. 157 - .....................................................................................
§ 1°-	..............................................................................................................

- objetivos e metas especificados e subprojetos e subatividades:".
Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra e vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Paulo

Schettino - Gilmar Machado - Antônio Júlio - Ivair Nogueira - Hely Tarqüínio -
Antônio Andrade.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.046/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei e análise objetiva
autorizar a COPASA e a CEMIG a celebrarõ convênios co entidades de
natureza filantrópica co o objetivo de melhorar o atendimento das
populações carentes.

Publicada e 2514196, a proposição foi distribuída 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 dos aspectos jurídico-
constitucionais pertinentes à matéria, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentação
Pelo disposto no art. 1 0 da proposição e tela, fica autorizadas a COPASA e

a CEMIG a celebrar convênios co entidades de natureza filantrópica voltadas
à assistência médico-hospitalar, co o objetivo de melhorar o atendimento das
populações carentes. Para a consecução desse objetivo, o projeto prevê a
participação da sociedade, desde que voluntária, conforme se infere do seu
art. 20 , "caput" e § 1 0 , que assi dispõem:

"Art. 20 - A COPASA e a CEMIG promoverão, desde que expressamente
autorizadas pelos usuários, o arredondamento dos centavos e suas faturas
mensais de cobrança, até o valor unitário imediatamente superior à fração
monetária.

§ 1 0 - a autorização de que trata o artigo poderá ser revogada
unilateralmente pelo usuário, a qualquer momento e se necessidade de
justificação, não lhe gerando ônus de qualquer natureza."
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A formação de convênio nos moldes estabelecidos pela proposição e

apreço permitirá a destinação de recursos financeiros a sere empregados,
tão-somente, e atividades que vise à melhoria de atendimento médico-
hospitalar prestado de forma gratuita à população, incluindo-se a compra e a
manutenção de equipamentos é a remuneração de trabalhadores na área de
saúde, conforme se infere do § 30 do art. 20 do projeto.

A proteção e a defesa da saúde são matérias que se encontra no rol das
competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal,
conforme preceitua o art. 24, XII, da Constituição da República.

Ainda, segundo a nossa Lei Maior, a saúde é direito de todos e dever do
Estado, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, sua fiscalização e seu controle (arts. 196 e 197).

Ressalte-se, finalmente, a Lei Federal n° 8.080, de 1919190, que, ao
estabelecer as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde,
assi dispõe:

"Art. 20 - A saúde é u direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1 0 - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que vise à redução de riscos de
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que
assegure acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua
promoção, proteção e recuperação.

§ 20 - O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade."

A luz dos princípios constitucionais e legais pertinentes, a proposição e
pauta não encontra óbices que impeça a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.046196.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -

Ermano Batista - Gil Pereira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.101/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei e tela objetiva dar

a denominação de José Leite da Silva Filho ao viaduto sobre a linha férrea e
o rio Turvo, na BR-120, K 653, no trevo de acesso à área urbana do
Município de Coimbra.

Publicado e 613197, ve a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
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nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição e estudo está de acordo co a Lei n° 5.378, de 3112169,
alterada pela Lei n° 7.621, de 13112179, que estabelece normas para a
denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público, segundo as
quais não deve haver, no mesmo município, outra instituição co igual
denominação, devendo a escolha desta recair e nome de pessoas falecidas,
de notórias qualidades.

Constatamos, ao analisar a matéria, nada haver que possa impedir a sua
tramitação.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela jcridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.101/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gil Pereira, relator - lvair Nogueira - Sebastião

Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.114/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto e epígrafe, de autoria do Deputado Raul Lima Neto, dispõe sobre
o uso gratuito das instalações sanitárias dos terminais rodoviários que serve
ao transporte intermunicipal.

Publicada e 1513197, foi a proposição distribuída a esta Comissão para ser
apreciada sob os aspectos de juridicidade, constitucional idade e legalidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos dos dispositivos regimentais supracitados, compete a esta

Comissão analisar apenas as implicações da proposição na orde jurídico-
constitucional, uma vez que a análise do seu mérito é atribuição das demais
comissões para as quais será encaminhada, caso ultrapasse esta fase
preliminar.

O projeto e foco nos leva a refletir, por u lado, sobre o direito do
consumidor, usuário do transporte coletivo intermunicipal, e, por outro lado,
sobre os aspectos que envolve atividade de exploração dos terminais
rodoviários à luz do ordenamento jurídico-constitucional vigente.

Quanto ao primeiro aspecto, não há dúvidas de que o projeto e tela
procura impor diretamente ao Estado a obrigatoriedade de colocar à
disposição do consumidor, gratuitamente, instalações sanitárias e condições
satisfatórias de funcionamento, tanto nos terminais rodoviários sob sua
administração como nos pontos de parada.
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Tomando-se como exemplo a rodoviária de Belo Horizonte, sabe-se que a

titularidade da sua concessão pertence ao Estado e que a sua exploração é
exercida por entidade privada mediante delegação do DER-MG. É cediço,
ainda, que o exemplo citado traz a lume a seguinte constatação: o
consumidor passageiro só pode utilizar os sanitários daquele terminal se
ames pagar uma taxa.

Fica evidente, portanto, que o tema tratado no projeto e foco versa
exatamente sobre o direito do consumidor usuário do transporte coletivo
intermunicipal. Assi sendo, aplica-se à espécie a regra do art. 22 da Lei
Federal n°6.078, de 1119190, que assi dispõe:

"Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, e, quanto aos
essenciais, contínuos".

Quanto ao segundo aspecto, a legitimidade do Estado para disciplinar a
matéria objeto da proposição é inquestionável. A exceção daqueles terminais
rodoviários que tê os respectivos municípios como seus controladores, os
demais se sujeita às regras ditadas pelo Estado e integra o serviço estadual
de transporte de passageiros, competindo ao ente titular da delegação impor
as normas de sua exploração, nos termos do art. 10, IX, da Constituição
Estadual.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.114/97.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa - Gil

Pereira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.117/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n°1.117/97 visa a

declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Amparo aos Sem-
Casa de Beti - AMUASCAB -' co sede no Município de Betim.

Publicado, ve o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7196, que estabelece os

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais fora
plenamente atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao
processo.
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Verifica-se, portanto, que a entidade te personalidade jurídica, funciona há
mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não
percebe remuneração pelo exercício dos cargos.

Conclusão
E face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.117/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.

Hely Tarqüínio, Presidente - Gil Pereira, relator - Ivair Nogueira - Sebastião
Costa.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.119197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei e epígrafe
equipara o serviço policial militar ao serviço policial civil para efeito de
contage de tempo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2013197, ve a matéria a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"a" ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição te como objetivo autorizar a contage do tempo de serviço

previamente prestado por policiais civis à Polícia Militar, para o fi de
aposentadoria especial aos 30 anos de serviço, co proventos integrais.

Cabe ressaltar, e primeiro lugar, que tanto a Constituição da República, no
art. 144, quanto a Carta Estadual, no art. 136, ao se referire às atividades
consideradas policiais, não estabelece discriminação entre as Policias Civil e
Militar. E ambas são exercidas as atividades relativas à manutenção da
segurança pública.

Da mesma forma, a Lei Complementar Federal n° 51, de 20112185,
recepcionada pelo atual ordenamento constitucional, a qual dispõe sobre a
aposentadoria especial do policial, també não estabelece distinção entre as
duas formas de exercício da atividade policial. Permite a mencionada lei que
o funcionário policial seja aposentado voluntariamente, co proventos
integrais, após 30 anos de serviço desde que conte pelo menos 20 anos de
exercício e cargo de natureza estritamente policial.

Não existe, portanto, a necessidade de novas regras no que diz respeito à
contage de tempo para a aposentadoria de servidores policiais: a lei
complementar prevista no § 1 0 do art. 40 da Constituição da República, na
qual se prevê a possibilidade de exceção às regras gerais de aposentadoria
dos servidores públicos, está e plena vigência, devendo ser obedecida por
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todos os entes federados.

Outro objetivo que poderia ser inferido a partir da redação do projeto de lei
e exame seria o de se possibilitar a contage de tempo na Polícia Militar para
efeito de posicionamento na carreira, quando do provimento inicial de cargo
efetivo na Polícia Civil.

Quanto a esse último aspecto, cumpre ressaltar, e primeiro lugar, que a
matéria deve ser contemplada nas leis orgânicas das Policias Civil e Militar.
Deve, portanto, ser objeto de lei complementar, nos termos do art. 65, § 20,
IV, da Constituição do Estado. E, e segundo lugar, deve-se lembrar que,
nessa seara, o processo legislativo somente pode ser inaugurado pelo
Governador do Estado, conforme dispõe o art. 66, III, "c", da Carta mineira.

Assim, não nos parece possível, nesse exame preliminar, a tramitação do
projeto de lei e questão, por conter matéria que extrapola os limites da
competência estadual e por invadir a esfera própria ao exercício da iniciativa
privativa do Governador do Estado no processo legislativo.

Conclusão
Pelos motivos aduzidos, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.119197.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1,127/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de te e apreço dá nova

redação ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 3115196.
Publicada e 2713197, a proposição foi distribuída a esta Comissão para que

seja examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 12.171, de 1996, que ora se pretende alterar, proíbe a venda de

cigarro e bebida alcoólica e escola pública de 1 0 e 20 graus da rede estadual
de ensino e nas conveniadas.

A alteração recai especificamente sobre o parágrafo único da citada lei, o
qual proíbe a venda desses produtos també nas festas realizadas nas
dependências da escota. O projeto altera tal disposição, permitindo sua
comercialização nessas festas, desde que seja promovidas co a finalidade
de angariar recursos para o financiamento de projetos pedagógicos da
própria escola ou para o custeio de despesas co a formatura de seus alunos.

0 autor justifica a medida como necessária para que tais eventos alcance
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efetivamente os seus objetivos. Não cabendo aqui discutir o mérito da
questão, que merece ser be avaliado pelas comissões competentes,
passemos ao exame preliminar dos aspectos jurídicos da proposição.

A matéria, que envolve temas como o consumo, a educação, a saúde e,
sobretudo, a proteção à infância e à juventude, está arrolada pelo art. 24, V,
IX, XII e XV, da Constituição da República entre aquelas de competência
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, não se inserindo
entre as que são de iniciativa privativa de qualquer dos Poderes, nos termos
do art. 66 da Carta mineira. Sendo assim, inexiste óbices constitucionais
relativos à competência e à iniciativa que comprometa a proposição e
exame.

Todavia, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda n° 1, apenas
para tomar mais precisa a redação do seu art. 1 0 , o que não altera o seu
conteúdo.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.127197 co a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 3115196, passa a

ter a seguinte redação:
"Art. 1°- .................................................................................................
Parágrafo único - A comercialização dos produtos de que trata o artigo é

permitida e eventos realizados nas dependências da escola, desde que seja
promovidos co o objetivo de arrecadar recursos para o financiamento de
seus projetos pedagógicos ou para custear despesas co a formatura de seus
alunos.'.".

Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa - Gil

Pereira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.131/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei e análise

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Médicos
Oftalmologistas de Minas Gerais - AMO-MG -, co sede no Município de Belo
Horizonte.

Publicado e 1 014197, ve o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A matéria e exame te como suporte a Lei n° 12.240, de 517196, que dispõe

sobre os requisitos para a declaração de utilidade pública.
A entidade citada atende às condições estabelecidas pela citada lei, tendo

e vista a documentação apresentada, razão pela qual não encontramos
óbice à tramitação do projeto.

Conclusão
Mediante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.131/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.133/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°
1.133197 visa a declarar de utilidade pública o Abrigo Cristão Ary Roli Costa,
co sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado, ve o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 195, cico art. 103, V, "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 fora
plenamente cumpridos, conforme comprova a documentação juntada ao
processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade te personalidade jurídica, funciona há
mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoás idôneas, não
remuneradas pelos cargos que exercem.

Conclusão
E face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.133/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.136/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei e tela

objetiva declarar de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Euripedes
Barsanulfo, co sede no Município de Belo Horizonte.
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Publicada e 414197, ve a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do art.195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição e estudo está e consonância co a Lei n° 12.240, de 5/7196,

que estabelece normas para a declaração de utilidade pública. Depreende-
se, pois, que a instituição está e regular funcionamento há mais de dois
anos, te personalidade jurídica e são os membros de sua diretoria pessoas
idôneas, que não recebe nenhu tipo de remuneração pelo exercício de seus
cargos. Dessa forma, não encontramos óbice à tramitação do projeto.

Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de
emenda ao art. V' do projeto, para se esclarecer o nome correto da
instituição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.136197 co a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. l°a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Fraternidade

Eurípedes Barsanulfo, co sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 456/95
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei e epígrafe visa a

dar a denominação de Fóru Dr. Djalrna Torres ao fóru da Comarca de Linai.
Após sua aprovação no 1 0 turno, se emenda, compete a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição e exame pretende homenagear a memória do ilustre cidadão

Djalma Torres, por seu espírito altruísta de rara sensibilidade e pelos
excelentes serviços prestados ao fóru de Unai como escrivão e oficial do
cartório de registro civil.

Ratificando o parecer anterior emitido por esta Comissão, consideramos
justa e oportuna a homenage que se lhe deseja prestar, emprestando seu
nome ao fóru da Comarca de Unaí.

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

456195 no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Sebastião Helvécio, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°1.996/97
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, a proposição e análise te por

finalidade solicitar da Secretaria da Educação informações acerca do
número de vagas existentes e dezembro de 1996 e da não-nomeação de
professores P3 e P5 já concursados, sob a alegação da inexistência de
vagas.

Publicada e 1 013197, ve a matéria à Mesa para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A realização de concurso público é urna imposição constitucional de que

não se pode afastar o administrador, ressalvados os cargos comissionados,
de livre nomeação e exoneração.

O espírito da Lei Maior é oferecer à administração o meio técnico
indispensável à obtenção da moralidade, da eficiência e do aperfeiçoamento
do serviço público.

Contudo, a aprovação no concurso, como be leciona Hely Lopes Meirelles,
não gera direito absoluto à nomeação, pois fica o aprovado co simples
expectativa de direito à investidura no cargo ou emprego disputado, e a
conveniência e a oportunidade do provimento fica à inteira discrição do
poder público, que poderá realizá-lo ou não.

Dúvidas, no entanto, fora levantadas, conforme palavras do Deputado
solicitante, por cartas, telefonemas, declarações e abaixo-assinados dos
concursados a respeito do fato de muitos concursados na área da educação
não tere sido nomeados sob a alegação da inexistência de vagas.

Compete à Assembléia Legislativa, co fundamento no disposto no art. 62,
XXXI, da Constituição do Estado, o esclarecimento da real situação, podendo
ela, nos termos do ai. 54, § 20 , da Carta mineira, encaminhar pedido escrito
de informação ao Secretário de Estado titular da Pasta a que está afeta a
questão.

