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1 j
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Antônio Andrade e Mauri Torres, membros
da Comissão supracitada. Estão presentes, ainda, os Deputados Marcos
Helênio e Wilson Trópia. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e informa aos
Deputados que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e a ouvir os representantes de entidades públicas e privadas, os
quais prestarão esclarecimentos sobre os recentes aumentos de tarifas dos
serviços de telefonia e energia elétrica. 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, o Presidente registra a presença dos Srs. Emílio Casteilar, Chefe
da Divisão de Tarifas, representante do Dr. Francisco Luiz Moreira Penna,
Diretor Financeiro da CEMIG: Maurílio Chaves dos Santos, Coordenador-
Geral do SINDIELETRO; Stael Cristian Riani, Inspetora Regional da
Secretaria de Direito Econômico em Minas Gerais, representante do Dr.
Geraldo de Faria Martins Costa. Secretário Executivo do PROCON-MG:
Wanderley Ramalho. Diretor Adjunto do IPEAD: Maria Mônica de Oliveira
Castro. representante da Vereadora Lúcia Pacífico Homem: Dário Arantes
Nunes, Gerente do Departamento de Marketing, representante do Dr. Saulo
Levindo Coelho. Presidente da TELEMIG; e Variessa Verdolim Hudson
Andrade. Juíza da 63 Vara Cível de Belo Horizonte, representante do
Desembargador Lauro Pacheco de Medeiros Filho, Corregedor-Geral de
Justiça. Após. o Presidente passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio,
para que explique o objetivo da reunião, e, trin seguida, concede a palavra
aos convidados, para que façam as suas considerações sobre o assunto.
Abrem-se os debates entre os Deputados e os convidados, conforme consta
nas notas taquigráficas. O Deputado Geraldo Nascimento passa a
Presidência ao Deputado Antônio Andrade, tendo em vista que a matéria a
ser apreciada é de sua autoria, e apresenta requerimento, em que solicita
sejam ouvidos na Comissão os representantes da CDL. do PROCON-131, da
SUNAB-MG e da Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte, os quais
discutirão sobre as taxas de juros cobradas no comércio. O Deputado
Antônio Andrade submete a votação o requerimento, que é aprovado. 0



Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos, tece
considerações relativas ao assunto em tela, agradece aos convidados a
participação e os valiosos subsídios prestados à Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Roberto - Mauri Torres.

ATA DA 60a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Leonidio Bouças, Antônio Andrade, Marcos Helênio e Sebastião
Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião 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
Presidência faz a leitura da seguinte correspondência: ofícios de
representantes dos servidores públicos do Estado, da Câmara Municipal de
Pitangui e da Associação dos Magistrados Brasileiros (publicados no "Diário
do Legislativo » em 1 115197); das Câmaras Municipais de São José da Safira e
de Patos de Minas (publicados em 7/5/97) e da Câmara Municipal de Cruzília
(publicado em 1015197). A seguir, informa que a reunião tem a finalidade de
apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Após discussão e votação,
são aprovados os pareceres pela aprovação no 1° turno dos Projetos de Lei
nos 1.01 3/97 na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio); e 1.091197 na forma do
Substitutivo ri° 1. da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
Marcos Helênio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de maio de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Antônio

Andrade.
ATA DA ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE
LEI N° 13.321



ki

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e um de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Henrique. Luiz Fernando Faria, Aílton Vilela (substituindo
este ao Deputado João Leite. por indicação da Liderança do PSDB). e Mana
José Haueisen (substituindo o Deputado Durval Angelo, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente , Deputado José Henrique, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, passa a palavra ao Deputado Luiz Fernando Faria, relator da
matéria, que procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
manutenção do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.321. Submetido a
discussão e a votação, e o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência suspende os trabalhos para a elaboração da ata.
Reaberta a reunião, o Presidente solicita que o Deputado Luiz Fernando
Faria proceda à leitura da ata, que lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 22 de maio de 1997.
José Henrique, Presidente - Luiz Fernando Faria - Aílton Vilela.
ATA DA ia REUNIÃO PREPARATORIA DA COMISSAO PARLAMENTAR

DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A FALTA DE REPASSE DO
TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERIODO DOS ÚLTIMOS DEZ

ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DOS
SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE DO
ESTADO, EM CUMPRIMENTO DOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380, DE
18/12/86, E IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e um de maio de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Braga, Miguel Martini, Sebastião Costa, Luiz Fernando
Faria, Anderson Adauto, Gilmar Machado e Carlos Pimenta, membros da
Comissão supracitada. Havendo numero regimental. o Presidente "ad hoc",
Deputado José Braga. declara abertos os trabalhos e informa que esta
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o
relator e a programar os trabalhos. A seguir, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação. devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Gilmar Machado para atuar como escrutinador. A Presidência
suspende a reunião por cinco minutos para que os membros da Comissão
possam definir os cargos. Reabertos os trabalhos, o escrutinador faz a
contagem dos votos e verifica que foram eleitos para Presidente o Deputado
Miguel Martini e para Vice-Presidente o Deputado José Braga, ambos com



sete votos. O Presidente "ad hoc' dá posse ao Deputado Miguel Martini ,que,
por sua vez, dá posse ao Vice-Presidente eleito. Ao assumir a Presidência, o
Deputado Miguel Martini agradece a escolha de seu nome, designa como
relator da matéria o Deputado Sebastião Costa e sugere que as reuniões
sejam realizadas às terças-feiras, às 10h30min. Após a discussão do
assunto, o horário é aceito pelos membros da Comissão. Prosseguindo, a
Presidência informa que se encontram em seu poder alguns requerimentos e
passa à leitura do primeiro deles, de autoria do Deputado Carlos Pimenta,
em que solicita: 1 - seja determinada a distribuição, aos membros da
Comissão, do relatório elaborado pela Comissão Especial constituída por
esta Casa para apurar possíveis irregularidades no IPSEMG: 2 - sejam
encaminhadas, aos membros da Comissão, as conclusões da auditoria feita
pelo Tribunal de Contas junto ao IPSEMG; 3 - que tais documentos e
informações sejam analisados preliminarmente pela Comissão. Para
encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado requer seja anexada
aos autos desta CPI a documentação referente à Comissão Especial do
IPSEMG, a fim de subsidiar os trabalhos aqui realizados. Submetidos a
votação, são os requerimentos aprovados. Ato contínuo, no segundo e
terceiro requerimentos, o Deputado Carlos Pimenta solicita sejam
convidados o Dr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, e o Sr. João
Heraldo dos Santos Lima, Secretário da Fazenda, para prestarem
esclarecimentos sobre a matéria objeto desta Comissão. Para encaminhar a
votação, os Deputados Carlos Pimenta, Anderson Adauto, Gilmar Machado e
Sebastião Costa entendem que o primeiro requerimento, já aprovado, terá
prioridade sobre os demais, pois a Comissão só deverá ouvir as autoridades
de posse dos subsídios já requeridos. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados os Srs. Ricardo Andrade,
Superintendente Financeiro: Antônio Barroso Mourão, Superintendente de
Planejamento: Sandoval Geraldo Coelho, Superintendente Odontológico: Rui
Romano Barbosa e Manha Teixeira Domingues, Superintendentes
Administrativos, e João Amaral, Superintendente de Interiorização do
IPSEMG, para discutirem sobre a matéria objeto desta Comissão. No
encaminhamento da votação, os Deputados adotam o mesmo critério
anteriormente acordado pelos membros da Comissão. A Presidência solicita
ao autor do requerimento que suprima o parágrafo em que ele reserva as
duas próximas reuniões para ouvir os convidados mencionados. O Deputado
Gilmar Machado acata a sugestão do Presidente. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado, com a supressão mencionada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,



determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Luiz Fernando Faria - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.143/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise altera a
composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF.