Conclusão
E face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°1.996/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo

Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N° 2.057197
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Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o
requerimento e apreço te por finalidade solicitar ao Secretário da Segurança
Pública informações sobre critérios de ocupação das vagas nas
penitenciárias, número de presos sob custódia da Secretaria, número de
condenados aguardando vagas, tempo médio de espera, quantidade de
cadeias existentes, quantidade de cadeias e construção ou reforma e o valor
da verba destinada à Secretaria.

Publicada e 2713197, a proposição ve à Mesa para receber parecer,
conforme o disposto nos arts. 246 e 80, VIII, °d, do Regimento interno.

Fundamentação
O requerimento e exame encontra-se e concordância co o art. 54, § 2 0, da

Constituição Estadual, que permite à Mesa da Assembléia pedir informações
a Secretários de Estado, e co o art. 73, II, da mesma Carta, que confere a
esta Casa a prerrogativa legal para exercer o controle político sobre os atos
do Poder Executivo, o que é feito co o auxilio do Tribunal de Contas.

Para que o Poder Legislativo possa desempenhar eficazmente sua
relevante missão de controle da atividade administrativa, toma-se
indispensável a efetivação do direito à informação. E preciso que esta Casa
esteja be informada a respeito da realidade da administração pública
estadual, a fi de adotar as medidas cabíveis co vistas à solução dos
problemas atualmente existentes.

Não se pode negar que questões relativas ao número de presos sob
custódia da secretariae tela, número de presos já condenados
definitivamente pelo Judiciário e número de cadeias existentes ou e
construção constitue assunto de grande importância. Diante da violência que
te assolado as grandes cidades brasileiras, inclusive Belo Horizonte, a
sociedade exige do poder público uma resposta e uma solução para o
problema.

Cabe, portanto, a esta Casa, como órgão fiscalizador, solicitar as
informações que entender necessárias para a adoção das medidas cabíveis.

Conclusão
E face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.057197

como redigido.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.058197

a Mesa da Assembléia
Relatório



770
Por meio do requerimento e análise, da Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais, solicitam-se ao Secretário da Justiça informações atualizadas
sobre as condições penitenciárias no Estado.

Publicada e 2713197, ve a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, ad", do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento e exame está e consonância co o art. 54, § 20, da Carta

Estadual, que faculta à Mesa da Assembléia o pedido de informações a
Secretário de Estado, e co o art. 73, da mesma Carta, que dá à Assembléia
Legislativa o controle externo dos atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado, inclusive da administração indireta. A matéria está
sujeita à apreciação do Plenário, conforme comando do art. 245, XII, do
Regimento Interno.

As informações ora solicitadas pretende dotar esta Casa e,
especificamente, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de
conhecimento sobre a matéria, possibilitando uma caminhada na direção de
mudanças legislativas, se se fizere necessárias.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.058197

como redigido.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de abril de 1997.

Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.060197
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, o

requerimento e apreço te por finalidade solicitar ao Diretor da Defensoria
Pública informações sobre as dificuldades e as deficiências da instituição no
desempenho de suas atividades.

Publicada e 2713197, ve a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Defensona Pública é órgão integrante da estrutura administrativa da

Secretaria da Justiça e sua finalidade precipua é prestar assistência
judiciária aos necessitados.	 -

As atividades executadas pelos órgãos e pelas entidades das
administrações direta e indireta do Poder Executivo estão sujeitas ao
controle político da Assembléia Legislativa, o que é feito co o auxilio do
Tribunal de Contas. Compete, portanto, ao parlamento controlar e fiscalizar a
atividade administrativa dos demais Poderes e tomar as providências
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necessárias co vistas ao bo desempenho da função.
Esse poder de controle está expressamente consagrado nos arts. 62, XXXI,

e 73, II, da Constituição do Estado.
O pedido de informações às autoridades do Poder Executivo enquadra-se

no contexto do controle externo exercido por esta Casa e está previsto no
art. 54, § 3 0 , da Carta Política mineira, o qual assegura essa prerrogativa à
Mesa da Assembléia.

Além de ter fundamento jurídico-constitucional, o requerimento e estudo é
oportuno e conveniente, pois a Assembléia Legislativa deve estar be
informada sobre as dificuldades encontradas pela Defensoria Pública para o
desempenho de suas relevantes atribuições. Se o conhecimento real das
dificuldades enfrentadas pela instituição, tomar-se-ia extremamente difícil
para esta Casa tomar uma providência eficaz para a solução dos problemas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 2.060197

conforme redigido.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.068197

Mesa da Assembléia
Relatório

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, por meio do
requerimento e exame, solicita ao Procurador-Geral de Justiça do Estado o
envio de cópias das denúncias carcerárias das Promotorias das Varas de
Execução Criminal do Estado, be como as providências tomadas pelo
Procurador.

Publicada e 414197, ve a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento e exame está de acordo co o art. 54, § 3 0 , da Constituição

Estadual, que atribui à Mesa da Assembléia competência para solicitar
informações a autoridades estaduais.

A matéria está relacionada entre aquelas sujeitas à apreciação do Plenário,
conforme comando do art. 245, VII, do Regimento Interno.

As denúncias carcerárias das Promotorias das Varas de Execução Criminal
mostra o quadro verdadeiro da situação carcerária no Estado, ressaltando o
que há de mais grave e mostrando que esse problema necessita de urgente
solução.

A matéria reveste-se de grande importância, e a Assembléia Legislativa,
por meio desta Comissão, dentro dos seus limites constitucionais, precisa
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conhecer toda a verdade sobre a situação carcerária do Estado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 2.068197

como redigido.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de abril de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 2492 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE ABRIL DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Propostas de
Emenda à Constituição n°5 37 e 38197 - Projetos de Lei n°s 1.166 a 1.169197
- Requerimentos n os 2.112 a 2.114197 - Requerimentos dos Deputados Ivo
José e Marcelo Gonçalves - Comunicações: Comunicações da Comissão
de Assuntos Municipais e dos Deputados Roberto Amaral, Marcelo
Gonçalves e Ivair Nogueira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Alberto Pinto Coelho, Paulo Sctiettino, Ibrahim
Jacob e Raul Lima Neto - 2 2 PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves;
encaminhamento à Comissão de Saúde e Ação Social - Requerimento do
Deputado Ivo José; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Marcos Helênio; questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Meio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - HeIy 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 - Kemil Kurnaira - Leonídio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Scheftino -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) -Às 14h15min, a lista
de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para
procederá leitura da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 37197

Dá nova redação ao "caput" do art. 54 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O "caput° do art. 54 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 54 - A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas comissões poderão

convocar Secretário de Estado, Conselheiro do Tribunal de Contas, dirigente
de entidade da administração indireta ou titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado, para prestarem, pessoalmente,
informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de
responsabilidade, no caso de ausência injustificada.'.

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, de	de 1997.
Miguel Martini- Maria José Haueisen - Péncles Ferreira - Geraldo Rezende

- Gilmar Machado - Antônio Roberto - Hely Tarqüínio - Wanderley Ávila -
Ambrósio Pinto - Jorge Hannas - Dilzon Meio - Paulo Pettersen - Ibrahim
Jacob - Ajalmar Silva - Marcó Régis - José Henrique - Elbe Brandão - Wilson
Trópia - Marcos Helênio - Raul Lima Neto - Maria Olivia - Amaldo Canarinho
- Gil Pereira - Anderson Adauto - Amaldo Feriria - Aílton Vilela.

Justificação: À Assembléia Legislativa compete, com o auxilio do Tribunal
de Contas, exercer o controle externo dos atos das unidades administrativas
dos Poderes do Estado. No exercício das funções de fiscalização, o Poder
Legislativo recebe o auxilio do Tribunal de Contas, que, embora
administrativamente autónomo, deve sujeitar-se à orientação emanada
daquele Poder, que, por definição constitucional, é o responsável pelo



rÀ
775 1

controle externo das atividades da administração.	 -
A proposta de emenda à Constituição ora apresentada vem apenas sanar

lacuna existente no texto em vigor. Ao se fixar a possibilidade de que sejam
os Conselheiros convocados pela Assembléia ou por suas comissões, o
legislador, no exercício do poder constituinte derivado, visa apenas a
aprimorar os mecanismos que levam à transparência nas ações do poder
público.

Acrescente-se a isso o fato de que nada justifica a ausência da inclusão,
no rol de autoridades a que se refere o ali. 54 da Carta mineira, ao lado de
Secretários de Estado, por exemplo, de membros do órgão que tem como
função justamente aquela de auxiliar o Poder Legislativo nas tarefas de
fiscalização.

Em vista dos motivos apresentados, esperamos o apoio dos ilustres
Deputados à proposta de emenda à Constituição que apresentamos.

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo de três dias,
para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 38197
Acrescenta inciso ao § 30 do art. 77 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Acrescente-se ao § 30 do art. 77 da Constituição do Estado o inciso

IV, com a seguinte redação:
"Art. 77- .......................................................................................................

................................................................................................
IV - as atividades do Tribunal de Contas somente serão interrompidas para

férias coletivas de seus membros se cumpridos os prazos previstos no art.
76, 1, e no "caput" do art. 180 desta Constituição.".

Art. 20 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Saladas Reuniões, de	de 1997.
Miguel Martini - Maria José Haueisen - Dílzon Meio - Maria Olivia - Marcos

f-lelênio - Gilmar Machado - Elbe Brandão - Geraldo Rezende - Antônio
Roberto - Wilson Trópia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Marco Régis -
Ambrósio Pinto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - lbrahim Jacob - Elmo
Braz - Péricles Ferreira - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Paulo
Pettersen - José Henrique - Jorge Hannas - Raul Lima Neto.

Justificação: A Constituição do Estado prevê prazos específicos para a
análise e a emissão de parecer prévio, pelo Tribunal de Contas, sobre as
contas do Governador do Estado e dos Prefeitos Municipais. Esses prazos, é
claro, constam também nas normas infraconstitucionais que regulamentam a
matéria.

Entretanto, como é de notório conhecimento, principalmente em relação às
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contas municipais, os preceitos legais não estão sendo seguidos. Assim,
corno forma de se atender às necessidades do interesse público,
apresentamos esta proposição.

Se considerarmos a vigência do princípio da razoabilidade, consagrado no
art. 13 da Carta mineira, podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que não
nos parece razoável a interrupção das atividades do Tribunal, para férias
coletivas, sem que este esteja em dia com suas obrigações.

Lembramos que não se trata aqui da abolição do direito constitucional
relativo ao gozo de férias individuais que cada membro do Tribunal tem
assegurado: trata-se apenas da não-interrupção, de forma coletiva, das
atividades daquele importante órgão. Medida semelhante integra, por
exemplo, a Constituição do Estado da Bahia e, até onde nos foi possível
apurar, está em vigor.

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo de três dias,
para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.166/97
Revoga a Lei n° 4.734, de 3 de maio de 1968, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogada a Lei n°4.734, de 3 de maio de 1968.
Art. 20 - Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG - a retirar as vegetações que criem risco
de acidente fatal a condutores e passageiros de veículos das faixas de
domínio das rodovias do Estado de Minas Gerais administradas pelo DER-
MG.

Art. 30 - Toda a implantação e a retirada de vegetações das faixas de
domínio deverá obedecer aos critérios técnicos que considerem os perigos
para o trânsito, como choques de veículos, queda de galhos na pista, efeitos
óticos que possam confundir os condutores dos veículos e outros.

Art. 40 - A retirada de vegetação das faixas de domínio será feita de acordo
com as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de abril de 1997.
João Leite
Justificação: O projeto de lei em referência visa, sobretudo, a garantir a

segurança daqueles que utilizam a extensa malha rodoviária estadual.
São alarmantes as estatísticas que demonstram o perigo que representa

uma árvore de porte plantada na margem da rodovia. Um veículo que,
desgovernado, busque o acostamento da rodovia, pode vir a colidir com uma
árvore justamente naquela área de escape, causando grave desastre, com
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risco de vida para os ocupantes do veículo.
O que deveria ser um beneficio, em se tratando de matéria que visa à

proteção ambiental, acaba por se tomar perigosa armadilha, ceifando vidas
de maneira brutal e trágica.

Sem desmerecer o objetivo da Lei n o 4.734, de 215168, cujo intuito de
proteção ambiental é dos mais nobres, a referida peça da legislação acabou
por causar aflitivo problema em nossas rodovias. As árvores plantadas nas
margens das estradas, além de trazerem constante perigo à vida da
população, freqüentemente atrapalham a visibilidade do motorista, sendo
mais um risco para ele.

O projeto dispõe, ainda, sobre a necessidade de observância das normas
técnicas expedidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental para a
retirada de vegetação.

Em nosso Pais, de proporções continentais, não se justifica a utilização
das margens das rodovias para reflorestamento, sendo, pois, mais prudente
que deixemos as áreas de escape das estradas desimpedidas.

Com tais argumentos, confiamos obter o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.167197
Declara de utilidade pública a Caixa de Beneficência dos Funcionários da

EMATER - CABEFE -, 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 Caixa de Beneficência dos

Funcionários da EMATER - CABEFE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de	de 1997.
Roberto Amaral
Justificação: Tendo como objetivo prestar assistência social, médico-

hospitalar, odontológica e financeira a seus associados, foi fundada a Caixa
de Beneficência dos Funcionários da EMATER I com sede nesta Capital.

Por meio do eficiente desempenho de suas funções, a CABEFE não se
fixou apenas como uma associação de classe e sim como uma instituição
que procura infundir em seus associados um profundo sentimento de
coletividade.

Constatado o caráter assistencial das atividades desenvolvidas pela
entidade, com nítido papel agregador da comunidade, desejamos contar com
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o apoio dos nobres Deputados para aprovar a matéria em questão.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos ternos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Intemo.

PROJETO DE LEI N°1.168/97
Declara de utilidade pública o Teatro Avêsso, com sede no Município de

Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Teatro Avêsso, 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, 6 de março de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, o Teatro Avêsso

tem diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos. Posto isso, pleiteia a declaração de sua
utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.169/97
Institui o momento de reflexão com Deus nas escolas da rede estadual de

ensino no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituído, nas escolas da rede estadual de ensino, em todo o

território do Estado de Minas Gerais, o momento de reflexão com Deus.
Art. 20 - Os alunos, os professores e os demais funcionários dos

educandários a que se refere o artigo anterior terão, diariamente, por ocasião
do inicio das atividades escolares, um momento de reflexão e oração,
segundo o credo de cada um, podendo, ainda, se preferirem, dedicarem-se à
leitura de trechos da Bíblia Sagrada.

Art. 30 - Caberá à Secretaria de Estado da Educação a incumbência de
orientar as escolas quanto ao cumprimento do disposto nesta lei.

Au. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de abril de 1997.
Carlos Pimenta
Justificação: Acreditar é próprio da natureza humana. O exercício da fé,

sentimento intrínseco ao homem, acontece na prática de uma religião.
Na memória de muitas gerações há registros positivos das aulas de
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religião nas escolas. No entanto, com sua exclusão do currículo regular, a
disciplina se perdeu no tempo.

Acreditamos que, com a retomada do ensino religioso, pode-se resgatar
um pouco a fé do jovem e despertar sua espiritualidade, suscitando uma
postura diferente diante das injustiças sociais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para
parecer, nos termos do art. 195, dc o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.112197, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se consigne

nos anais da Casa voto de congratulações com a TELEMIG pelos resultados
favoráveis de seu trabalho ao longo dos últimos anos. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N°2.113/97, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à inclusão do Norte de Minas no
Programa de Pequenas Barragens. (- A Comissão de Política Energética.)

N° 2.114197, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Loteria do Estado com vistas ao envio de
cópia do contrato assinado em 1994 com a empresa RACIMEC, para
análise. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Ivo
José e Marcelo Gonçalves.	 -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Assuntos Municipais e dos Deputados Roberto Amaral, Marcelo Gonçalves e
Ivair Nogueira.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, esta Assembléia tem-se posicionado à frente de suas similares
no País, notadamente quanto à descoberta de novas formas de aproximação
com o cidadão, dono e senhor absoluto de nossa razão e de nossa história.

Inúmeros feitos poderiam ser registrados aqui sobre a confirmação de
minhas palavras. Chamaria a atenção, primordialmente, para dois programas
que já são sucesso: o canal 40 - TV Legislativo - e o Centro de Atendimento
ao Cidadão - CAC.

Permito-me, pois, Sr. Presidente, solicitar a atenção de meus pares para o
requerimento que apresento à Casa na data de hoje. Entendo que ele virá
contribuir para que o nosso CAC cresça ainda mais junto à comunidade.

Dessa maneira, procedo à sua leitura, para que V. Exas. possam perceber
a proposta que agora apresento. (- Lê:) "O Deputado que este subscreve,
regimentalmente apoiado, requer seja criado junto ao Centro de Atendimento
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ao Cidadão - CAC - Setor específico para atendimento ao contribuinte, com
o objetivo precípuo de receber sugestões e reclamações sobre ações
oriundas da atividade fiscal do Estado. Requer, ainda, que as sugestões e
reclamações recebidas pelo Setor de Defesa do Contribuinte sejam
encaminhadas, de plano, à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a competente análise."

Como podemos perceber, o CAC está incompleto. Falta-lhe uma área
específica, um espaço físico definido onde o contribuinte mineiro possa
recorrer e receber uma orientação segura junto à ação do fisco no Estado.

Tenho recebido em meu gabinete, e sei que vários outros colegas
Deputados também recebem, um considerável número de solicitações de
contribuintes que se consideram lesados pela voracidade fiscal do poder
público.

Entendo, portanto, que o melhor caminho para a solução desse problema é
uma ação conjunta, planificada, continua e constante. Nada melhor, então,
do que a Assembléia, através de sua Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, assumir o seu papel de guardiã dos interesses coletivos e dos
direitos do contribuinte. Notadamente, quando temos a nítida certeza de que
é ele, o contribuinte, quem mantém toda a estrutura do Estado. Por outro
lado, quando o contribuinte recorre ao Deputado é porque não encontra, por
parte do sistema operacional da Fazenda, um apoio institucional para o
atendimento de suas necessidades. Na verdade, o sistema já o autuou e o
trata como "réu".

Autuado, quer pagar o seu débito, mas não consegue, sequer, ser ouvido,
uma vez que recebe como resposta, o seguinte: 'A culpa é dos Deputados,
que aprovaram essa lei".

Esta Casa, então, tem por dever de justiça conhecer cada caso e, se
necessário, agir na elaboração de um texto legal que garanta ao Estado o
pleno atendimento às suas funções e que - sem a menor dúvida - não
aplique ao contribuinte, ua priori", o título de sonegador.

Somente para ilustrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de trazer
ao conhecimento desta Casa dois fatos concretos que me chegaram e que
ainda não encontraram solução por parte da Secretaria da Fazenda e do
Governo do Estado. A batatinha inglesa é isenta do pagamento de IOMS; a
semente, de um modo geral, é isenta do pagamento de ICMS e, para ser
vendida como tal, tem que ter o seu certificado de origem. Quando a
semente é multiplicada, esse certificado é dado até a terceira geração da
multiplicação, sendo que a quarta, ou a quinta geração, ainda de sementes
produtivas, é utilizada como semente. Esse mesmo produtor de sementes da
minha cidade adquiriu uma fazenda em Bambuí, onde planta batata de
consumo e usa a quarta geração para plantar na sua própria terra. A
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fiscalização do Estado apreendeu a batata quando era transportada, já
brotando, para ser plantada em Bambui.

Um grande produtor de sementes de minha cidade, Poços de Caldas,
comercializa sementes. Em cumprimento à legislação fitossanitária, expede
certificado até a terceira geração. A partir da quarta geração, ele não mais
pode expedir o certificado de semente, mas a batata dela resultante, ainda
serve para o plantio. Notem bem, senhores, o produtor estará plantando
batata e não, semente.

Por erro material, ele emitiu a nota fiscal constando a natureza da
operação como venda, quando, na verdade, seria simples remessa. Ele
partiu, ainda, do entendimento de que sendo a batata e a semente isentas de
ICMS e como estaria mandando uma remessa de sua fazenda para outra
fazenda de sua propriedade não haveria recolhimento do imposto. Ora, ele
não estava vendendo para ele mesmo um produto que já era seu, isto é: de
um mesmo produtor rural de sua fazenda, em Poços, para a sua outra
fazenda, em Bambui.

Acontece, Sr. presidente, Srs. Deputados, que a fiscalização apreende
essas batatas, autua por falta de recolhimento de ICMS e aplica uma multa
no valor de R$50.000,00. Criaram uma nova qualidade de batata. A batata-
semente é isenta, a batata-consumo é isenta. A fiscalização do Estado
inventou um outro tipo: a batata de consumo para ser plantada. Nesse caso
paga-se o ICMS. Fui reclamar, pessoalmente, junto à Secretaria da Fazenda,
e eles foram explícitos: a lei do ICMS estabelece que se cobre o ICMS sobre
todo produto comercializado, e isenta aqueles especificados em lei. A batata-
consumo é especificada, portanto não paga ICMS. A batata-semente não é
especificada, portanto não paga ICMS. A batata de consumo brotada não
serve para consumo e não recebe certificado como semente, logo, paga o
ICMS. Criaram esse absurdo na Secretaria da Fazenda.

Outro fato que gostaria de relatar é que, um contribuinte, que foi
fiscalizado, sofreu autuação fiscal muito grande, que levaria sua empresa à
insolvência. Tratava-se de um pequeno supermercado do interior. Por
interferência deste Deputado, e conseguiu-se o parcelamento para que ele
quitasse o seu débito em 60 meses. Ele já tinha dificuldade de recolher o
IOMS. Hoje, é pública e notória a grande dificuldade por que passam todos
os empresários. A dificuldade de crédito, a dificuldade financeira e as
implicações da estabilização da moeda, levam muitas e muitas empresas à
insolvência. Estamos vendo um grande número de empresas serem
fechadas por falta de condição de subsistência. Impõe-se a uma pequena
empresa, além do pagamento mensal do recolhimento do ICMS, o
parcelamento do atrasado! Pois ele não conseguiu pagar a tempo e a hora!
Já quitou 32 parcelas. Mas existe um entendimento, na Secretaria da
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Fazenda, de que 4 atrasos alternados inviabilizam a concessão de
parcelamento. E ele, por acaso, no decorrer desses 32 meses que já pagou,
em 4 o fez com atraso. Deseja continuar pagando e não há como expedir a
guia porque a Secretaria da Fazenda não aceita. Fui tratar, junto à Secretaria
da Fazenda, desse problema, que é um absurdo: o contribuinte quer pagar e
não pode fazê-lo porque atrasou 4 parcelas. Tem de ser executado na
inteireza do valor, levando a sua empresa à insolvência. Na Secretaria da
Fazenda, disseram-me que só o Secretário pode determinar uma resolução
em contrário. No caso do atraso por 4 vezes, está cancelado o convênio, o
parcelamento. Não consigo falar com o Secretário, desde o inicio deste mês,
para tratar de um assunto de seu interesse, ou seja, o contribuinte quer
recolher e não consegue.

Só para ilustrar, trago o assunto ao conhecimento dos Srs. Deputados,
por tratar-se de fato absurdo, ocorrido pela ação voraz do fisco no Estado de
Minas Gerais. Desejo propor esse espaço físico, no nosso Centro de
Atendimento ao Cidadão, para que nele possa haver o atendimento do
contribuinte. Propondo, ainda, que essas reclamações e sugestões
fomecidas sejam diretamente encaminhadas à Comissão de Fiscalização
Financeira. Dessa forma atenderemos à razão principal desta Assembléia
Legislativa, como Casa do povo, e acompanharemos de perto a defesa do
cidadão, a defesa do contribuinte. Através dessas sugestões e dessas
reclamações, poderemos aprimorar o texto legal em vigor.

Com grande satisfação, concedo um aparte ao ilustre Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Estou assistindo
atentamente ao pronunciamento de V. Exa., que mostra uma das faces de
um problema sério existente em nosso Estado, que é o problema da
fiscalização, da ação da Secretaria da Fazenda. Não é à toa que essa
Secretaria tem uma dívida a receber de R$4.000.000.000,00. Trata-se da
dívida ativa do comércio, do comerciante, de quem produz, para com o
Estado de Minas Gerais. A permanecer essa forma de se encarar o
problema, de se tratarem as pessoas, a permanecer esse estado de coisas,
sabe quando o Estado vai receber essa dívida? Nunca.

E chegada a hora de o Estado entender que é necessário estabelecer um
programa, uma forma de ação para poder receber o que é devido, mas,
também, não inviabilizar o comerciante, que paga regularmente seus
impostos. Estamos vendo a economia formal crescer assustadoramente-
Pessoas largam seus empregos estáveis nos Bancos e comércios para
poderem comprar uma perna ou uma kombi e ir para o mercado informal. Os
camelõs estão proliferando cada vez mais no Estado. O comércio está
reclamando desse crescimento assustador, e o Estado, impotente, com o
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pensamento somente de cobrar as suas dividas, sem dar oportunidade para
que o comércio salde essa divida.

Comentei com o Deputado Ermano Batista que fazem-se leis que ninguém
entende. Existe, no País, vigorando, uma lei que proíbe o menor de 14 anos
de trabalhar. Estive ontem em Contagem com um microempresário que me
disse que tinha 6 funcionários, dos quais 4 eram menores acima de 14 anos
e que poderia colocar mais 4 menores, que não estão no estabelecimento
dele e, sim, nas ruas, engrossando o exército de crianças abandonadas e
desassistidas. Então, são leis que ninguém entende. Se o Estado não mudar
essa mentalidade, não vai nunca receber essa dívida e vai quebrar muito
comerciante que quer trabalhar e pagar seus impostos, mas está
impossibilitado de saldar os seus compromissos com o fisco estadual. Muito
obrigado.

Agradeço a V. Exa. o brilhante aparte , que engrandece e completa o
discurso que pronuncio, esta tarde, na Assembléia Legislativa. Por esta e por
outras razões aqui enumeradas é que eu gostaria de contar com o apoio de
todos os Srs. Deputados, para que esse requerimento seja aprovado e
possamos criar o Centro de Atendimento ao Contribuinte no nosso Centro de
Atendimento ao Cidadão.

E conhecendo bem os reais problemas de nossa gente que esta Casa,
cada vez mais, se projetará no cumprimento de sua missão histórica: fazer
leis que sejam justas e que possibilitem o pleno desenvolvimento do Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Albert oPinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, representantes da imprensa: em recentes publicações, nos
principais veículos de Minas Gerais, tomamos conhecimento, através de
entrevista do Presidente da TELEMIG, Saulo Coelho, do excelente lucro
liquido de R$254.200.000,00 alcançado no exercício de 1996,
representando, em valor corrente, um resultado 230% superior ao de 1995 e
o maior lucro verificado pela empresa em todos os tempos. Apontou o
Presidente, na ocasião, que a receita operacional bruta de R$1.400.000,00
cresceu, em relação a 1995, 63%, enquanto os custos e as despesas com a
prestação dos serviços, no mesmo período, subiram 49%. Os resultados
alcançados, conforme o Presidente da TELEMIG, devem-se à eficiência
operacional, à eficácia dos programas de contenção de custos e aos ganhos
de produtividade.

Outro aspecto ressaltado é o crescimento físico tanto da planta de
telefones fixos ou convencionais como - e principalmente - da planta celular,
atendendo, em inúmeras cidades, toda a denominada demanda reprimida,
como era o caso da fila dos celulares na Capital.
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Destaque-se que a TELEMIG prevê atender, este ano, territorialmente, a

93% de todo o PIB mineiro com a cobertura celular.
Ressalte-se, ainda, o arrojado programa de crescimento da planta previsto

para este ano, que é de 260 mil terminais fixos e 195 mil celulares, além da
modernização do sistema de comunicação, com a implantação de novas
centrais digitais e ampliação da rede de fibras ópticas, elevando-se os
investimentos para o patamar de R$620.000.000,00. Chegaram às nossas
mãos resultados de pesquisa de opinião pública sobre a prestação dos
serviços da TELEMIG, com 2 mil entrevistados, abrangendo todo o Estado,
realizado em fevereiro pelo IBOPE, que atesta, sob o ponto de vista dos
clientes e usuários excelentes resultados. Exemplo: avaliação da qualidade
dos serviços - 71% consideram ótimos e bons; 80% consideram a TELEMIG
uma empresa muito eficiente ou eficiente; 67% consideram a melhoria dos
serviços nos últimos 2 anos.

Enfatiza, também, o Presidente Saulo Coelho, em todas as oportunidades,
que a TELEMIG tem no seu corpo permanente, de alta qualificação e
extrema dedicação, o diferencial que propicia o sucesso empresarial. O surto
de expansão industrial que está ocorrendo em Minas, como é o caso do setor
automobilístico, com a Mercedez-Benz, Ivecco, Peugeot, BMW e inúmeras
outras unidades industriais, nos mais variados setores, com destaque para a
região do extremo Sul de Minas, ao longo do eixo da Femão Dias, tem suas
definições pautadas na competência e capacitação da TELEMIG.

Todo esse quadro de excelência da TELEMIG, com real significado para
seus usuários e acionistas, tem se revestido de fundamental importância
para assegurar o desenvolvimento continuado e a integração de Minas
Gerais.