Publicada no "Diário do Legislativo em 12/4/97, a matéria, que tramita em
regime de urgência, conforme solicitação de seu autor, no uso de faculdade
que lhe é atribuída no art. 69 da Carta mineira, foi distribuída às Comissões
supracitadas para, em reunião conjunta, nos termos do art. 222 do
Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A organização político-administrativa do Estado brasileiro, conforme dispõe

o art. 18 da Constituição da República, define e institucionaliza o modelo
federativo, elevado à condição de cláusula pétrea do atual ordenamento
constitucional. Aos Estados membros é conferida autonomia administrativa,
para que possam estruturar suas atribuições e funções da forma que mais
lhes parecer conveniente, respeitados os princípios gerais e os limites
específicos inseridos na Constituição da República.

Cabe à lei. no sentido formal e material, dar materialidade jurídica às
políticas governamentais. A Constituição mineira, no art. 61, XII, estabelece
a competência do Poder Legislativo para dispor sobre os órgãos da
administração pública, definindo, entre outras matérias, sua composição e
competência.

Em se tratando de órgão afeto á estrutura do Poder Executivo, a iniciativa
no processo legislativo é privativa do Governador do Estado, nos termos cio
art. 66, III, T', da Carta mineira.

Ao exame preliminar, notamos que a proposição em tela não encontra
óbice à sua tramitação: trata-se de matéria de competência estadual, e a
iniciativa no processo legislativo pertence a quem de fato o iniciou. Ressalte-
se ainda que não há afronta explícita ou implícita a princípios ou comandos
das Constituições Federal ou Estadual.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.143197.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - José Braga.
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 105197, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa Legislativa o projeto de lei em análise, que altera a composição da
Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF.

Publicada em 1214197, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que se manifestou por sua jundicidade,
constitucional idade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, em conformidade com o disposto no art. 195, c/c o art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento visa a alterar os incisos do art. 2 0 da Lei n°

10.473, de 1991. Pretende-se incluir entre os membros que integram a Junta
de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF- o Secretário Adjunto de
Recursos Humanos e Administração, o Diretor da Superintendência Central
de Planejamento Econômico-Social e o Diretor da Superintendência de
Pessoal. Além dessa medida, propõe-se suprimir do texto em vigor a
competência atribuída ao Diretor da Superintendência Central de
Programação Governamental, tendo em vista tratar-se de superintendência
extinta.

Dessarte, as alterações almejadas são imprescindíveis ao equilíbrio da
representação na JPOF dos órgãos e das diretorias de superintendências,
devido às novas atribuições da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, principalmente no que se refere a pagamento de pessoal. A
concatenação das ações administrativas representa. no Estado moderno,
imprescindível instrumento para que se tenha eficácia.

A adaptação do texto da lei às novas realidades, como se pretende no
projeto de lei em exame, é medida salutar que deve ser acolhida no
ordenamento jurídico, especialmente quando se tem em vista o principio da
eficácia nas ações administrativas, consagrado no art. 73 da Constituição do
Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.143197

na forma originalmente proposta.
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Sala das Comissões. 27 de maio de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Andrade, relator - Marcos Helênio -

Bilac Pinto - Arnaldo Penna.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise altera a

composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JPOF.
Publicado, foi o projeto enviado, preliminarmente, à Comissão de

Constituição e Justica, que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação
do projeto.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a matéria, nos termos do art. 195.
c/c o art. 103. X. "d". do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise visa a alterar os incisos do art. 2° da Lei n°

10.473, de 1991, para que se inclua na composição da JPOF o Secretário
Adjunto de Recursos Humanos e Administração, o Diretor da
Superintendência Central de Planejamento Econômico-Social e o Diretor da
Superintendência de Pessoal. Além disso, retira da Junta o Diretor da
Superintendência Central de Programação Governamental, pelo fato de essa
Superintendência ter sido extinta.

Conforme manifestac.ão da Comissão de mérito, as alterações visam ao
equilíbrio da representação na JPOF dos órgãos que têm entre suas
atribuições ações relacionadas à programação orçamentária e financeira.

Para se ter idéia da importância da referida Junta, basta citar que o art. 40
da Lei n° 10.473 insere entre suas competências a coordenação da
elaboração e o exame da proposta orçamentária anual e dos projetos de lei
de diretrizes orçamentárias e de plano plurianual de ação governamental, a
fixação das cotas financeiras trimestrais a serem observadas por ôrgãos,
entidades e fundos, o pronunciamento sobre a contratação de operações de
crédito e outras.

Para mostrar. ainda, o poder de atuação da JPOF, citamos os seguintes
dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1997.-

"Ari. 16-
Parágrafo único - As despesas, para o exercício de 1997, dos órgãos e

entidades do Poder Executivo que integram o orçamento fiscal, realizadas à
conta do Tesouro Estadual, não poderão exceder o montante definido para
1996 pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira."

"Art. 21 - A programação de gastos para 1997 dos recursos diretamente
arrecadados, bem como dos demais recursos vinculados, dos órgãos e



entidades do Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal, deverá ser
submetida, previamente à sua inclusão na proposta orçamentária, à Junta de
Programação Orçamentária e Financeira, em prazo por ela fixado.

Parágrafo único - Para o exercício de 1997, os órgãos e entidades do
Poder Executivo que tenham em sua programação recursos diretamente
arrecadados deverão informar, mensalmente, a Junta de Programação
Orçamentária e Financeira sobre a disponibilidade financeira desses
recursos.'.

Diante da importância de sua atuação, é necessário e recomendável que a
Junta de Programação Orçamentária e Financeira tenha na sua composição
membros das Secretarias da Fazenda, do Planejamento e Coordenação
Geral e de Recursos Humanos e Administração.

A matéria não tem repercussão financeira nem orçamentária, por não gerar
despesas para os cofres do Estado, pois os membros da JPOF não são
remunerados pelo desempenho de suas funções.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei

n°1.143/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - José Braga. relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Navarro Vieira - Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 107 a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado João Leite
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): ia Fase: Atas - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
n° 1.240/97 - Comunicações: Comunicação da Comissão de Educação -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Ermano Batista - 2 2 Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Ambrósia

Pinto - Antônio Genaro - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues
- Dinis Pinheiro - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - Luiz Fernando
Faria - Marcos Helênio - Mauri Torres - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 20h115min, a lista de

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

1a Fase

Atas
- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura das atas das duas

reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a
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1a Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI N° 1.240/97

Autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel de propriedade do
Estado de Minas Gerais ao Município de Santo Antônio do Jacinto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer doação de imóvel de

propriedade do Estado ao Município de Santo Antônio do Jacinto, situado na
cidade de mesmo nome, onde funcionava o galpão da extinta CAMIG.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
à construção da sede da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jacinto.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data de publicação desta lei. não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de abril de 1997.
Jorge Hannas
Justificação: O referido imóvel será doado ao Município de Santo Antônio

do Jacinto, consoante os dispositivos deste projeto de lei, uma vez que o
referido município está necessitando do imóvel para construir a nova sede
da Prefeitura Municipal.

Entendemos que a proposição vem ampliar a estrutura do Município de
Santo Antônio do Jacinto, adequando-o às necessidades da população,
razão pela qual esperamos sua aprovação pelos nobres pares.

- 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
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Educação.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

como órgão legislativo que efetivamente somos por força de lídima
representação popular, compete-nos, em decorrência de uma ética
indescartável, preservar os valores que emanam do nosso trabalho. O efeito
social de certas normas constitucionais recomenda que estejamos
permanentemente atentos ao seu fiel cumprimento. A Constituição Federal.
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em seu art. 37. inciso II, estabelece que a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso. Na mesma linha segue a
Constituição deste Estado em seu art. 21. § 1 0 . impondo a condição. Já o §
20 do citado art. 21 fixa o prazo de validade do concurso em dois anos,
prorrogável por mais dois. Demonstrando claramente o alcance pretendido
pelo legislador na aplicação da norma, o parágrafo seguinte. o 3 0 . do mesmo
artigo. diz que, durante o período de vigência da validade do concurso, os
aprovados serão convocados, observada a ordem de classificação, com
prioridade sobre os novos concursados.

Dispensável é dizer que o concurso é uma das mais importantes
conquistas na administração pública, pois que disciplina o aproveitamento
racional de profissionais habilitados, capazes de realizar o serviço com
eficiência. A escola é direito do cidadão e dever do Estado. Decorre dessa
obrigação a necessidade renascente de buscar novos profissionais que
cubram os espaços, atendendo as gerações que chegam à idade escolar.
Não é por menos que o Estado se vê, repetidamente, instado a promover
concursos para o preenchimento de cargos vagos, quer os novos,
decorrentes do aumento compulsório de salas de aulas, quer por força de
justas e oportunas aposentadorias. Verifica-se, entrementes, que o quadro do
magistério apresenta, na prática, vagas que sugerem provimento,
particularmente porque a tendência natural é no sentido do aumento da
demanda. Essa carência : contudo, contrasta com a angústia vivida por
professores habilitados, aprovados em concurso, que, injustificadamente,
continuam aguardando a nomeação que não acontece.

A indefinição quanto ao vínculo com o cargo é nociva para todos, já que na
área psicológica afeta o rendimento em razão da insegurança que cria. Afinal
de contas, a dedicação só pode ser integral à medida em que se ajustem às
conveniências do servidor e do serviço. Inconcebível que haja vagas
ocupadas por contratados enquanto os concursados vêem exaurir o prazo de
validade do concurso do qual, com competência, participaram e venceram.

Educação é ordem constitucional. Não é recomendável que o Estado se dê
ao luxo, ou melhor, abominável luxo, de protelar nomeações de profissionais
que confirmaram sua competência e aptidão. Convenhamos que, protelando
o inicio concreto do vínculo, corre-se o risco de provocar o êxodo dos bons e
condenar a escola a pífios resultados. Sabemos que são muitos aqueles
bons professores que desistem de esperar a nomeação, procrastinada à sua
revelia. O Estado não deve prescindir desse tipo de mão-de-obra preciosa,
sob pena de se arriscar ao afundamento da escola pública de Minas que,
honra seja feita, tem melhorado bastante.

Por uma questão de bom-senso. urge que se faça o equacionamento da
situação. promovendo-se a esperada nomeação dos habilitados em
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concurso, o que só poderá render em favor da qualidade do ensino.

Em razão do que acabei de expor e de mais o que ditar a inteligência e o
acendrado espírito de justiça nutrido por V. Exa., Sr. Presidente, é que lhe
peço a formalização de um apelo, em nome desta Casa e na defesa do
direito dos concursados. ao Sr. Governador para que proceda à nomeação
desse pessoal. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - A Presidência solicita ao
Deputado que formalize seu requerimento.

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 o pronunciamento de Líderes inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na sua
593 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 675/96. do Deputado Ermano
Batista: 1.036196, do Deputado Paulo Schettino; 1.064/96, do Deputado
Péricles Ferreira; 1.087 e 1.088197. do Deputado Miguel Martini, e 1.095197,
do Deputado Ronaldo Vasconcellos; e dos Requerimentos n°s 2.122 e
2.131/97, do Deputado Dimas Rodrigues; 2.127 e 2.128/97, do Deputado
Marcos Helênio; 2.130 e 2.138197. do Deputado Ronaldo Vasconcellos;
2.136/97, do Deputado Dinis Pinheiro, e 2.154/97. do Deputado Paulo Piau
(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 3, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.148/97

Comissão de Saúde e Ação Social



^W
13

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila. o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Contemporâneos do Futuro n°
204, com sede no Município de Contagem.

Após sua publicação, foi o projeto encaminhado 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 do art. 104, 1, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo promover a auto-realização do

homem, particularmente quanto à formação de sua consciência psíquico-
moral. Para alcançar essa meta, incentiva empreendimentos de cunho
educacional e cultural destinados não só aos seus membros como também à
comunidade em geral.

Diante de tais considerações, meritória é, pois, a iniciativa em declará-la
de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.148/97 no 1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões. 3 de junho de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.098197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do
Desenvolvimento de Limeira - ACORDEL -, com sede no Município de São
Sebastião do Maranhão

Aprovada a proposição no 1 0 turno. sem emenda, cabe 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,

consideramos justo e oportuno agraciar a entidade citada com o título de
utilidade pública. Isso porque ela presta assistência social à população
carente de Limeira, auxilia e orienta o homem do campo, no intuito de
fortalecer as atividades agropecuárias.

Conclusão
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.098197
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no 20 turno. na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de junho de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.081197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de Lei n° 1.081197
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro
Timirim, com sede no Município de Timóteo.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

julgamos pertinente declarar de utilidade pública a Associação mencionada,
tendo em vista a relevância de seus trabalhos em defesa dos interesses e
das reivindicações da comunidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.081197 no 2 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°318/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo 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.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda ri0 1, e, agora, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno.

Nos termos do art. 196. § 1 0 , do Regimento Interno, cumpre-nos elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento desta Comissão sobre a matéria,

manifestamos o entendimento de que é justa e oportuna a outorga de título
declaratóno de utilidade pública à Federação das APAE5.

Isso se justifica pelos relevantes serviços prestados pela instituição,
voltados evidentemente para a solução de problemas relacionados ao
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excepcional. Para a consecução de seu objetivo, promove atividades de
caráter filantrópico, cultural, assistencial e educacional, cujos lucros são
destinados ao desenvolvimento e à integração das pessoas por ela assistidas
na sociedade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 318/95 no

20 turno, ria forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões. 3 de junho de 1997.
Jorge Hannas. relator.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°318/95

Declara 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 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.

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°1.102/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Miguel Martini, propõe seja
declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Católica Leão XIII,
com sede no Município de Barbacena.

Aprovado o projeto no 1 1 turno, em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada Associação tem a finalidade de manter a sociedade

alicerçada nos princípios da religião católica, que tem como autoridade
máxima o Sumo Pontífice.

Sendo assim, baseia-se nas encíclicas papais para desenvolver seu
trabalho, defendendo os direitos da classe trabalhadora e estabelecendo com
a comunidade vínculos de ajuda. compreensão e dedicação

Portanto, merece o nosso respeito e a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão
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Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1 .102/97 como apresentado.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1997.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.117/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em exame pretende
declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Amparo aos Sem-
Casa de Betim - AMUASCAB -, com sede no Município de Betim.

O projeto obteve aprovação no 1 1 turno, na forma proposta, cabendo agora
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno,
conforme estabelecem os termos regimentais.

Fundamentação
A citada Associação realiza importante trabalho assistencial junto à

população de Betim desprovida de moradia, socorrendo-a em diversas
situações ligadas à sobrevivência e promovendo melhorias no sistema
habitacional dos bairros periféricos.

Devido à importância de suas atividades, que se fazem mais necessárias a
cada dia, consideramos justo declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei

n°1.117/97 em sua forma original.
Sala das Comissões. 3 de junho de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.131/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em
exame tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Médicos Oftalmologistas de Minas Gerais - AMO-MG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na forma original, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, de acordo
com os termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade vem exercendo atividades que promovem o

melhoramento da oftalmologia em Minas Gerais, quais sejam congressos,
palestras e seminários. Ainda realiza pesquisas e estudos técnicos que
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favorecem avanços tecnológicos nessa área da medicina.
Portanto, para incentivar o prosseguimento do trabalho por ela

desenvolvido, que contribui para que nosso Estado ocupe um Lugar de
destaque no contexto brasileiro e até no mundo, reconhecemos a
necessidade de declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.131197

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de junho de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.136/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n° 1.136/97
visa a declarar de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Euripedes
Barsanulfo, com sede no Município de Belo Horizonte.