O Deputado Ivo José (Em aparte) - Deputado Alberto Pinto Coelho,
estou prestando atenção ao discurso de V. Exa. e - como ex-funcionário da
TELEMIG - gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento, que mostra a
sua preocupação em trazer a esta Casa informações dessa natureza,
mostrando a importância das telecomunicações em nosso Estado. Sabemos
que o momento é muito oportuno para trazer essas informações, uma vez
que estamos discutindo, em nível nacional, as reformas, que, certamente,
passam pelo debate em tomo das telecomunicações. Posso testemunhar que
a TELEMIG tem um quadro de pessoal dos mais capacitados. Tive a
oportunidade de conhecer e trabalhar em outras empresas, como na Ericson
do Brasil, em São Paulo, e na TELEPAR, no Paraná, e, como técnico em
comunicação, pude testemunhar o que estamos vendo, ou seja, a expansão
e a tecnologia da TELEMIG.

O Presidente, Deputado Romeu Queiroz, recebeu correspondência da
Assembléia Legislativa do Espírito Santo, solicitando que esta Assembléia se
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posicione quanto à perspectiva de uma incorporação da Companhia
Telefônica do Espírito Santo a outra empresa, e que fosse com a TELEMIG,
e, não, com outro Estado, porque eles conhecem a idoneidade e a boa
"performance" dos trabalhos da TELEMIG.

Além de parabenizá-lo pelas informações veiculadas na Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, aproveito a oportunidade para dizer-lhe que também
temos em mãos um requerimento do Presidente, solicitando um debate
sobre o sistema de telecomunicações. Discutiremos a democratização nas
telecomunicações e a Banda B. O requerimento é de nossa autoria, mas foi
endossado pelo Deputado Alberto Pinto Coelho e por vários Deputados da
Casa. Aguardamos, para o mais breve possível, a transformação da 1 0 Parte
de uma das reuniões ordinárias em reunião especial, para trazer o debate
que se trava no Congresso Nacional sobre as telecomunicações. Muito
obrigado.

O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Agradeço o aparte do Deputado
Ivo José, que, com toda a certeza, pelo seu conhecimento da área e da
atividade, ao respaldar o nosso pronunciamento, enriquece-o sobremaneira.
Entendemos, também, que foram muito oportunos a proposta e o
requerimento formulado por V Exa. para que esta Casa faça um amplo
debate, pois estamos mudando o modelo das telecomunicações em nosso
País, particularmente em Minas Gerais.

Concluindo, Sr. Presidente, por todas estas razões, estamos registrando,
nos anais da Casa, a fundamentação de requerimento que propusemos e
esperamos ver aprovado por este Plenário, no qual extemamos o
reconhecimento do Poder Legislativo mineiro, consignado através de
expedientes aos Presidentes da TELEMIG, da TELEBRÁS e ao Ministro de
Estado das Comunicações, através dos quais cumprimentamos a diretoria,
os gerentes, os empregados da ativa e os aposentados, que têm feito da
TELEMIG uma empresa modelar do Sistema TELEBRAS e uma das
melhores operadoras de telecomunicações da América Latina. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Paulo Schettino - Exmo. Sr. Presidente, colegas Deputados

e Deputadas, senhores presentes nas galerias, representantes da imprensa.
O motivo que me traz a esta tribuna é o comentário que quero fazer a
respeito da situação em que os diversos órgãos da imprensa vêm divulgando
com relação à violência, principalmente no que diz respeito à CPI dos
encarcerados. Evidentemente, nós, como todas as pessoas bem
intencionadas, aplaudimos e aprovamos essa CPI, pois tudo que for feito
com o objetivo de melhorar e encontrar soluções para o nosso sistema
carcerário tem o aplauso de todos.
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No entanto, acontecem algumas coisas que devem ser trazidas a público

para que se faça justiça.
Ontem, o ilustre Deputado Durval Angelo apresentou um requerimento em

que solicitava uma série de informações, como o CPF e a matricula dos
policiais civis lotados na Divisão de Tóxicos, na Divisão de Crimes contra o
Patrimônio e no Departamento de Operações Especiais. Ora, conforme
noticiado pela imprensa, o requerimento deixa a entender que existem
problemas de corrupção. Eu gostaria de esclarecer a esta Casa, e a todas as
pessoas, que a Polícia Civil, como instituição, sempre primou em combater
qualquer tipo de desvio. Eu, por haver trabalhado nela durante 35 anos, sou
testemunha disso. Pessoalmente, tomei várias e várias medidas nesse
sentido. Portanto, quero discordar do Deputado, que tem todo direito, na sua
condição de representante do povo, de questionar qualquer coisa.

O Deputado Durval Ângelo alega que tem várias denúncias. No meu
entendimento, ele não deveria execrar mais de 500 ou 600 pessoas corretas
e honestas que ganham miseravelmente e defendem a sociedade com
unhas e dentes. Eu já disse isso várias e várias vezes. A Polícia Civil é como
esta Assembléia, como os médicos, como os promotores, como qualquer
aglomerado social: nela existem os bons e os maus. Não podemos misturar,
não podemos massificar os maus, porque seria o caos. Através desse
requerimento, o Deputado Durval Angelo faz com que 500 ou 600 pessoas
fiquem no pelourinho até que se prove o contrário. Já que ele tem suspeita
de que existem pessoas desonestas, entendo que seria muito mais prudente
que tomasse as providências com relação a essas pessoas, sem, contudo,
generalizar. Suponhamos que ele alegue que não confia na Polícia. Mas ele
tem o Ministério Público, tem inúmeras maneiras de acertar essa situação,
mas não fazendo como fez.

Hoje, recebi dezenas e dezenas de telefonemas de companheiros da
Polícia Civil, lamentando profundamente as atitudes do Deputado Durval
Ângelo. Ninguém é contra se apurarem irregularidades. Somos a favor. Mas
vamos agir com mais seriedade, com mais sobriedade, sem desmoralizar
uma instituição séria, correta, como é a instituição da Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais. Tanto a Policia Civil quanto a Polícia Militar são
instituições que prestam relevantes serviços ao nosso Estado.
Lamentavelmente, em São Paulo e no Rio de Janeiro, vem acontecendo
uma série de fatos vergonhosos e desairosos. No entanto, não podemos
imputá-los a Minas Gerais. Como eu disse, somos inteiramente favoráveis a
que se apure qualquer irregularidade e que se punam severamente os
responsáveis. A lei existe para isso. Vamos exercitá-la, mas não vamos jogar
pessoas honestas na rua da amargura, enlameando-as, antes de fazer uma
apuração. 0 que se tem feito, até então, é isso. Lamento que o Deputado
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não esteja aqui agora, e faço um apelo aos meus pares para que não ajam
dessa maneira. Vamos proceder com seriedade. Se os fatos existem, vamos
denunciá-los, mas não vamos deixar assim, porque a sociedade pensa que
todo mundo é desonesto.

Eu trabalhei durante 35 anos na Polícia Civil. Minha conta bancária está à
disposição, assim como o meu patrimônio. E, da mesma forma, o da maioria
dos policiais, que são uma classe sofrida, que vive quase mendigando das
autoridades públicas para ter um vencimento condigno e, lamentavelmente,
não conseguem. Vamos agir com seriedade, tanto na hora de fazer as
denúncias quanto ao encaminhá-las, porque, da forma como a situação foi
exposta, quem abre os jornais acha que todo mundo é desonesto. E não é
isso. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje

vamos falar sobre a minha terra, Ubá, a Cidade Carinho. Um semanário da
nossa cidade divulgou um artigo que, considerando a situação atual, julguei
prudente trazer ao conhecimento desta Casa Legislativa. E um assunto
momentoso: a Vale do Rio Doce. Mesmo no interior de Minas, na Zona da
Mata, tomamos conhecimento da opinião dos jornalistas e da sociedade em
geral. (- Lê:)

'Quanto vale a Vale?
'Entreguista era um termo muito usado no Brasil, no período do pós-

guerra até o golpe militar de 1964. Ele classificava, com muita propriedade,
aliás, um grupo de cidadãos, na sua maioria políticos proeminentes, que
primavam por exercitar a arte de entregar o patrimônio nacional ao capital
estrangeiro. Muitos desses políticos se destacaram naquele período e, hoje,
restou entre nós o seu exemplar mais expressivo, na figura fossilizada de
Roberto Campos.

Os tempos mudaram e produziram novos espécimes. Estes,
supostamente mais 'sutis', revestem-se do manto da modernidade, mas
exercem seus objetivos com mais veracidade e com menos sutileza que
aqueles. Apossaram-se do poder com o objetivo precipuo de entregar' o
nosso Pais ao capital internacional e executam a sua tarefa sem o menor
pudor e sem o menor constrangimento.

As conseqüências do modelo econômico imposto ao povo brasileiro,
ainda imperceptível à imensa maioria da população - até hoje embevecida
pelo massacrante trabalho de mídia que dá suporte ao atual Governo-, estão
ai, visíveis, palpáveis, sensíveis e perceptíveis por qualquer análise mais
sensata e mais realista. A indústria nacional, cada dia mais, está sendo
absorvida pelas multinacionais, num processo de fagocitose impiedoso e
implacável, que oprime e sufoca os setores mais importantes e
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representativos da nossa produção, obrigando-os a ceder e a capitular diante
de um poder econômico maior. Até os nossos Bancos, outrora robustos e
varonis, sucumbem diante da fúria capitalista, intermediada por um Banco
Central comprometido até o pescoço com o grande capital internacional.

A próxima investida dos neo-entreguistas é a Cia. Vale do Rio Doce. De
histórica importância para o povo brasileiro, a Vale está prestes a ser
'vendida' a preço de banana aos grupos internacionais, que contam com a
participação de setores econômicos nacionais que funcionam como testas-
de-ferro desta nova cruzada de submissão nacional aos grandes interesses
estrangeiros.

A preservação da Vale do Rio Doce é questão de honra para os
verdadeiros brasileiros, que ainda conservam o brio e a dignidade
necessários para continuarem lutando em favor da preservação do nosso
patrimônio.

Não existe um motivo plausível para o Governo brasileiro decidir pela
venda dessa importante empresa, que tantos benefícios já trouxe e continua
trazendo ao nosso povo e que tanto orgulho infunde à nossa Nação. As
razões apresentadas pela malta governista não resistem aos mais simples
argumentos e sucumbem à inquestionável evidência dos fatos: a venda da
Vale é uma fase a mais no processo de sucatamento do nosso patrimônio,
processo que estamos denunciando sistematicamente em nossa coluna e
contra o qual, de uma maneira determinada, continuaremos nos
posicionando e protestando, em nome da honra e da dignidade de um povo
já por demais ultrajado e humilhado pela ação deplorável e condenável de
maus brasileiros, sempre dispostos a continuar desempenhando o triste
papel de eternos maculadores da consciência nacional. Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, como representante do povo de minha
terra e de minha região nesta Casa, venho fazer um pronunciamento, que
desejo seja inserido nos anais desta Assembléia. "Todos cantam sua
terra/Também vou cantar a minha/Nas débeis cordas da lira/Hei de fazê-la
rainha? (Casimiro de Abreu)

Como um filho amoroso e dedicado, sinto sempre orgulho e júbilo quando
vejo o nome de minha terra natal, Ubá, ser reconhecido, divulgado e
projetado para além de nossas montanhas. E, com o coração cheio de
alegria e satisfação, regozijo-me com as conquistas dos meus conterrâneos.

Venho hoje a esta tribuna para prestar as minhas homenagens a uma
jovem, Nayla Affonso Micherif, que, escolhida como representante de Ubá
no concurso Mias Minas Gerais, fez jus a esse título e conquistou em seguida
o título de Miss Brasil 1997, enaltecendo nossa cidade e mostrando mais
uma vez para o mundo que Ubá está sempre produzindo bons frutos, além
da muito famosa manga.
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Com suas raízes firmemente plantadas em Ubá, Nayla tem, por tradição de

seus avós e de seus pais, o amor a sua terra, o dinamismo, a participação
social, o desejo de manter os ubaenses, mesmo ausentes, unidos e
solidários.

Seu afastamento de Ubá deu-se apenas para alçar novos vôos, conhecer
outras terras, outros países, enriquecer sua experiência com novas
vivências, para, com elas, dar um retorno de engrandecimento ao seu torrão
nata).

A mãe natureza foi pródiga ao destinar-lhe uma beleza invulgar, fruto
talvez da miscigenação de raças, entre elas a árabe, de seu pai, o que lhe
conferiu um olhar sereno, tranqüilo como as dunas de um deserto. Sua
beleza estética e sua perfeição de formas são ainda emolduradas por sua
simpatia, graça, fineza e educação esmerada.

Por tudo isso, Nayla, envio-lhe os meus mais efusivos parabéns,
extensivos aos seus avôs, meus grandes amigos, a seu pai, Femando
Micherif, e a sua mãe, Nádia Affonso, que, tendo também sido 'miss" e há
vários anos residindo aqui, em Belo Horizonte, jamais perdeu seu amor
incondicional por nossa terra, Ubá.

Faço votos de que continue o seu sucesso e que Ubá seja conhecida
mundialmente pela "Aquarela do Brasil", pela manga e pela Nayla. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Francisco

Ramalho; Srs. Deputados; meus senhores e minhas senhoras: tive o
privilégio de ouvir o final do discurso do nosso companheiro, mui admirado
por todos nós, do PPB, nosso Líder, com muita honra, Deputado Alberto
Pinto Coelho. Publicamente, declaro que, no coração, senti emoção ao
perceber, nas palavras do nobre companheiro, sinceridade, amizade,
transparência, fidelidade. Faço coro com S. Exa. o Deputado Alberto Pinto
Coelho, em tudo o que disse.

Conheço há pouco tempo e por pouco tempo, porque com ele, Dr. Saulo
Coelho, Saulinho, Presidente da TELEMIG, fiz uma viagem, certa feita, e
pude, de perto, perceber que se trata de um cavalheiro, um empresário nato,
alguém vocacionado para o mister que exerce, um homem acima de
qualquer suspeita; sem dúvida, um valor precioso para todos nós. Honra-nos
muito lê-lo na Presidência da TELEMIG, razão pela qual sei, Srs. Deputados,
Deputado Alberto Pinto Coelho, demais companheiros, que o Presidente da
TELEMIG, Dr. Saulo Coelho, compreenderá, sem dúvida, mudará de
opinião, porque homens do quilate dele são flexíveis, são homens do debate,
do diálogo e, conseqüentemente, são homens que mudam de opinião. Como
já dizia Goethe - não me canso de evocar as suas palavras -, "eu não me
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envergonho de mudar porque não me envergonho de pensar". E há de
concordar com esta Casa, que tem a obrigação de fazer aflorar os anseios
do povo do Estado de Minas Gerais, que tem a vocação divina, ainda que
muitos disso não saibam, de orientar, com idéias e projetos, o Executivo e o
Judiciário de nosso Estado, porque é um Poder instituído por Deus. Thomas
Jefferson, filósofo, que fez relatório de todo o conhecimento que adquiriu
sobre república e democracia e foi o relator da Constituição americana,
instituiu o primeiro modelo democrático americano, que o Brasil copiou. Abro
parêntese: "Excelência, eu não quero entrar no assunto. Doutra feita o farei.
Sou monarquista por convicção filosófica". Fecho o parêntese. E esse Poder,
já baseado nas Escrituras, no Livro dos Atos dos Apóstolos, de onde aquele
filósofo, teólogo e estadista instituiu o modelo que copiamos, o modelo
republicano democrático americano, já cita a importância desse Poder no
cenário espiritual, para beneficio da Nação. Ele está enxovalhado,
deturpado, criticado. E isso é ruim para a Nação brasileira, porque o pilar
máximo da democracia e do poder republicano é o Poder Legislativo, que
vem sendo desconsiderado até pelo Executivo dos Estados do Brasil, quase
todos por desconhecerem a filosofia do que fazem.