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.

Atendendo ao disposto no § 10 do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que faz parte deste parecer.

Fundamentação
A entidade que o projeto de lei em epigrafe pretende declarar de utilidade

pública presta assistência social e espiritual a pessoas carentes.
Para tanto, promove reuniões de cunho social-beneficente, levando

sempre em conta os interesses comunitários e divulgando preceitos
religiosos.

Assim sendo, reiteramos o posicionamento anterior desta Comissão.
favorável á declaração proposta.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.136197 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões. 3 de junho de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.136/97

Declara de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Euripedes
Barsanulfo, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Fraternidade

Euripedes 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.



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 263a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e telegrama - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei n os 1.241 a 1.243/97 - Requerimentos n°s
2.172 a 2.177197 - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia -
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Henrique - José Mana Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninlio
Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h14min, a lista de

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

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

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária. nas funções de 1 0-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Santos Moreira da Silva. Secretário da Segurança Pública,
informando que não poderá participar da reunião da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais no dia 1116197. (- A Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais.)

Do Sr. Tarcísio Hennques. Secretário da Justiça, informando o
recebimento de ofício desta Casa solicitando a transferência do detento
Gerssui Rosa Ramos da Penintenciária de Segurança Máxima para a
Penitenciária de Ribeirão das Neves. (- A CPI dos Presídios.)

Do Sr. Carlos Alberto Cotta, Diretor-Presidente da Companhia Mineradora
de Minas Gerais - COMIG -, informando, sobre doação de imóvel à
Prefeitura Municipal de Montes Claros objeto de projeto de lei em tramitação
nesta Casa, que está sendo solicitada à Casa Civil autorização para firmar
comodato do imóvel com a referida Prefeitura. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Delegado-Geral de Polícia e
Diretor do Instituto de Cnminalística da Secretaria da Segurança Pública, em
atenção a ofício desta Casa referente a negativos de fotos produzidas
durante vistoria nas dependências do DEOESP, encaminhando comunicação
da Chefia da Seção Técnica de Fotografia e Desenho desse Instituto. (- A
CPI dos Presídios.)

TELEGRAMA
Do Sr. Francelino Pereira, Senador da República, agradecendo convite

para participar de reunião com a finalidade de debater a participação do
Estado no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. (- A
Comissão de Agropecuária.)

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°1.241/97
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Três

Corações imóvel de sua propriedade, com área total de 48.000m2 (quarenta
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e oito mil metros quadrados), situado no lugar denominado Aquental Sol,
conforme certidão de propriedade n o 6.809, registrada a fls. 58 do livro 3-6
do Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Três Corações.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se
á construção de casas populares.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data da escritura pública de doação, não lhe for dada
a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Aílton Vilela
Justificação: O projeto de lei em tela pretende doar à Prefeitura de Três

Corações área com 48.000m 2 de espaço físico para a construção de casas
populares.

O terreno a que se refere a proposição havia sido doado ao Estado em
1925 pela Câmara Municipal. Encontrando-se atualmente ocioso, o
Executivo Municipal houve por bem reivindicá-lo com o objetivo de realizar
obra de expressivo interesse para a comunidade, visto que as moradias ali
construídas serão destinadas a várias famílias que estão instaladas em área
de risco, comprovadamente condenada pelas autoridades policiais.

Por tratar-se de iniciativa das mais louváveis, esperamos contar com o
indispensável apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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° 1.242197
Revoga a Lei n° 3.421. de 4 de outubro de 1965, que dispõe sobre o

funcionamento do Colégio Estadual Ordem e Progresso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogada a Lei n° 3.421. de 4 de outubro de 1965.
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 junho de 1997.
Ronaldo Vanconcellos
Justificação: O instrumento jurídico que se busca revogar com esta

proposição determina, em seu art. l'. que o Colégio Estadual Ordem e
Progresso seria mantido pela Secretaria da Segurança Pública, situação que
perdura até nossos dias, passados mais de 30 anos da aprovação daquela
lei.

Em que pese aos fatores relevantes que, àquela ocasião, devem ter



motivado a viriculação de estabelecimento de ensino à Secretaria da
Segurança Pública, temos de convir que, nos dias atuais, tal vinculação não
se sustenta, fato que nos leva a apresentar esta proposição.

Poder-se-ia alegar que estaríamos invadindo a esfera do Executivo, ao
legislar sobre ato que deveria ser meramente administrativo daquele Poder.
No entanto, entendemos necessário que assim se faça, tendo em vista que
foi uma lei específica que criou a referida escota nos moldes cuja revogação
se pretende. Trata-se, pois, de tarefa inequívoca desta Casa, competindo ao
Executivo a normatização dos desdobramentos que se fizerem necessários
para integrar a instituição educacional à Secretaria da Educação.

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

PROJETO DE LEI N° 1.243/97
Proíbe a implantação de descontos nos vencimentos do servidor público,

sem seu prévio conhecimento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os descontos a serem efetuados nos pagamentos mensais dos

servidores públicos, a titulo de ressarcimento ou devolução aos cofres
públicos, devem ser previamente anunciados ao servidor, no contracheque
do mês anterior ao do início de sua cobrança.

Parágrafo único - O anúncio do desconto deve ser especificado com as
seguintes informações, no mínimo:

1 - o valor total do desconto, da devolução ou do ressarcimento;
2 - os valores a serem descontados mês a mês;
3 - o número de prestações mensais-
4 - o motivo do desconto, da devolução ou do ressarcimento, bem como a

sua base legal.
Art. 20 - Quando a devolução ocorrer por motivo de pagamento indevido, o

valor a ser descontado, por mês, não poderá ultrapassar 10% (dez por cento)
do valor da remuneração do servidor.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de junho de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Os servidores públicos são surpreendidos, por diversas vezes,

com descontos em seus contracheques sem que saibam o motivo, o período,
a base legal, o valor total e o número de prestações desses descontos.

Quando procuram o órgão pagador, na maioria das vezes recebem
informações incompletas, que não esclarecem os motivos do desconto, do
ressarcimento ou da devolução.

Não é nosso objetivo, com este projeto. impedir ao Estado o ressarcimento
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ou o recolhimento do valor pago a mais ao servidor: nosso objetivo é impedir
que o servidor seja surpreendido, já na época de quitar suas contas, e não
tenha meios de superar os problemas dai decorrentes. Ademais, sendo o
servidor avisado do desconto, permite-se que ele esclareça a situação e,
caso esteja ocorrendo um equívoco, impeça o desconto.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.172197. do Deputado José Maria Barros, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Cultura com vistas à
reforma e à conservação da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. nesta
Capital.

N° 2.173197. do Deputado José Maria Barros, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que interceda junto ao Ministro
Extraordinário dos Esportes para que seja escolhida a cidade de Juiz de Fora
como sede dos Jogos da Juventude. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

N° 2.174197, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à construção de
ponte na BR-494 ligando os Municípios de Ritápolis e São João dei-Rei.

N° 2.175197, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à construção de ponte
na BR-494 ligando os Municípios de Ritapolis e São João deI-Rei.

N° 2.176197. do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Indústria. Comércio e Turismo com vistas
à construção, no Minascentro, de banheiro e rampas especiais de acesso
adaptados às necessidades das pessoas portadoras de deficiência. (-
Distribuidos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.177/97. do Deputado Ivo José, solicitando seja inserido nos anais da
Casa o documento "Carta da Região do Rio Doce pela Duplicação das BR5
262 e 381 de Belo Horizonte a Governador Valadares", assinada pelos
participantes da Audiência Pública Regional do Rio Doce, realizada no
Município de Coronel Fabriciario, nos dias 22 e 2315197. (- A Mesa da
Assembléia.)

Questão de Ordem
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, não há "quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Solicito
a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.

ENCERRAMENTO
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quorum" para a continuação dos nossos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 4, às 9
horas, e para a especial de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais 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 185a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 28 DE MAIO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Chamada de
verificação de "quorum": existência de número regimental para discussão -
Discussão de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n° 32/97 e, em 2 0 turno, das Propostas de Emenda à
Constituição nos 5 e 7/95 e 26/96; encerramento da discussão - Discussão,
em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n°s 514195 e 658196; encerramento da
discussão - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.142/97;
apresentação das Emendas n°s 3 a 5; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto e das emendas à Comissão de Fiscalização
Financeira - Discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei n°s 838 e 1.010196;
em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.124/97 e, em turno único, do Veto
Total à Proposição de Lei n° 13.321; encerramento da discussão - Discussão,
em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.077/96: apresentação das
Emendas n°s 30 a 114; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto e das emendas à Mesa da Assembléia - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 297195; encerramento da discussão - Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei n° 571195; apresentação das Emendas n°s 7 a 9;
encerramento da discussão: encaminhamento do projeto e das emendas à
Comissão de Administração Pública - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 576/95 e. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 774196: encerramento da
discussão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 865196;
apresentação da Emenda n° 1: encerramento da discussão:
encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Agropecuária -
Chamada para verificação de "quorum: inexistência de número regimental
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

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

Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
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Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - BUac
Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helénio - Mauri
Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h13min. 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.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da presente reunião os Projetos de Lei

n°s 536195 e 741196. em virtude de sua apreciação em reunião extraordinária
realizada ontem, à noite.

Considerando a relevância da matéria constante na pauta, a Presidência
recomenda a verificação do "quorum" e solicita ao Sr. Secretário que faça a
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) -(- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderem à chamada 36 Deputados Não há

'quorum" para votação. A Presidência vai passar à discussão das matérias
em pauta.

Discussão de Proposições
- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 10

turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 32/97: em 21 turno, as

Z1
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Propostas de Emenda à Constituição n os 5 e 7195 e 26196: e, em 1 0 turno, os
Projetos de Lei n°s 514195 e 658196.

O Sr. Presidente - Discussão, em V' turno, do Projeto de Lei n° 1.142/97,
do Governador do Estado, que autoriza o Estado a contratar operação de
crédito para os fins que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e a Emenda n° 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.142/97

EMENDA N°3
Dê-se a seguinte redação aos incisos III, IV, V e VI do art. 1 0 e

acrescentem-se os seguintes incisos:
111 - Rodovia MG-120. trecho Riacho dos Machados-BR-251:

R$1.225.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais):
IV - rodovia - ligação do trecho Itanhomi-Capitão Andrade: R$560.000,00

(quinhentos e sessenta mil reais);
V - Rodovia MG-232, trecho Mesquita-Santana do Paraíso: R$700.000,00

(setecentos mil reais):
VI - rodovia - ligação trecho Dionisio-São Domingos do Prata:

R$910.000,00 (novecentos e dez mil reais):
VII - rodovia - trecho Iberlioga-Santa Rita do Ibitipoca - para asfaltamento

com 23km (vinte e três quilômetros) de extensão - Valor: R$805.000,00
(oitocentos e cinco mil reais):

VIII - rodovia - trecho Ibertioga-Piedade do Rio Grande - para asfaltamento
com 35km (trinta e cinco quilômetros) de extensão. Valor: R$1.225.000.00
(um milhão, duzentos e vinte e cinco mil reais):

IX - rodovia - trecho Capela Nova-Senhora dos Remédios - para
asfaltamento com 20km (vinte quilômetros) de extensão. Valor:
R$700.000,00 (setecentos mil reais):

X - Parque de Exposições de Barbacena, para reforma e ampliação dos
galpões e melhorias na sua infra-estrutura. Valor: R$375.000.00 (trezentos e
setenta e cinco mil reais).".

Sala das Reuniões, 28 de abril de 1997.
José Bonifácio
Justificação: Os preços indicados para as obras rodoviárias estão

superfaturados, uma vez que, hoje, várias empreiteiras asfaltam o
quilômetro de estrada por pouco mais de R$30.000.00. Os exemplos disso
são vários no Estado, inclusive estradas estaduais.
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Nada mais justo do que aproveitar o excesso para asfaltar estradas como

essas citadas nos incisos VII. VIII e IX da emenda.
Quanto à verba para o Parque de Exposições de Barbacena. é bom

salientar que ele é o terceiro em tamanho e em importância no Estado de
Minas Gerais.

EMENDA N°4
Dê-se a seguinte redação aos incisos IV e V do art. 18:
"Art. 18- .......................
IV - BR-116, entroncamento de Tumiritinga-Capitão Andrade-Itanhomi:

R$1.000.000,00 (um milhão de reais):
V - Rodovia MG-232. trecho Mesquita-Santana do Paraíso:

R$2.200.000.00 (dois milhões e duzentos mil reais).".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: - A inclusão do trecho referente a Tumiritinga, omitido no

projeto original, é imprescindível, por caracterizar área de atuação da
Companhia Vale do Rio Doce, tendo em vista que os recursos da operação
de crédito mencionada advêm de fundo que a empresa mantém para a
execução do programas de desenvolvimento das regiões sob sua influência.

Cumpre ressaltar que não houve alteração do valor total da operação de
crédito, já previamente definido, tendo sido feita apenas a realocação da
destinação dos recursos.

EMENDA N°5
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - Os recursos obtidos mediante esta operação de crédito e

celebrados por meio de contrato com a Companhia Vale do Rio Doce
deverão ser depositados em instituições financeiras que centralizem receita
do Estado, em conta especial aberta para esta finalidade, cuja denominação
devera 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, a agência e o
número da conta criados para movimentar exclusivamente os recursos
adquiridos mediante esta operação de crédito.".

Sala das reuniões, de de 1997.
Péncles Ferreira
Justificação - O objetivo desta emenda é dar um caráter mais permanente

à lei. Tendo em vista a tendência atual de privatízação das instituições
financeiras, toma-se necessário não se restringir o depósito dos recursos em
instituições oficiais, ampliando-se para instituições que centralizem a receita
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do Estado.

O Sr. Presidente - No decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto as Emendas n°s 3, do Deputado José Bonifácio; 4 e 5, do Deputado
Péricles Ferreira. Nos termos do § 20 do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência encaminha as emendas e o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 20
turno, os Projetos de Lei n°s 838 e 1.010196; em 1 0 turno, o Projeto de
Resolução no 1.124197; e, em turno único, o Veto Total à Proposição de Lei
n°13.321.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n°
1 .077/96, da Mesa da Assembléia, que contém o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 29, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.077196

EMENDA N°30
Acrescente-se ao final do "caput" do art. 99 a expressão:
"Art. 99 - .... prevalecendo, quanto às bancadas, o número de Deputados

que as compuserem no início da legislatura.".
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A emenda em questão tem a finalidade de desestimular a

mudança de partido, que alguns parlamentares fazem durante o
cumprimento de seu mandato, e resguardar os partidos políticos.

Tem-se discutido muito a necessidade da fidelidade partidária, que,
embora devesse circunscrever-se aos estatutos dos partidos políticos, foi
alçada à esfera da lei federal quando se tratou do assunto no art. 26 da Lei
n° 9.096, de 1919195 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que diz: "Perde
automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa
Legislativa, em virtude da preposição partidária. o parlamentar que deixar o
partido sob cuja legenda tenha sido eleito.".