Por isso volto ao assunto. Creio que nosso Presidente, Dr. Saulo Coelho,
o nosso Saulinho, mui intimamente falando, fraternalmente, há de
compreender esse projeto nosso, que tem agora o seu Substitutivo n° 3, de
nossa autoria, copiando idéia do nosso querido Deputado Alberto Pinto
Coelho. Propõe à nossa empresa que faça justiça com o nosso povo.
Quantos telefonemas são dados por crianças hipnotizadas por propagandas
que seriam proibidas em outro país? Quanta lengalenga de falsos profetas,
adivinhos, cartomantes, necromantes - o que, aliás, permitam-me abrir
parênteses novamente, é amaldiçoado por Deus? A nação que cultiva isso
sofre conseqüências, porque está escrito: "Feliz a nação cujo Deus é o
Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração".

A Babilônia caiu quando começou a dar ouvidos a astrólogos e a
adivinhos; vede a História. Esse nosso companheiro, Deputado Alberto Pinto
Coelho, é licenciado em História e professor dessa matéria, tendo aprendido
o maior de todos os mananciais da História e o mais infalível na Bíblia
Sagrada, na palavra de Deus. São dezenas de milhares de famílias lesadas
no nosso Estado: e é isso que nos chega. E todos nós somos pastores. Hoje,
li no Livro de Jeremias: "Ai dos pastores que devoram as minhas ovelhas",
diz o Senhor. E pastor, no Antigo Testamento, era político. E nós vimos o
nosso povo sem poder exercitar o direito democrático, porque esse "Serviço
900" não é nosso, isso vem lá de fora, isso já se pratica na América há muito
tempo. Só que lá, exatamente porque a televisão tem o poder de persuadir
mentes. Assim são crianças, que, evidentemente, ligam para ver Beto
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Carrero e não sei o quê, enquanto estão hipnotizadas por esses falsos
profetas que mercantilizam a solução divina. Isso é iniqüidade, isso é
pecado: razão pela qual esse projeto, sem dúvida, há de ter de V. Exa.
apoio.

Parabenizo V. Exa., mais uma vez, e, sobretudo, por conhecê-lo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, Líder do Partido Progressista Brasileiro, a solução
progressista para o Brasil. Vejo que V. Exa. é um democrata, não é um
autocrata. V. Exa. é um pensador, é um intelectual e, conseqüentemente,
respeita-me como eu tenho respeito e amizade fraterna por V. Exa., ainda
que pensemos de modo diferente em tantas questões. Mas eu gosto de ouvi-
lo, porque eu posso ser convencido. Convença-me. Deixar-me-ei ser
convencido, se a lógica estiver com V. Exa., e agradecer-lhe-ei para sempre.

Mas penso diferente e tenho de expor esse pensamento com respeito. A
continuidade do Governo com estatais, porque sou um homem progressista
que quer para o nosso País o progressismo, não o de Cuba, Excelência, mas
o da América do Norte, não o da Rússia, mas o da Suíça. Temos de copiar
os modelos que deram certo. Nosso povo é um povo trabalhador, tem raízes,
só que tem sido explorado e, às vezes, tremendamente. Vede bem,
Excelência, estamos no limiar do século XXI, do ano 2000, estamos vivendo
as últimas horas, estamos na última década da mudança do milênio. O
telefone celular, por exemplo, em país de Primeiro Mundo, pega em
qualquer lugar, em qualquer mata. Aqui no Brasil, há quanto tempo o
monopólio não deixa. Fiquei sabendo, Excelência, por fontes seriíssimas,
que em certa ocasião a Motorolla queria colocar o sistema de retransmissão
- sei lá, não entendo muito disso - por satélite, e a pessoa que tivesse
Motorolla poderia pegar o telefone celular em qualquer lugar do Brasil, na
Mata Amazônica ou em Januária, minha querida Januária. A NEC falou que
não ficaria atrás. Sabe o que a TELEBRAS fez, Excelência? Ela reclamou.
Que dá lucro, é claro que dá. Veja bem, um dos defeitos da estatal - embora
tenha um grande administrador, imbatível, exemplo de empresário-, ela teve
um lucro líquido de R$254.000.000,00 no ano de 1996 - liquido de um bruto
de 1 bilhão 400 milhões e duzentos e pouco. Por quê? E o que expliquei
ontem: há o liquido do bruto e o líquido da sobra. Ora, liquido só pode ser do
bruto, mas numa estatal, não.

Se a TELEMIG compra, por exemplo, prédios para ela, ela aumenta o seu
patrimônio, e esse sistema de investimento dentro dela mesma não recebe
tributo. Ela deve ter pago um impostozinho deste tamanhozinho sobre
R$254.000.000,00. Tem-se que deixá-la competir mesmo, mas abrir as
portas para que a competição traga melhores preços e melhores serviços
para o povo brasileiro. O monopólio nunca deu certo na História, e não é
agora que vai dar.
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Incentivamos e queremos parabenizar, especialmente por uma atitude

tomada, a TELEMIG, porque tivemos a informação do Deputado Alberto
Pinto Coelho de que a TELEMIG paga muito bem aos seus funcionários. É
uma das estatais que paga bem. Se assim o é, parabéns, TELEMIG, porque
se o lucro liquido, ao invés de R$264.000.000,00, fosse de
R$100.000.000,00, nessa empresa nossa, fosse jogado nas mãos do
trabalhador um salário triplicado, ele dividiria as riquezas, ai sim, o nosso
País prosperaria. Parabéns, Deputado Alberto Pinto Coelho, porque sei que
sua defesa é baseada na argumentação que parte da sinceridade de V. Exa.
para com a sua convicção. Parabéns ao Presidente Saulo Coelho pelo
excelente lucro. V. Exa. é um grande empresário e tem grandes amigos.
Parabéns ao Presidente da República e ao Governador, que pilorizaram
serviços inerentes ao corpo executivo: segurança, moradia, saúde,
agricultura e a oportunidade de os filhos terem os melhores produtos e de se
competir sem domínio de nenhum monopólio. Muito obrigado.

V PARTE (ORDEM DO DIA)
1 3 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 a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais
aprovação, na 48a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.066197, do
Deputado José Bonifácio, e 2.100, 2.101 e 2.102197, do Deputado Dimas
Rodrigues (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Roberto Amaral -
falecimento do Prof. Heráclides Lede Ferreira, em Belo Horizonte; Marcelo
Gonçalves - falecimento da Sra. Mana Ferreira Martins, em Pedro Leopoldo
(Ciente. Oficie-se.); e Ivair Nogueira - indicação dos Deputados Antônio Júlio
e Geraldo da Costa Pereira para Vice-Lideres do Bloco Democrático
Trabalhista - BDT (Ciente. Cópias às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em

que solicita a constituição de comissão especial para proceder a estudo
sobre a participação do Estado na situação atual do Hospital das Clinicas de
Belo Horizonte, esclarecendo as seguintes questões: a) demonstrar o
montante atual da divida do Governo do Estado para com os fornecedores
do Hospital das Clínicas; b) indicar, discriminadamente, os credores, os
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valores das obrigações correspondentes, a data inicial, o objeto do gasto; c)
historiar a evolução da divida desde a sua formação; d) relacionar os
pagamentos já efetuados àqueles credores, nos dois últimos anos; e) apurar
a importância de juros, multas e despesas de contratos pagas durante o
período acima; t) inteirar-se da existência de ações judiciais de cobrança em
andamento na Justiça; e, em caso positivo, apresentar a situação da
tramitação dos processos judiciais. A Comissão de Saúde e Ação Social, nos
termos da Deliberação da Mesa n°761.

Requerimento do Deputado lvo José, em que solicita, nos termos
regimentais, seja transformada em reunião especial a V parte da reunião
ordinária, em data a ser definida, para discussão do tema:
"Telecomunicações, Desenvolvimento Regional e Democracia". A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XXII do art.
244 do Regimento Interno. Oportunamente fixará a data.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando

que o Projeto de Lei Complementar n° 22197 seja distribuído também à
Comissão de Administração Pública. A Presidência vai renovar a votação do
requerimento.

Questão de Ordem
O Deputado Aznbrôsio Pinto - Sr. Presidente, verificando de plano que

não há "quorum" para continuação dos nossos trabalhos, solicitaria que V.
Exa. encerrasse a reunião.

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

"quorum" para continuação dos nossos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 25, às
9 horas, e para a especial, também de amanhã, às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA Ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 33197
As quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia oito de abril de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Aliton Vilela, Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, Gilmar
Machado, Adelmo Carneiro Leão, Ermano Batista, Paulo Schettino, Simão
Pedro Toledo e Miguel Martini (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Penna, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Aílton Vilela, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião tem por
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fim eleger o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão e designar o
relator. A seguir, o Presidente "ad hoc" determina a distribuição das cédulas
de votação e convida o Deputado Ermano Batista para atuar como
escrutinador. Feita a contagem dos votos, o escrutinador registra a
existência de nove cédulas de votação. Os Deputados Ailton Vitela e Adelmo
Carneiro Leão são eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
ambos com nove votos. Em seguida, o Presidente eleito declara empossado
corno Vice-Presidente o Deputado Adelmo Carneiro Leão, a quem passa a
direção dos trabalhos. Com a palavra, o Vice-Presidente declara empossado
o Presidente eleito Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente
designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira para relatar a matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, desconvoca a reunião do dia 9 de abril, às 14h30min, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Hely Tarqüinio - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Andrade - Antônio Júlio - Gilmar Machado - Paulo Schettino - Ivair
Nogueira.	-	 -	 -
ATA DA 53 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL
Às dez horas do dia nove de abril de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão e AlIton Vilela (substituindo este ao Deputado Roberto Amara!, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da referida Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os
trabalhos e solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A Presidência informa que a reunião sedestina a apreciar a matéria
constante na pauta e, em seguida, procede à leitura da correspondência, que
se compõe do Ofício n° 012197, do Sr. Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de
Gabinete da CODEVASF, publicado no "Diário do Legislativo" de 2211197; e
do Oficio n° 160197, do Deputado Paulo Piau, que trata de processos de
legitimação de terrenos rurais no Município de Perdigão. Encerrada a ja
Parte dos trabalhos, o Presidente passa â P Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. A seguir, o Deputado
Paulo Piau passa a Presidência à Deputada Elbe Brandão e apresenta
requerimentos solicitando a realização de audiência pública na cidade de
Arinos, juntamente com a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
visando a encontrar solução para o conflito entre o MST e os produtores
rurais; solicitando o envio de cópia do oficio do Sindicato dos Trabalhadores
em Armazéns Gerais do Estado de Minas Gerais aos Secretários de
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Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Planejamentoe Coordenação
Geral; e solicitando que esta Comissão se coloque à disposição das
secretarias, dos departamentos municipais de agricultura e das Prefeituras
Municipais para uma parceria que vise à defesa e ao fortalecimento da
atividade agropecuária no Estado. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência 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.

Jaiba, 17 de abril de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Carlos Pimenta - Roberto Amaral - Elbe Brandão.

ATA DA 49a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dez de abril de mil novecentos e
noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Ermano Batista, Antônio Roberto e Wilson Pires (substituindo os
dois últimos aos Deputados Antônio Júlio e Sebastião Costa, por indicação
das Lideranças do PMDB e do PFL), membros da Comissão de Constituição
e Justiça; Miguel Martini, Roberto Amaral, Antônio Roberto e Wilson Pires
(substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado HeIy
Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se
destina a apreciar, no V tumo, os pareceres sobre o Projeto de Lei n°
1.106/97, do Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a doar imóvel
ao Município de Serra do Salitre. Devido à ausência do Deputado Sebastião
Costa, relator do projeto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Errnano Batista. Este emite seu
parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.106197 na forma do Substitutivo n° 1.
No âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
relator, Deputado Antônio Roberto, emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Colocados em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, desconvoca a reunião marcada para hoje, às 14li30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Roberto - Elbe Brandão - Roberto

Amaral - Antônio Júlio - Durval Ângelo - Gilmar Machado - Aílton Vilela -
Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 31197
As quinze horas do dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Roberto Amaral, Irani
Barbosa, Anderson Adauto, Antônio Andrade, Adelmo Carneiro Leão, Maria
José Haueisen, Ambrósio Pinto, Elbe Brandão, José Braga e José Militão
(substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara
aberta a reunião e determina ao Deputado Anderson Adauto 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 tem
por finalidade apreciar o parecer para o 10 turno da proposição e passa a
palavra ao relator Deputado Irani Barbosa, que procede à leitura de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição n° 31197, com as Emendas n°s 1 a S. E declarada aberta a fase
de discussão do parecer, oportunidade em que a Presidente "ad hoc" defere
pedido de vista da proposição, por ela formulado. O Deputado José Militão
solicita a palavra, pela ordem, e inicia debate sobre a alteração proposta à
Constituição por meio da matéria em exame. A Deputada Maria José
Haueisen lembra ao Deputado José Militão que a discussão sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n° 31197 terá inicio na próxima reunião, que será
convocada por meio de edital. Em seguida, a Presidente "ad hoc agradece a
participação dos Deputados presentes, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de abril de 1997.
Sebastião Costa, Presidente - José Militão - Roberto Amaral - Irani

Barbosa - Antônio Andrade - Adelmo Carneiro Leão - Maria José Haueisen -
Erniano Batista - Anderson Adauto - Gil Pereira- Wilson Pires - José Braga.
ATA DA 590 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho, Ronaldo Vasconcellos e
Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da
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reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
O Presidente esclarece que a reunião tem por finalidade apreciar a matéria
constante na pauta. O Deputado Anivaldo Coelho, a pedido do Presidente,
procede à divulgação do Seminário sobre Direito Ambiental, promovido pela
OAB, Seção Minas Gerais, no período de 19 a 23 de maio , no auditório da
Associação dos Advogados de Minas Gerais. Encerrada a 12 Parte da
reunião, passa-se a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que apresenta requerimento em que solicita seja designada
data para visita desta Comissão à Serra do Cipó, acompanhada por
autoridades que estiveram presentes à reunião da Comissão, no dia 914197,
com a finalidade de verificar "in loco" as condições ambientais e as
atividades desenvolvidas pelos órgãos ambientais, pelas empresas turísticas
e pelas Prefeituras, para preservar aquele patrimônio natural. Passa-se à 33
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposição que dispensa a apreciação do Plenário. Com  a palavra, o
Deputado Antônio Roberto, designado relator do Requerimento n° 2.075197,
que solicita prazo regimental para pronunciar o seu parecer. A Presidência
defere o seu pedido. Em seguida, o Presidente designa para relator do
Requerimento n° 2.076197 o Deputado Ronaldo Vasconcellos, que, por sua
vez, também solicita prazo regimental para proferir seu parecer. A
Presidência defere o seu pedido. 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, 23 de abril de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Antônio Roberto.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÔRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N°34197
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de
abril de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Roberto, Arnaldo Penna, Aílton Vilela,
Roberto Amaral, Bilac Pinto, Anivaldo Coelho, Elbe Brandão e Antônio
Andrade, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente "ad hoc", Deputado Antônio Roberto, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião tem por finalidade eleger o Presidente e
o Vice-Presidente da Comissão e designar o relator. Em seguida, determina
a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Roberto
Amaral para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se que
foram eleitos, para Presidente, o Deputado Bilac Pinto e, para Vice-
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Presidente, o Deputado Aílton Vilela, ambos com oito votos. O Presidente
"ad hoc" declara empossado o Deputado Bilac Pinto, passando-lhe a
direção dos trabalhos, O Presidente agradece pela escolha de seu nome e,
em seguida, declara empossado na Vice-Presidência o Deputado Ailton
Vilela. Ato contínuo, o Presidente designa para relator da matéria o
Deputado Roberto Amaral. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Roberto Amaral - Paulo Piau - Sebastião

Helvécio - Alvaro Antônio - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Jorge Eduardo
de Oliveira - Maria José Haueisen - Irani Barbosa.
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às quinze horas do dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Durval
Ângelo e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. Registra-se,
ainda, a presença da Deputada Maria José Haueisen. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos
e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a discutir
e votar proposições da Comissão e a ouvir representantes de entidades
defensoras dos direitos da mulher, da criança e do adolescente, que irão
avaliar o Programa Nacional de Direitos Humanos. Logo após, o Deputado
João Leite procede à leitura de fax do Deputado Pedro Wilson, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, no qual convida
os membros da Comissão para participarem da II Conferência Nacional de
Direitos Humanos, a ser realizada nos dias 12 e 1315197. Encerrada a 1a
parte dos trabalhos, passa-se à ta Fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições da Comissão. O Deputado João Leite transfere a
Presidência ao Deputado Miguel Martini e apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados para participarem da reunião como expositores as
Sras. Neuza Santos, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher; Maria Isabel Siqueira Ramos, representante da Executiva do
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher; o sr. Alvino Custódio de Souza,
Conselheiro representante do SIND-UTE, representando o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; e as Sras. Eneide
Teixeira, Presidente do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua;
e Gláucia Sander, representante da Frente de Defesa dos Direitos da
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Criança e do Adolescente. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite esclarece
sobre a dinâmica dos trabalhos desta audiência pública e informa que foram
escolhidas as Sras. Eliana Benicio Siqueira, Assessora da Diretoria de Ações
Sócio-Educativas da Setascad, e Márcia de Cássia Gomes, Conselheira do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, para serem relatoras,
respectivamente, das propostas relativas aos temas criança e adolescente e
mulher. Na seqüência, os expositores e as sras. Márcia de Cássia Gomes,
Benilda Regina Paiva de Brito, do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher, e Eliana Benício Siqueira, tomam assento à mesa. Prosseguindo, o
Presidente, autor do requerimento que deu origem à reunião, faz suas
considerações iniciais e, em seguida, passa a palavra aos convidados, que
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, dos ilustres
convidados e dos demais participantes, convida-os para a reunião do dia
2314, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 30196

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 113 dos membros desta Casa e tendo como primeiro
signatário o Deputado Cleuber Carneiro, a proposta de emenda à
Constituição em epígrafe altera os arts. 62 e 247 da Carta Estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 14112/96 e findo o prazo de
apresentação de emenda, a matéria foi encaminhada a esta Comissão
Especial para receber parecer, nos termos do art. 112, 1, "a", c/c o art. 210,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em análise visa alterar a redação

dos seguintes dispositivos da Carta mineira: o inciso XXXIV do art. 62 e os
§ 1°, IX, 61 e 70 , III, do art. 247.

Com a nova redação proposta para o inciso XXXIV do art. 62, a
Assembléia passa a aprovar a alienação ou a concessão de terra pública
somente quando a área exceder a lOOha. Em se tratando de área superior a
2.500ha, somente se manifesta o Congresso Nacional. Atualmente, não se
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submete ao controle do Legislativo Estadual a concessão gratuita de domínio
de área devoluta rural não superior a 50ha a quem, não sendo proprietário
de imóvel rural ou urbano, a possua como sua, por cinco anos ininterruptos,
sem oposição, tenha nela sua moradia e a tenha tomado produtiva, e a terra
pública prevista no plano de reforma agrária estadual, aprovado em lei.

A nova redação proposta para o dispositivo, na verdade, muda o enfoque
da matéria. Primeiro, porque a exceção em vigor se refere a área situada em
zona rural. Segundo, porque a Assembléia deixa de exercer controle sobre
área superior a 2.500ha.

Terra pública é gênero e se compõe, segundo Hely Lopes Meirelles, de
terras devolutas, plataforma continental, terras ocupadas pelos silvícolas,
terrenos de marinha, terrenos acrescidos, ilhas dos rios públicos e oceânicas,
álveos abandonados, vias e logradouros públicos, áreas ocupadas com
fortificações e edifícios públicos. No tocante à localização ou à destinação,
podemos classificar as terras públicas como rurais, urbanas ou de expansão
urbana, conforme se localizem em zona rural ou não, ou conforme se
destinem à utilização para fins urbanísticos ou não.

Estabelecer o limite de lOOha para dispensar a aprovação da Assembléia
em área devoluta rural nos parece razoável. Assim procedendo, estaremos
contemplando a Proposta n° 43 do ciclo de debates sobre reforma agrária
realizado nesta Casa no ano passado. No entanto, não vemos razão para
que essa medida venha a atingir as áreas situadas em zona urbana ou de
expansão urbana, justamente as mais valorizadas, merecedoras de exame
acurado por parte desta Casa. Assim, é preciso corrigir a redação proposta
pela proposta de emenda em análise para o inciso XXXIV do art. 62 da
Constituição Estadual, para não contemplar as hipóteses das áreas
localizadas em zonas urbana e de expansão urbana, excetuando-se, todavia,
a legitimação daquelas compreendidas em zona urbana com área de até
1 .000n? e as situadas em zona de expansão urbana com área de até
2.000m2.

No inciso IX do art. 247, propõe-se que a concessão ou a alienação de
terra pública para assentamento de produtor rural seja limitada a lOOha e
não mais a 250ha. A redução desse limite é acertada e vai ao encontro dos
limites que estão sendo estabelecidos na reforma agrária federal, ou seja,
em média são concedidos 50ha a 60ha de terra. Além disso, é preciso
esclarecer que a alienação ou a concessão dentro da política agrícola, tal
como concebida pelo constituinte estadual, teve em vista sua
compatibilização com a reforma agrária, e essa é a orientação do art. 188 da
Constituição da República.

Ao dar nova redação ao § 6 0 do art. 247, a Proposta de Emenda à
Constituição n°30/96 aumenta de 250ha para 1 .000ha a área que poderá ser
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alienada, por preferência, àqueles que tomam economicamente produtiva
terra devoluta estadual, comprovada a sua vinculação pessoal, contra o
pagamento de seu valor, acrescido dos emolumentos.

A Constituição Federal permite aos Estados alienar ou conceder terra
pública, sem anuência do Congresso, desde que o limite não ultrapasse
2.500ha. A Constituição Estadual anterior à de 1989 limitava essa área em
750ha. No nosso modo de ver, a atual Constituição reduziu drasticamente o
limite dessa área para o exercício do direito preferencial dos posseiros que
ocupam mansa e pacificamente, com função social e produtiva, essas glebas
de terras. Isso vem ocasionando uma série de problemas ao Estado.
Impossibilitados de regularizar suas posses administrativamente e de
recorrer a financiamentos rurais para incremento da produção, essas
pessoas acionam o Judiciário a fim de regularizar suas terras, muitas vezes
com êxito, o que provoca dilapidação do patrimônio público, além de uma
série de transtornos ao setor jurídico do Estado responsável, ante o grande
número de processos que estão sendo ajuizados e em curso. Assim sendo, é
conveniente e oportuna a elevação do limite para esses casos de
legitimação. No entanto, o teto de 1 .000ha parece-nos excessivo em face da
política fundiária preconizada pelo Governo Federal, voltada para a não-
concentração de grandes glebas de terras.

Nesse passo, estamos propondo o Substitutivo n o i, na conclusão deste
parecer, reduzindo para 500ha tal limite e fazendo as adequações
necessárias no tocante às terras públicas situadas em zonas rural, urbana e
de expansão urbana. Na oportunidade, propomos seja acrescentado
parágrafo ao art. 247, determinando o encaminhamento à Assembléia
Legislativa, semestralmente, de relatório das atividades relacionadas com as
terras públicas alienadas ou concedidas sem prévia autorização legislativa.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n°30/96 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N°1

Altera os arts. 62 e 247 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - O inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 62- .....................................................................................................
XXXIV - aprovar, previamente, a alienação ou a concessão de terra

pública, ressalvados o disposto no § 3 0 do art. 247, as terras devolutas rurais
com área de até cem hectares, as compreendidas em zona urbana com área
de até mil metros quadrados e as situadas em zona de expansão urbana
com área de até dois mil metros quadrados;".
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247 da Constituição do EstadoArt. 20 Os § 1, IX, 60 e 70, III, do art.

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 247 -
&
IX - a alienação ou concessão, a qualquer título, de terra pública para

assentamento de produtor rural ou trabalhador rural, pessoa física ou
jurídica, ainda que por interposta pessoa, compatibilizadas com os objetivos
da reforma agrária e limitadas a cem hectares.

§ 60 - Quem tomar economicamente produtiva terra devoluta estadual e
comprovar sua vincularão pessoal a ela terá preferência para adquirir-lhe o
domínio, até a área de quinhentos hectares, contra o pagamento de seu
valor, acrescido dos emolumentos, dispensada a autorização legislativa
quando a área for inferior a cem hectares.

§ 70 -	 ...................................................................
III - a proprietário de mais de quinhentos hectares;".
Art. 30 - O art. 247 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte §

8°:
"Art. 247 -	 .......................................
§ 80 - Semestralmente, será encaminhado à Assembléia Legislativa

relatório de atividades relacionadas com as terras públicas alienadas ou
concedidas sem prévia autorização legislativa.".

Art. 40 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 24 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Maria José Haueisen

(voto contrário) - Adelmo Carneiro Leão (abstenção) - Aílton Vilela - Jorge
Eduardo de Oliveira - Roberto Amaral - Paulo Piau.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°318/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Federação das Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Minas Gerais - Federação das APAES -, com
sede no Município de Pará de Minas.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
e legalidade, apresentando a Emenda n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 104, 1, na", do Regimento Interno.
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Fundamentação
Uma das finalidades dessa Federação é a de servir de órgão coordenador

das entidades filiadas que difundem a causa do excepcional em qualquer de
seus aspectos.

Encarrega-se, também, em âmbito estadual, de promover e estimular a
realização de programas preventivos das diferentes formas de deficiência,
estatísticas, estudos e pesquisas referentes à causa do excepcional, visando
ao avanço científico na área e à formação de pessoal especializado.

Mantém a publicação de boletim e jornais no intuito de divulgar no Estado
experiências de suas entidades filiadas, trabalhos e obras especializadas no
assunto.

Dessa forma, meritório é, pois, outorgar à Federação das Associações de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Minas Gerais o título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°318/95

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.103/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Ajalmar Silva, objetiva declarar de
utilidade pública a entidade Pequenas Comunidades de Nossa Senhora do
Carmo - CARMOCES-, com sede no Município de Monte Carmelo.

O projeto foi distribuído, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, cabendo,
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 10

turno, em cumprimento das normas regimentais.
Fundamentação

A CARMOCEB representa uma das mais arrojadas iniciativas na área de
assistência social em Monte Carmelo. Evangelho e ação são as diretrizes
que a norteiam, preocupada em construir as bases para a constituição de
uma sociedade fraterna.

Em reconhecimento ao altruísmo do seu trabalho, merece a instituição ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em vista das razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

n°1.103/97 no 1 0 tumo, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.085197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado lvair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.085197 visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Esperança,
com sede no Município de Igarapé.

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

Fundamentação
A referida Associação desenvolve relevante trabalho de ajuda ao próximo,

promovendo atividades culturais, sociais e beneficentes em favor dos
desafortunados e necessitados do Bairro Panorama.

Tendo em vista a importância das atividades realizadas por ela, a
declaração de sua utilidade pública é meritória e oportuna.

No entanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de
emenda ao ar[. 1 0 do projeto, tendo em vista a alteração do nome da
entidade, conforme atesta a ata de alteração do seu estatuto.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.085197 no

1 0 tumo, com a Emenda n°1, apresentada a seguir.
EMENDA N°1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Nova Esperança, com sede no Município de lgarapé.".
Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.116/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Geraldo Rezende, objetiva declarar
de utilidade pública a Missão Esperança, com sede no Município de
Uberlândia.

O projeto foi distribuído, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, cabendo
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 10
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turno, em cumprimento das normas regimentais.
Fundamentação

A Missão Esperança foi fundada com o compromisso de promover o bem-
estar das pessoas de forma ampla, prestando-lhes assistência espiritual e
material. Mantém abrigo para crianças e adolescentes desajustados,
orientando os seus familiares a lidar com eles de maneira mais apropriada.

Pelo trabalho de atendimento às necessidades vitais da comunidade, a
instituição faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.116197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.142/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame, enviado a
esta Casa por meio da Mensagem n° 187197, pretende autorizar o Estado a
contratar operação de crédito para os fins que menciona e dá outras
providências.

Publicada em 1214197, a proposição tramita em regime de urgência, nos
termos do art. 69 da Constituição do Estado, tendo sido distribuída às
Comissões supracitadas, para, em reunião conjunta, delas receber parecer,
consoante o que dispõe o art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta vem submeter ao crivo autotizativo desta

Assembléia Legislativa a contratação, pelo Estado, de operação de crédito
realizada com a Companhia Vale do Rio Doce.