Não ofendendo o princípio da proporcionalidade, apresentamos esta
emenda, acreditando que esta Casa Legislativa tem a obrigação de
desestimular o "troca-troca" de partidos. A proporcionalidade fica
resguardada, como também fica resguardado o partido político por cuja
legenda nós, Deputados, nos elegemos.

Pela importância da matéria, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa para a aprovação desta emenda.

EMENDA N°31
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Suprima-se do art. 107 a expressão:
"Art. 107 - ....salvo a hipótese de alteração da composição partidária".
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A emenda em questão tem a finalidade de desestimular a

mudança de partido, que alguns parlamentares fazem durante o
cumprimento de seu mandato, e resguardar os partidos políticos.

Tem-se discutido muito a necessidade da fidelidade partidária, que.
embora devesse circunscrever-se aos estatutos dos partidos políticos, foi
alçada à esfera da lei federal quando se tratou do assunto no art. 26 da Lei
n° 9.096, de 19/9/95 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que diz: "perde
automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa
Legislativa, em virtude da preposição partidária, o parlamentar que deixar o
partido sob cuja legenda tenha sido eleito.".

Não ofendendo o principio da proporcionalidade, apresentamos esta
emenda, acreditando que esta Casa Legislativa tem a obrigação de
desestimular o 'troca-troca" de partidos. A proporcionalidade fica
resguardada, como também fica resguardado o partido político por cuja
legenda nós, Deputados, nos elegemos.

Pela importância da matéria, esperamos contar com o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa para a aprovação desta emenda.

EMENDA N°32
Dê-se ao art. 78 a seguinte redação:
"Art. 78 - O mandato para membro da Mesa, vedada a recondução para

qualquer cargo em eleição verificada na mesma legislatura. é de dois anos e
termina com a posse dos sucessores.".

Sala das Reuniões, 11 de março de 1997.
Hely Tarqüínio
Justificação: A presente emenda destina-se a permitir que a maior parcela

possível de parlamentares exerça cargos na Mesa, possibilitando uma
partilha de poder e responsabilidade mais efetiva e garantindo a pluralidade
ideológica.

EMENDA N° 33
Exclua-se do paragrafo único do art. 41 o termo preparatórias".
Sala das Reuniões. 26 de marco de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Só existem reuniões preparatórias para instalação de

legislatura, com a posse dos Deputados e a eleição da Mesa. O
desenvolvimento de tais reuniões, como não poderia deixar de ser, encontra-
se detalhado nos arts. 3 0 ao 12: logo não se justifica a possibilidade prevista
no parágrafo único do referido artigo: são objeto do parágrafo somente as



reuniões especiais e solenes.
EMENDA N°34

No inciso 1 do § 3 0 do art. 54, altere-se de 5 para 10 dias o prazo que o
Deputado tem para apresentar sua defesa.

Sala das Reuniões, 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: O Regimento Interno atual estabelece 10 dias para que o

Deputado apresente sua defesa e 5 dias para que a comissão proceda à
instrução e profira seu parecer. Não parece justo que o prazo para que o
Deputado fale se reduza à metade e o da comissão se amplie três vezes.
Que se mantenha o prazo para a comissão (inciso III). mas sem se reduzir o
prazo para que o Deputado acusado se defenda.

EMENDA N°35
Substitua-se na alínea "a" do inciso li do art. 59 a expressão "no prazo a

que se refere o inciso 1 do art. 135" por "no prazo de 20 (vinte) dias".
Sala das Reuniões. 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: E mais racional e mais simples que se diga logo qual o prazo

estabelecido, ao invés de se fazer remissão a inciso de artigo futuro.
EMENDA N°36

Inclua-se no § 40 do art. 59, "in fine", a expressão "observados os prazos e
o quorum' exigidos".

Sala das Reuniões, 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Embora os prazos e o "quorum' exigidos estejam explícitos

nas alíneas do inciso 1 do referido artigo, parece-me prudente, para que não
haja dúvidas, que se explicite a observância dos prazos e do "quorum"
exigidos para decisão".

EMENDA N° 37
Substitua-se no § 20 do art. 60 a expressão "atentatório do decoro

parlamentar" por "atentatório ao decoro parlamentar".
Sala das Reuniões. 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Simples correção.

EMENDA N°38
Dê-se ao inciso V do art. 64 a seguinte redação:
Art. 64- ..........
V - não-apresentação à posse. decorridos 120 dias, do titular que, em

tempo hábil, não a tenha tomado, por motivo de força maior ou enfermidade,
devidamente comprovados.

Sala das Reuniões, 26 de março de 1997.
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Olinto Godinho
Justificação: A emenda representa simples adequação de linguagem ao

"caput", conforme os incisos 1 a W. anteriores.
EMENDA N°39

Transforme-se o parágrafo único do art. 65 em parágrafo único do art. 64.
Sala das Reuniões. 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: A matéria contida no parágrafo único do art. 65 não se esgota

no caso do artigo; é uma norma para todos os suplentes. A ser parágrafo,
deve ele ser colocado no art. 64, salvo se se quiser que seja ele artigo
autônomo.

EMENDA N°40
Dê-se ao art. 85 a redação do art. 85 do Regimento Interno em vigência.
Sala das Reuniões, 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: O art. 85 do atual Regimento Interno é claro e completo,

inexistindo motivo para que seja alterado, como proposto.
EMENDA N°41

Dê-se ao § 1 0 do art. 95 a seguinte redação:
"Art. 95- ..........
§ 1 0 - Poderão permanecer, nas dependências contíguas ao Plenário, um

funcionário por bancada, um por bloco e os jornalistas credenciados.
Saia das Reuniões, 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Se, de acordo com o § 20 do art. 72, ao bloco parlamentar

será dispensado o mesmo tratamento dispensado às bancadas, nada mais
justo que permitir-se a ele um assessoramento mais próximo, como o
permitido à bancada.

EMENDA N°42
Dê-se ao art. 140 a redação do art. 139 do atual Regimento Interno.
Saia das Reuniões. 26 de março de 1997.

o,	 Olinto Godínho
o Justificação: Não é certo computar-se o voto em separado. não divergente

da conclusão como voto contrário. O certo é computá-lo como favorável,
como o atual art. 139 o considera.

LO	

EMENDA N°43
Dê-se ao inciso III do art. 83 a seguinte redação:
Ari. 83 - .........
III - receber e encaminhar a correspondência da Assembléia.
Sala das Reuniões. 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
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Justificação: Quem recebe a correspondência a encaminha, portando

matéria de simples redação.
EMENDA N°44

Substitua-se no § 30 do art. 113 o tempo do verbo "desatende" por
"desatenda".

Sala das Reuniões. 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: O objetivo da emenda é a coerência do tempo verbal:

emenda de redação.
EMENDA N'45

Inclua-se ao final do "caput" do art. 155 o verbo "seja" e retire-se o mesmo
verbo do inciso II do mesmo artigo.

Sala das Reuniões, 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Na realidade, o verbo "seja" estará melhor junto ao "caput":

"desde que seja" completa-se com os incisos 1 e II. Assim, esta é emenda de
simples redação.

EMENDA N°46
Dê-se ao "caput" do art. 159 a seguinte redação:
"Art. 159 - Havendo descumprimento a este Regimento no curso dos

debates, o Presidente da Assembléia procederá a:".
Sala das Reuniões, 26 de março de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: Simples emenda de redação.

EMENDA N°47
Dê-se a seguinte redação ao inciso XIII do art. 103:
"Art. 103- .....
XIII - à Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas:
a) política estadual de planejamento, gerenciamento, construção e

manutenção dos sistemas de transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e
aeroviáno:".

Sala das Reuniões, de de.
Alvaro Antônio
Justificação: No texto original faltou incluir o modo aeroviário de

transporte: a atuação da Comissão ficou limitada aos aspectos de construção
e manutenção das malhas dos modos ferroviário, hídroviàrio e rodoviário. E
óbvio que a função transporte não se limita aos aspectos de construção e
manutenção de suas malhas: é de fundamental importância incluir as
atividades de planejar e gerenciar os sistemas modais, segundo uma visão
estratégica e de política setorial.