Tal contratação se deve à necessidade de o poder público buscar recursos
financeiros que serão destinados ao financiamento de diversos programas e
obras públicas, devidamente especificados no art. 1 0 da proposição.

Os referidos recursos, num total de R$9.264.666,46, provêm de um fundo
mantido pela Companhia Vale do Rio Doce, o qual se presta, justamente, a
promover o desenvolvimento da região dê Minas Gerais sob a influência
dessa Companhia.

O projeto de lei em pauta atende ao disposto no art. 61, IV, da Carta
mineira, segundo o qual compete à Assembléia Legislativa dispor sobre a
divida pública e sobre a abertura de operação de crédito, sendo vedado ao



806
Estado, conforme disposição expressa no art. 161, X, da mesma Carta,
realizar tais operações sem prévia autorização legislativa.

O endividamento do Estado resultante dessa operação, por sua vez,
poderá ser fiscalizado posteriormente, de uma maneira mais efetiva pelo
Poder Legislativo, na ocasião do envio a esta Casa do contrato celebrado, na
íntegra, bem como das informações detalhadas sobre os projetos
financiados, conforme se prevê no art. 3 0 do projeto de lei em exame.

Por outro lado, as garantias concedidas pelo Poder Executivo para a
realização do empréstimo provirão, segundo dispõe o art. 4 0 do projeto, da
vinculação de quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE -, de que
trata o art. 159, 1, "a", da Constituição da República. Cumpre ressaltar, a
esse respeito, que essa medida encontra amparo na alínea "e" do inciso IV
do art. 161 da Carta mineira.

Sendo assim, não há nenhum óbice de natureza constitucional ou
infraconstitucional à tramitação da proposição em pauta.	Todavia,
consideramos conveniente alterar a redação do art. 3 0 da proposição por
meio da Emenda n° 1, que apresentamos ao final deste parecer, a fim de
fazer com que as informações a serem enviadas pelo Poder Executivo sobre
os projetos financiados sejam destinadas à Assembléia Legislativa, â qual
compete exercer o controle externo da administração pública, e, não,
diretamente à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.142197 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - O Poder Executivo enviará informações detalhadas sobre os

projetos financiados à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
que poderá requisitar outros dados necessários à avaliação da aplicação dos
recursos previstos no art. 1° desta lei.".

Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Sebastião Navarro

Vieira - Antônio Júlio - Gilmar Machado.
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela autoriza o Estado a
contratar operação de crédito para os fins que menciona e dá outras
providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
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juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da matéria e
apresentou a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissão analisar a proposição, que tramita em regime
de urgência a requerimento do Governador do Estado, nos termos do art. 69
da Constituição do Estado.

Durante a fase de discussão, o Deputado Durval Angelo apresentou
proposta de emenda, com a qual concorda este relator.

Fundamentação
O projeto em apreço autoriza o Poder Executivo a contratar operação de

crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD - no valor de
R$9.264.666,46, destinados à execução de programas e obras para o
desenvolvimento da região mineira sob influência dessa Companhia.

De acordo com o art. 1 0 do projeto, os recursos tomados serão destinados
à execução de programas e obras na área de desenvolvimento econômico e
social e aplicados em seis projetos específicos: 1 - Centro de Feiras e
Exposições de Minas Gerais (Belo Horizonte-Gameleira); 2 - Serviço
Voluntário de Assistência Social - SERVAS - Programa de Mobilização
Comunitária; 3- Rodovia MG-120, trecho Riacho dos Machados-BR-251; 4-
Rodovia - ligação, trecho Itanhomi-Capitão Andrade; 5 - Rodovia MG-232,
trecho Mesquita-Santana do Paraíso; 6 - Rodovia - ligação, trecho Dionisio-
São Domingos do Prata.

No tocante à regulamentação do endividamento público, de acordo com o
art. 52, incisos V a VII, da Constituição Federal, compete privativamente ao
Senado Federal autorizar, fixar e dispor sobre limites globais e condições de
operações de crédito externas e internas da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios. Nesse sentido, a realização de operações de
crédito pelo Governo Estadual está balizada pelos rígidos limites
estabelecidos na Resolução n°69, de 14112195, do Senado Federal.

Em termos de classificação patrimonial, o financiamento pretendido, pela
sua natureza, deve ser classificado no passivo permanente do Estado como
dívida fundada interna por contratos. Tomando por base o balancete mensal
do Estado do mês de fevereiro de 1997, divulgado pela Secretaria de Estado
da Fazenda, ternos que, atualmente, a dívida fundada interna do Estado por
contratos perfaz o montante de R$2.903.412.159,48, o que representa 23%
do total da dívida fundada da administração direta do Estado de Minas
Gerais.

Quanto à classificação orçamentária, a Lei n° 12.421, de 27112196, que
aprovou o orçamento para o exercício de 1997, prevê dotações

.< orçamentárias para a execução dos programas e das obras a serem
financiados com os recursos obtidos por esse empréstimo. Especificamente
quanto aos itens 3 a 6 do art. 1 0 do projeto, os quais tratam da construção e
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restauração de rodovias, consta do volume V da lei orçamentária, na pág.
108, a construção da Rodovia MG-232, trecho Mesquita-Santana do Paraíso
(item 5), e da rodovia-ligação, trecho Dionisio-São Domingos do Prata (item
6). Já os itens 3 e 4 são passíveis de execução por meio da rubrica Diversos
Municípios.

No que tange à garantia da operação de crédito, o Poder Executivo
oferece os recursos provenientes da quota do Estado no Fundo de
Participação dos Estados - FPE. Tal garantia é perfeitamente válida, uma
vez que a vinculação dessa receita é permitida por lei, como consta nas
ressalvas do art. 161, inciso IV, da Constituição mineira.

Ressaltamos, ainda, que, conforme está disposto no art. 20 da proposição,
o Executivo se compromete a encaminhar a esta Casa o contrato celebrado
com a Companhia Vale do Rio Doce, na integra, no prazo máximo de 30
dias contados da data de sua assinatura.

Quanto ao acompanhamento da execução do objeto do contrato resultante
desse projeto, o art. 30 determina que o Poder Executivo encaminhará à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia
Legislativa informações detalhadas sobre os projetos financiados. Caberá,
pois, a esta Comissão, com o auxílio do Tribunal de Contas, acompanhar a
aplicação dos recursos obtidos com esse empréstimo, cumprindo, assim, sua
função fiscalizadora, prerrogativa inerente à atuação legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.142197,

no 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e
com a Emenda n°2, a seguir redigida.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Ad. .... - Os recursos obtidos por meio desta operação de crédito e

celebrados mediante contrato com a Companhia Vale do Rio Doce deverão
ser depositados em instituições financeiras oficiais, em conta especial cuja
denominação deverá identificar o respectivo número do contrato celebrado e
a sigla CVRD.

Parágrafo único - O Poder Executivo comunicará à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados após a abertura, o Banco e o número
da conta criados para movimentar exclusivamente os recursos adquiridos por
meio desta operação de crédito.".	-

Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Roberto, relator - Roberto Amaral -

Durval Angelo - Sebastião Navarro Vieira.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 29 DE ABRIL 1997

ATAS

ATA DA 1012 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 25 DE ABRIL DE 1997

!residência dos Deputados Cleuber Carneiro e José Maria Barros
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - j0 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): 1 2 Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n° 1.170197 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro- Iva José - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio

Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
DjaIma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Gilmar Machado - Ivair
Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Maria Barros - Marco Régis - Maria José Haueisen - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral
- Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA.
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 9h9min, 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 2 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1a Fase

Ata
- 0 Deputado Iva José, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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 a
i a Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N°1.170/97

Suprime o inciso 11 do art. 1 0 da Lei n°12.459, de 1311197.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1°- Fica suprimido o inciso lido art. 1 0 da Lei n°12.459, de 1311197.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 24 de abril de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A exigência de que o servidor exerça três ou dois anos para

ser beneficiado pelo apostilamento definido pela Lei n° 12.459, de 1311197,
tomou-se impossível de ser cumprida. Dessa maneira, está praticamente
inviabilizada a concessão do benefício do apostilamento para os Diretores de
escolas estaduais.

Ressalte-se, por oportuno, que o servidor não atinge a marca exigida por
lei - três ou dois anos - porque há um lapso de tempo entre a nomeação e a
posse para o cargo. Saliente-se, ainda, que esse lapso de tempo não é
oriundo de falha do servidor. Ele ocorre por determinação do órgão
competente da Secretaria de Estado da Educação, que é quem marca a data
de posse.

Por outro lado, o espírito que norteou o legislador mineiro, por ocasião da
aprovação do projeto de lei de minha autoria e que deu origem à Lei n°
12.459, foi o de exigir o cumprimento integral de dois períodos. O acréscimo
do prazo estipulado, em três ou dois anos, deveu-se a um rigor acadêmico
na aplicação das técnicas de redação legislativa, uma vez que o disposto no
inciso 1 do art. 1 0 do mencionado texto legal é, por si só, bastante
esclarecedor e, ressalte-se, atende fielmente ao preconizado pelo legislador
mineiro quando da aprovação da lei hoje em vigor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 195, de o art. 103, do Regimento
Interno.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, neste momento, os trabalhos

ordinários para, nos termos do § 1 0 do art. 23 do Regimento Interno, destinar
esta parte da reunião à abertura do debate sobre o tema "A Implantação da
Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional". Estão suspensos os
nossos trabalhos.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado José Maria Barros) - Estão reabertos os
nossos trabalhos.

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

"quorum" para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a especial de logo mais, às 14 horas, nos termos do edital
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de convocação, e para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 28, às 20
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 181 a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE ABRIL DE 1997

-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob; aprovação - Votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.284; discurso do Deputado
Durval Angelo; chamada de votação secreta; inexistência de "quorum" para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - 1-lely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen
- Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila
- Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h14min, a lista de

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

ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria OlIvia, 5 3-Secretária, 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 T 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 Ibrahim Jacob,

que, na forma regimental, solicita a inversão da pauta, de modo que os vetos
constantes na ordem do dia sejam votados na seguinte ordem: Vetos às
Proposições de Lei n°s 13.284, 13.289, 13.281, 13.276 e 13.261. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.284,
que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício de 1997. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, manifesto-
me contrário ao veto do Governador, pois ele significa quebra de acordos
feitos nesta Assembléia.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter o veto a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
porém, lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
deverão votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não".
Resumindo: "sim" mantém o veto, "não" rejeita o veto. A Presidência
convida, para atuarem como escrutinadores, os Deputados Dilzon Meio e
.José Militão. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que votaram apenas

25 Deputados. Portanto, não há "quorum" para votação nem para
continuação dos trabalhos, e a Presidência toma sem efeito a votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 79 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e
sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro
Vieira, Roberto Amaral, José Braga e Péricles Ferreira, membros da
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Comissão supracitada. Encontram-se presentes, ainda, os Deputados Mauri
Torres e Ambrósio Pinto. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o
Deputado Sebastião Navarro Vieira assume a Presidência e, havendo
número regimental, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Péricles Ferreira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Na fase de discussão e
votação de proposições da Comissão, o Presidente passa à renovação da
votação da minuta de deliberação relativa à distribuição de subvenções
sociais, auxílio para despesas de capital e transferência a municípios para o
exercício de 1997, com recursos consignados no orçamento da Assembléia,
e informa que, durante a reunião anterior, na fase de discussão, o Deputado
Durval Ângelo apresentou emenda solicitando a inclusão dos nomes dos
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires, Luiz Femando Faria,
Roberto Amaral, Geraldo da Costa Pereira e Ambrósio Pinto, com o mesmo
valor destinado aos outros parlamentares. Colocada em votação, é a
proposição aprovada. Em seguida, o Presidente coloca em votação a
emenda do Deputado Durval Angelo, que é rejeitada. A Presidência solicita
aos membros presentes que subscrevam a proposição, que passa a
denominar-se Deliberação n° 10. Após, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia.
O Deputado Mauri Torres passa a substituir o Deputado Roberto Amaral, por
indicação da Liderança do PSDB. O Presidente dá prosseguimento à
discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n° 901196, do qual o Deputado
Roberto Amaral pediu vista na reunião anterior. O relator, Deputado Paulo
Pettersen, conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1.
Colocado em votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 775196, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto no 2 0 turno, na forma do
vencido no V turno. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. O
Presidente transfere a direção dos trabalhos ao Deputado José Braga, em
virtude de a matéria a ser apreciada ser de sua autoria. Devido à ausência
do Deputado Roberto Amaral, o Presidente solicita ao Deputado Mauri
Torres que proceda à leitura do parecer desse relator. Com  a palavra, o
Deputado Mauri Torres procede à leitura do parecer, em que o relator conclui
pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.042196 com a Emenda n° 1, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Sebastião Navarro Vieira
reassume a Presidência. 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, 24 de abril de 19G7.
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Antônio Roberto, Presidente - Durval Ângelo - Sebastião Navarro Vieira -