EMENDA N°48
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Os arts. 247 e seguintes passam a vigorar com a seguinte redação:
"Da Nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia

Legislativa
Art. .... - A nomeação dos Conselheiros do Tribunal de Contas pela

Assembléia, prevista no inciso II do § 1 0 do art. 78 da Constituição do Estado
de Minas Gerais, obedecerá ao disposto nesta resolução.

Art. .... - Uma vez declarado vago o cargo de Conselheiro, a Assembléia
publicará, em 2 (dois) dias, o edital contendo as normas para preenchimento
das vagas, abrindo prazo de 10 (dez) dias para a indicação de candidatos.

Art. .... - A indicação do candidato será dirigida à Mesa da Assembléia, por
meio de requerimento, com o apoiamento de no minimo 10% (dez por cento)
dos Deputados da Casa.

Parágrafo único - A indicação deverá vir instruída com os seguintes
documentos, em original ou cópia autenticada, comprobatórios dos requisitos
constitucionais:

a) carteira de identidade;
b) curriculum vitae" detalhado das atividades exercidas no cumprimento

das funções previstas nos incisos III e IV do art. 78 da Constituição do
Estado:

c) títulos, estudos, publicações técnicas, entre outros, relativos à área de
conhecimento do candidato, acompanhados dos respectivos certificados;

d) certidões negativas dos cartórios de protesto do domicilio e da
residência do candidato

e) certidão negativa emitida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais de
sentenças criminais transitadas em julgado:

f) certidão negativa emitida pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais de
condenações naquele órgão.

Art - A Mesa fará publicar no Diário do Legislativo' extrato dos
documentos referidos no artigo anterior, abrindo prazo de 5 (cinco) dias para
contestações.

Art. .... - Esgotado o prazo previsto no artigo anterior, os requerimentos e
as contestações serão encaminhados à Comissão Especial para parecer,
concluindo pelo preenchimento dos requisitos constitucionais por parte dos
candidatos, o qual será remetido à Escola do Legislativo, para promover
processo seletivo.

Parágrafo único - Estende-se à Comissão Especial o disposto no art. 112, 1.
"c", da Resolução n° 5.065, de 31 de maio de 1990.

Art. .... - O processo seletivo visa aferir as condições técnicas dos
candidatos, podendo a Escola do Legislativo contratar consultoria
especializada na forma da Lei n° 8.666, de 1993.

§ 1 0 - 0 processo seletivo será composto de prova prática, contemplando,
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no mínimo, 3 (três) questões abertas específicas sobre a matéria tratada no
art. 76 da Constituição Estadual e no art. 13 da Lei Complementar n° 33, de
28 de junho de 1994. constando de perguntas. pareceres. dissertações ou
solução de casos.

§ 20 - Os candidatos deverão obter aproveitamento mínimo de 60%
(sessenta por cento) na prova prática.

§ 31 - Concluída a seleção, a Escola do Legislativo remeterá os processos,
com atribuição de notas para as provas, à Comissão Especial para
deliberação final.

Art.... - Será atribuída ao ucurrículumn e aos títulos previstos nas alíneas Ub
e "c", do parágrafo único do art. .... desta resolução. a pontuação prevista em
edital.

Parágrafo único - A nota final dos candidatos será o somatório da
pontuação do "caput" deste artigo com a nota obtida na prova.

Art. .... - A Comissão Especial remeterá à publicação parecer contendo a
ordem de classificação dos candidatos, abrindo prazo de 2 (dois) dias para
recursos, sobre eles decidindo em igual prazo.

Parágrafo único - Aplica-se no que couber, à Comissão Especial, o
disposto no art. 150 da Resolução n° 5.065190.

Art. .... - Publicado o parecer da Comissão Especial, o Presidente da
Assembléia incluirá o nome dos candidatos na ordem do dia, obedecida a
ordem classificatória para escolha por escrutínio secreto, no limite de 3 (três)
para cada vaga de Conselheiro.

Parágrafo único - Havendo empate será escolhido o candidato mais idoso.
Art. .... - Aprovada a indicação. o ato de nomeação será assinado pelo

Presidente da Assembléia no prazo de 10 (dez) dias úteis.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão

EMENDA N°49
Acrescente-se o seguinte artigo à Subseção III - Do Grande Expediente -

da Seção II do Capítulo III do Título II:
"Art. .... - A tribuna do Plenário poderá ser cedida, a requerimento de

Deputado inscrito, o qual deverá ceder sua vez, pelo prazo de 15 minutos, a
lideranças comunitárias, sindicais ou assemelhadas e a personalidades de
relevo.".

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A instituição da possibilidade da cessão da tribuna tem o fito

de trazer para dentro do Plenário entidades ligadas às grandes questões que
mobilizam a Assembléia, como o MST, e personalidades que visitam o
Legislativo e gostariam de falar aos Deputados presentes e à imprensa.
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Não haveria tumulto ou atraso nos trabalhos, já que o Deputado requerente
operaria a cessão de seu tempo para a fala do convidado. E mais um
instrumento de dinamização e modernização do papel do Legislativo.

EMENDA N° 50
Dê-se a seguinte redação ao inciso XV do art. 245 e acrescente-se o

seguinte inciso XVI, renumerando-se os demais:
"Art. 245 - .........
XV - audiência de comissão para emissão de parecer sobre determinada

matéria, observado o disposto no parágrafo único do art. 190, ou para
discutir tema de seu interesse;

XVI - reunião conjunta de comissões às quais tenha sido distribuída
determinada proposição ou para discutir tema de seu interesse.".

2) O parágrafo único do art. 190 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 190- ........................
Parágrafo único - Numa mesma fase de tramitação, a renovação de

audiência de comissão será admitida a requerimento do Deputado, caso o
parecer das comissões subseqüentes incluam novas emendas."

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Regimento Interno, como proposto, é por demais rígido

frente à realidade vivida pelas comissões.
O Poder Legislativo tem que se flexibilizar para atender às inúmeras e

diversificadas demandas que aqui chegam, enriquecendo os debates e
valorizando o papel do Legislativo na sociedade.

EMENDA N°51
O parágrafo único do art. 190 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 190- .........
Parágrafo único - Numa mesma fase de tramitação, a renovação da

audiência de comissão será admitida a requerimento do Deputado. caso os
pareceres das comissões subseqüentes incluam novas emendas.".

Sala das Reuniões. 20 de maio de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: E rotineiro que comissões incluam em seus pareceres

emendas cuja matéria seja afeta a comissões que a precederam. Tal
hipótese e agravada quando uma emenda tem conteúdo manifestamente
inconstitucional, sendo que a Comissão de Justiça é a primeira a se
manifestar. Nossa intenção é atingir exatamente esse caso e resolver de vez
um problema típico do processo legislativo.

EMENDA N° 52
Dê-se a seguinte redação ao art. 266:
"Art. 266 - Após a votação, o Deputado poderá encaminhar à Mesa
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declaração de voto.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: O Deputado poderá encaminhar à Mesa declaração de voto

não somente após votação pública, mas também nas votações secretas, se
assim for o seu desejo. O objetivo do voto secreto é garantir a autonomia do
Deputado em questões polêmicas, garantindo, assim, sua independência.
Entretanto, se o Deputado considerar oportuno tomar pública sua posição
após a votação (observe-se que mantém-se o voto secreto), deve-se-lhe
assegurar o direito de declarar o seu voto.