Roberto Amaral - Aílton Vilela.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA
PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze floras e quinze minutos do dia quinze de abril de mil novecentos
e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Ângelo, Ivair Nogueira, Miguel Martini, Dimas Rodrigues, João
Batista de Oliveira e Anderson Adauto (substituindo este ao Deputado
Geraldo da Costa Pereira, por indicação da Liderança do PMDB), membros
da Comissão supracitada. Encontra-se presente, também, o Deputado
Marcelo Gonçalves. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair
Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente faz a leitura
do Oficio n° 6991GABI97, rio qual o Secretário de Estado da Segurança
Pública, Dr. Santos Moreira da Silva, informa que já foram tomadas as
providências solicitadas pela Comissão àquela Secretaria. A Presidência
informa que a finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da
Comissão. O Deputado Durval Angelo passa ao Presidente documentos da
entidade internacional "Human Rigflts Watch", com estudos sobre a
brutalidade policial urbana no Brasil, focalizando, também, casos específicos
de Belo Horizonte, e requer sejam eles anexados aos autos da CPI. O
Presidente defere o requerimento. O Deputado Ivair Nogueira, com a
palavra, apresenta os seguintes requerimentos: 1 - sejam intimados a prestar
esclarecimentos a esta Comissão os policiais conhecidos pelos nomes de
"índio", "Paraíba", 'Papa", "Rich", "Gilberto" e "Wamer" e, ainda, o médico
ou enfermeiro "Araponga", todos prestando serviço no Departamento de
Operações Especiais - DEOESP -, nesta Capital; 2 - informações sobre o
inventário patrimonial de cada penitenciária do Estado de Minas Gerais, com
a sua descrição analítica; 3 - informações sobre o número de sentenciados
em regime fechado, em regime semi-aberto e em regime aberto; 4 -
informações sobre o número de Casas do Albergado existentes no Estado de
Minas Gerais, por município, e a lotação de cada uma; 5- informações sobre
a lotação de pessoal em cada Delegacia da Capital e dos municípios, com o
nome, o cargo e a função exercida por cada um (Delegado, Delegado
Adjunto, Inspetor, Escrivão, Perito, Médico, Enfermeiro, Detetive e
Carcereiro); 6 - informações referentes à situação funcional e profissional,
bem como às atividades desempenhadas pelo servidor Fábio Pereira dos
Santos, em exercício no DEOESP; 7 - informações sobre o número de
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presos existentes em cada presídio e em cada cadeia pública, à disposição
do Juiz processante. Os requerimentos n os 2 a 4 são dirigidos ao Secretário
de Estado da Justiça; os requerimentos n os 5 a 7 são dirigidos ao Secretário
de Estado da Segurança Pública. Colocados em votação, cada um por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Com a palavra, o Deputado Durval
Angelo apresenta os seguintes requerimentos: 1 - seja convidado a depor
nesta Comissão o servidor público Fábio Marques Bandeiras, Carcereiro II,
lotado no DEOESP; 2 - os presos Antônio de Pádua, Wagner Carvalho,
.Jones de Oliveira e Luiz Carlos Pires, os quais prestaram depoimento a esta
Comissão, denunciando a realização de tortura nas dependências do
DEOESP, sejam transferidos para penitenciárias; 3 - pedido de informações
ao Secretário de Estado da Segurança Pública, solicitando os seguintes
dados, a partir de 1993, relativos às entidades prisionais sob sua
responsabilidade: a) relação das fugas no Estado; b) ocorrências criminais
autuadas - homicídios, rebeliões, tráfico de drogas, etc. - dentro da
Delegacia de Furtos e Roubos, da Penitenciária Dutra Ladeira, do
Departamento de Investigações e da Cadeia Pública de Ipatinga; c) as
empresas fornecedoras de alimentação às delegacias da Região
Metropolitana de Belo Horizonte; d) assistência prestada ao preso, nos
termos da Lei n° 7.210, de 1984, Lei de Execuções Penais; e) orientações
com respeito às visitas ao preso; f) custo "per capita" do preso sob a
responsabilidade daquela Secretaria na Região Metropolitana de Belo
Horizonte; 4 - pedido de informações ao Secretário de Estado da Justiça,
solicitando os seguintes dados, a partir de 1993, relativos às entidades
prisionais sob sua responsabilidade: a) relação das fugas no Estado; b)
ocorrências criminais autuadas - homicídios, rebeliões, tráfico de drogas, etc.
- dentro da Penitenciária Agrícola de Neves e da Penitenciária de Contagem;
c) empresas fornecedoras de alimentação às penitenciárias (discriminação
por unidade); d) assistência prestada ao preso, nos termos da Lei n° 7.210,
de 1984, Lei de Execuções Penais; e) orientações com respeito às visitas ao
preso; f) custo 'per capita" do preso (dados discriminados por instituição e
totalização); g) critérios de distribuição de vagas nas penitenciárias
(transferências de prisões da SSP-MG para as penitenciárias: unidade de
destino, origem do interno); h) aplicação dos recursos do Fundo
Penitenciário; i) situação funcional dos agentes penitenciários; 5 - seja
enviado oficio aos Secretários de Estado da Justiça e da Segurança Pública
para que a imprensa credenciada junto a esta Casa tenha acesso às
dependências das instituições prisionais a serem visitadas pela Comissão.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Deputado João Batista de Oliveira apresenta requerimento
solicitando seja verificada junto à Promotoria de Justiça de Defesa dos
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Portadores de Deficiência e de Proteção aos Idosos a situação dos cidadãos
Vítor Antônio e Benedito, portadores de deficiência mental, presos no V
Distrito Policial do Município de Santa Luzia, no Bairro Palmital. 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 reunião extraordinária a ser realizada no dia 2314197, às
14h15min, no Auditório, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 1997.
João Leite, Presidente - Arnaldo Penna - Durval Ângelo - Ivair Nogueira -

Gemido da Costa Pereira - João Batista de Oliveira.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 30196
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de abril de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Aílton Vilela, (substituindo ao Deputado Miguel Martini, por
indicação da Liderança do PSDB), Hely Tarqüínio, Sebastião Navarro Vieira,
Wílson Pires (substituindo este ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da
Liderança do PFL), Maria José Haueisen (substituindo o Deputado Durval
Angelo, por indicação da Liderança do P1), Elbe Brandão, Roberto Amaral,
Raul Lima Neto, Carlos Pimenta, Paulo Schettino e Antônio Andrade,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Aílton Vilela, 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. O Presidente
informa que a finalidade da reunião é apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 30196. Em seguida, a relatora,
Deputada Elbe Brandão, solicita a distribuição de avulsos do seu parecer. O
Presidente, atendendo ao pedido, determina sejam distribuídos os avulsos.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
Deputados e convoca os membros da Comissão para as reuniões
extraordinárias, a serem realizadas no dia 2414197, às 10 horas e às
14h30min, com a finalidade de se apreciar o parecer da relatora, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Piau -

Maria José Haueisen - Sebastião Costa - Alvaro Antônio - Elbe Brandão -
Ailton Vilela.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.098197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, o Projeto de Lei n° 1.098197 visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do
Desenvolvimento de Limeira - ACORDEL -, com sede no Município de São
Sebastião do Maranhão.

A matéria em epígrafe foi objeto de exame preliminar na Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, e vem agora a esta Comissão para deliberação conclusiva no
1° turno, de acordo com os termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar vem prestando serviços inigualáveis

à comunidade do Povoado de Limeira, trabalhando pelo desenvolvimento e
pelo bem-estar social do agricultor. Coloca à disposição deste recursos
materiais, humanos e assistenciais e promove o intercâmbio entre a
população rural e a urbana.

Portanto, para que possa continuar com seu importante e digno trabalho,
julgamos conveniente seja aprovada a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.098197

no 1° tumo, em sua forma original.
Sala das Comissões, 28 de abril de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 941/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, tem por
objetivo dar a denominação de Engenheiro Miguel Valentim Lanria ao
aeroporto situado no Município de Ponte Nova.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, cabendo a
esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
turno, na forma regimental.	 -

Fundamentação
Reafirmando o entendimento desta Comissão sobre o assunto,

consideramos justo e oportuno que se preste homenagem à memória do
Eng. Miguel Valentim Lanna, escolhendo seu nome para se dar
denominação ao aeroporto situado no Município de Ponte Nova.

De fato, o cidadão a que se pretende conceder honraria destacou-se por
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sua dedicação e trabalho em favor de melhorias para aquele município, entre
as quais podemos destacar a construção do campo de pouso de Ponte Nova,
pela qual se esforçou quando exercia o cargo de Prefeito Municipal.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 941196 no

20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de abril de 1997.
Simão Pedro Toledo, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 1997

ATAS

ATA DA 102 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE ABRIL DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): i 2 Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei n° 1.171197 - Comunicações: Comunicações da Comissão de Meio
Ambiente e dos Deputados José Braga, Dm15 Pinheiro (3) e Marcelo
Gonçalves - 22 Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Dinis Pinheiro - Geraldo da Costa Pereira
- Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Hely Tarqüínio - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Henrique
- Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h6min, a lista de

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

I- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE,
1 a Fase

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 2-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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 a
ja Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° 1.171197
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Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - a parcelar, em 100 (cem) parcelas, o recolhimento de
contribuições previdenciárias devidas pelas prefeituras municipais do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas

Gerais - IPSEMG - autorizado a parcelar, em 100 (cem) parcelas iguais e
consecutivas, o recolhimento de contribuições previdenciárias, incluídas ou
não em notificação, devidas pelas prefeituras municipais do Estado de Minas
Gerais.

Art. 20 - Para a apuração do débito, no ato do parcelamento, será
considerado o valor original, atualizado pelos índices previstos no ar[. 192, §
30, da Constituição Federal, isentando-se, na oportunidade, as importâncias
devidas a título de multa.

Ad. 30 - A isenção da multa, prevista no artigo anterior, aplicar-se-á,
também, na hipótese de pagamento à vista de débitos parcelados ou não.

Art. 40 - As prefeituras municipais que possuam parcelamento com o
IPSEMG poderão reparcelar os seus débitos, e as importâncias que,
porventura, foram pagas a título de multa serão descontadas do valor a ser
reparcelado.

Ad. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 1997.
Anderson Adauto - Antônio Andrade - Geraldo da Costa Pereira - Antônio

Júlio - Geraldo Rezende - Antônio Roberto - Jorge Eduardo de Oliveira.
Justificação: Várias prefeituras do Estado de Minas Gerais encontram-se

em débito com o IPSEMG. E sabido que elas não possuem autonomia
financeira. Sobrevivem graças às transferências de recursos estaduais e
federais, que não são suficientes para quitar os seus compromissos e, ao
mesmo tempo, promover obras que possibilitem uma razoável qualidade de
vida para a população. Diante desse quadro, não só as dívidas
previdenciárias, como também muitas outras vão-se acumulando. Ainda que
os atuais Prefeitos queiram pagá-las, não possuem os recursos necessários,
mesmo se comprometerem todo o orçamento municipal para tal fim.

Seguindo essa linha de raciocínio, encontramos, de um lado, os municípios
que querem pagar as dívidas, contudo não têm os recursos financeiros
necessários para quitá-las em curto prazo; do outro lado, o IPSEMG,
querendo receber.

Assim sendo, a Bancada do PMDB entende que o parcelamento do débito
em 100 parcelas, a isenção de multas e a atualização do débito com os juros
previstos no § 30 do art. 192 da Constituição Federal é a maneira ideal para
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resolver, em parte, a situação de inadimplência que se apresenta.

O que estamos propondo não é novidade. A União, com o intuito de
fortalecer o caixa do INSS, promoveu várias ações nesse sentido. Uma delas
foi a publicação da Lei n°6.212, de 2417191, que, em seu art. 100, autoriza o
INSS a cancelar até 30% do valor dos débitos vencidos dos Governos
Estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras municipais. Outra medida foi
a publicação da Lei n°9.129, de 20111195, que autoriza o parcelamento das
contribuições previdenciárias em atraso e, ao mesmo tempo, isenta do
pagamento da multa os Estados, o Distrito Federal e os municípios.
Recentemente, mediante a publicação da Medida Provisória n° 1.571, de
1 014197, o Presidente da República autorizou o parcelamento dos débitos
oriundos de contribuições sociais e de outras importâncias devidas ao 1145$.

A proposição em tela, no nosso entendimento, possibilitará uma nova fonte
de arrecadação, pois a tendência, em virtude da falta de recursos, é as
prefeituras municipais protelarem, ainda mais, o pagamento das dívidas em
atraso. Em face do exposto, a Bancada do PMDB solicita o apoio dos nobres
pares à aprovação do projeto em tela.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Meio

Ambiente e dos Deputados José Braga, Dinis Pinheiro (3) e Marcelo
Gonçalves.

2a Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a 1a Fase, a
Presidência passa à ? Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a
leitura de comunicações e o pronunciamento de Líderes inscritos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação,
na 60 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.076197, da Deputada Maria
Olivia (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados José Braga - falecimento da
Sra. Zenaide Santana, em Montes Claros; Dinis Pinheiro (3) - falecimento da
Sra. Alcina da Silva Maia, em 1913197, e dos ex-Vereadores de lbirité, Srs.
Isidro Pereira Sobrinho e José Diniz Braga; e Marcelo Gonçalves -
falecimento do Sr. Osvaldo Novaes, em Passagem de Mariana (Ciente.
Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 29, 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 66a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de abril de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, 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 Wilson Pires que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não
havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições de autoria da Comissão, O Presidente indica para
participar do Conselho Estadual de Saúde, como membro efetivo, o
Deputado Wilson Pires e, como membro suplente, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados no 2 0 turno os Projetos de
Lei n°s 977196 (relator. Deputado Adelmo Carneiro Leão), 1.005 e 1.024196
(ambos na forma do vencido no 1 0 turno), 1.014196 (relator: Deputado Carlos
Pimenta). Submetidos a discussão e votação, são aprovados no 1 0 turno, os
Projetos de Lei n°s 763 e 1.031196 (relator: Deputado Adelmo Carneiro
Leão), 1.044, 1.063, 1.073, 1.075, 1.079196 e 1.080197 (relator: Deputado
Carlos Pimenta). 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, 24 de abril de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Wilson Pires -

Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e
sete reúnem-se no Plenarinho IV os Deputados Ronaldo Vasconcellos, José
Militão, Glycon Terra Pinto e José Braga, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
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Vasconcelios, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir o Secretário de
Transportes e Obras Públicas, Dr. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça,
sobre a conclusão da via expressa que liga Betim, Contagem e Belo
Horizonte, e solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Esgotada a matéria destinada à V Parte da reunião, o Presidente passa á 3a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matéria
de deliberação conclusiva da Comissão. O relator do Requerimento no
2.066197, Deputado José Militão, emite parecer pela aprovação da matéria
com a Emenda n° 1, que apresenta. Submetida a votação, é aprovada a
proposição. A seguir, o Presidente passa à fase de apreciação de matérias
que dispensam parecer, nos termos da Deliberação n° 487. Submetidos a
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 2.100,
2.101 e 2.102197, de autoria do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita
sejam consignados nos anais da Casa votos de congratulações com os
Municípios de Jaíba, Mamonas e Matias Cardoso, pela passagem do 50
aniversário de emancipação político-administrativa desses municípios.
Dando prosseguimento, o Presidente comunica a impossibilidade de o
Secretário de Transportes se fazer presente à reunião. Nada mais havendo a
ser tratado, o Presidente agradece a presença de todos, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 25 de abril, às 10
horas, no salão da Cooperativa dos Plantadores de Cana, no Município de
Ponte Nova, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de abril de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - José Militão - José Braga - Antônio

Roberto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.074196

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe objetiva
dar a denominação de Francisco Sebastião Dias ao trecho da Rodovia MGT-
381, que liga o Município de Mantena à divisa dos Estados de Minas Gerais
e Espírito Santo.

Em cumprimento às exigências regimentais, a proposição foi aprovada no
1 0 turno, sem emenda, cabendo agora a esta Comissão apreciá-la no 20
turno de deliberação conclusiva.
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-	Fundamentação

Ratificando a deliberação anterior desta Comissão, consideramos justa e
oportuna a homenagem que se pretende fazer ao ilustre cidadão Francisco
Sebastião Dias, que participou ativamente das questões atinentes ao
progresso da região do Vale do Rio Doce, buscando solucioná-las.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.074196 no 20

tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de abril de 1997.
Sebastião Helvécio, relator.
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