EMENDA N° 53
1 - Suprima-se o inciso XV do art. 83.
2 - Dê-se à alínea "d" do inciso IV do art. 103 a seguinte redação:
"Art. 103 - A Comissão de Constituição e Justiça:
IV- ......
d) interpretar o Regimento Interno, na forma dos arts. 173 e 174.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A Constituição do Estado, em seu art. 66, 1, "a", determina

apenas a iniciativa privativa da Mesa para elaborar o Regimento Interno. A
interpretação do Regimento dar-se-á na forma por ele prescrita, podendo,
portanto, ser acometida à Comissão de Constituição e Justiça, a quem cabe,
inclusive, análise jurídica legal das questões. Com esta proposta. centraliza-
se a interpretação regimental na Comissão de Constituição e Justiça,
propiciando a formação de uma autêntica jurisprudência para orientação
futura.

EMENDA N°54
Dê-se a seguinte redação ao art. 173 e aos seus parágrafos:
"Ari. 173 - A questão de ordem formulada no Plenário será resolvida, no

prazo de 10 (dez) dias, pela Comissão de Constituição e Justiça.
§ 1 0 - Poderá o Deputado suscitante dela recorrer para o Plenário, sem

efeito suspensivo.
§ 20 - O recurso de que trata o parágrafo anterior somente será recebido se

entregue à Mesa, por escrito, no prazo de três dias úteis, a contar da
publicação do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

§ 30 - Enviado à Mesa e publicado, o parecer ou recurso, quando for o
caso, serão incluídos na ordem do dia da reunião seguinte, para a discussão
e votação.

§ 41 - Resolvida a questão de ordem, seus efeitos retroagirão até o ato
contestato, anulando-se os praticados posteriormente em desconformidade
com a decisão do Plenário.".
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Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Nossa proposta objetiva remeter à Comissão de Constituição

e Justiça as questões de ordem formuladas em Plenário, que relacionem-se
ou não com a Constituição. A vivência cotidiana demonstra que a questão de
ordem é instrumento amplo e largamente utilizado pelos Deputados para
deslindar dúvidas relacionadas aos diversos atos praticados no decurso do
processo legislativo. No mais das vezes, tal interpretação comporta análise
jurídica, cuja competência é restrita à Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N°55
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - À hora do início da reunião, consultado o relógio do Plenário, os

membros da Mesa da Assembléia e os demais Deputados ocuparão seus
lugares.

§ 1 0 - Verificada a presença de um terço dos membros da Assembléia, o
Presidente declarará aberta a reunião, podendo pronunciar as seguintes
palavras: 'Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Mineiro, iniciamos
nossos trabalhos".

§ 20 - Não havendo número regimental para abertura da reunião, o
Presidente poderá aguardar, pelo prazo de quinze minutos, a partir da hora
prevista para seu inicio, que o "quorum" se complete, respeitado, no seu
transcurso, o tempo de duração de cada uma das partes.

§ 30 - Inexistindo número regimental, o Presidente anunciará a próxima
ordem do dia.
§ 40 - Não havendo reunião, o 1 0-Secretário despachará a

correspondência, dando-lhe publicidade no "Diário do Legislativo".
§ 50 - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às reuniões que, pela sua

natureza, não comportem leitura de correspondência.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: No Projeto de Resolução n° 1.077196 foi suprimido o artigo

que determinava o "quorum" de 1/3 dos Deputados para abertura da reunião
de Plenário. E. ainda por cima, pela proposta do Projeto de Resolução n°
1.077/96, passa-se normalmente de uma fase a outra. E dever dos
Deputados comparecerem às reuniões, compondo o quorum", e não alterar-
se o Regimento de forma a superar tal problema.

EMENDA N° 56
1 - Acrescente-se o seguinte paragrafo ao art. 74:
"Ari. 74 - ..........
§ .... - O Colégio de Líderes reunir-se-á semanalmente, em dia e hora

prefixados, para apreciação de agenda, proposta pelo Presidente, com a
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previsão das proposições a serem apreciadas na semana subseqüente e as
demais atividades legislativas programadas.".

2 - Dê-se a seguinte redação ao art. 33:
"Art. 33 - O Presidente da Assembléia, antes de encerrados os trabalhos,

convocará a reunião seguinte anunciando sua ordem do dia, organizada em
conformidade com a agenda semanal aprovada pelo Colégio de Líderes, na
forma do disposto no § .... do art. 74.".

3 - Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O Presidente organizará e fará publicar no "Diário do Legislativo",

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, a ordem do dia de
cada reunião, observado o disposto no § .... do art. 74.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A sistemática da agenda semanal foi implantada, com

sucesso, na Câmara dos Deputados. O Colégio de Líderes define uma
agenda de trabalho, na qual constarão as principais atividades, discussões e
votações da semana subseqüente. Assim, organizam-se os trabalhos, tanto
para o suporte administrativo e técnico, quanto para os Deputados em geral,
que não se verão mais surpreendidos com ordens do dia publicadas no
mesmo dia das reuniões.

EMENDA N° 57
Dê-se ao art. 46 a seguinte redação:
"Art. 46 - Não se realizando reunião por falta de quorum", será registrada a

ocorrência, com menção dos nomes dos Deputados presentes e ausentes e
da correspondência despachada.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A redação propõe que apenas o nome dos presentes na

reunião seja publicado.
Para maior transparência e controle por parte da população. sugerimos que

o nome dos Deputados ausentes também seja publicado.
EMENDA N°58

Dê-se a seguinte redação ao § 1 0 do art. 136:
"Ari. 136- .........
§ 1 0 - O Presidente incluirá, no Expediente, a proposição a ser distribuída,

para nomeação do relator. vedada a designação antes da reunião.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Essa alteração se faz necessária há muito tempo, pois, com a

sistemática ora proposta, os Deputados integrantes de uma Comissão
passam a ter conhecimento das matérias que chegam ao âmbito daquele
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órgão para deliberação. Assim, diligências ou emendas podem ser sugeridas
e programadas com antecedência, dentro do prazo de que dispõe o relator.

O efeito mais imediato é a agilização dos trabalhos, com a participação
mais democrática de todos os Deputados membros.

EMENDA N°59
Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo IX do Título V, adequando-se,

conseqüentemente, a redação do art. 299:
- A Comissão poderá, previamente à elaboração do parecer,

realizar vistas ou diligências, ouvir convidados e solicitar informações sobre
a matéria a ser analisada.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Geralmente, os pedidos de informação são feitos em projetos

de autoria do Governador, que não os fundamenta suficientemente para
compreensão dos Deputados. Ademais, rotineiramente, os envia com pedido
de urgência, o que acarreta a votação sem qualquer aprofundamento, num
autêntico processo do tipo trator.

Com a nossa proposta, o pedido de diligências suspende os prazos, o que
fará com que o autor empenhe-se em responder ao pedido com a máxima
brevidade ou, por outro lado, em instruir seu projeto, quando da remessa,
com as indispensáveis informações.

EMENDA N°60
O § 30 do art. 111 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 111- .....
§ 30 - A Comissão temporária terá cinco membros, salvo:
a) a prevista na alínea "d do inciso 1 do art. 112, cuja composição

obedecerá à legislação pertinente:
b) a de inquérito, que terá 7 membros:
c) a constituída para emitir parecer sobre proposta de emenda á

Constituição. que terá 15 membros.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A comissão de inquérito deve ser composta por sete

Deputados. Consideramos cinco membros um número pequeno para garantir
a justa representação dos Deputados e dos partidos; o efeito mais imediato
será os maiores partidos monopolizando as CPIs. Já no caso de proposta de
emenda à Constituição. a composição por 15 membros é própria da natureza
da proposição, ou seja, regra semi-flexível: por isso tem apoiamento e rito
próprio. Não nos cabe facilitar a aprovação de propostas de emenda à
Constituição, num contínuo processo de retalhamento do texto
constitucional.

ZI

E
o



40
EMENDA N°61

1 - Acrescentem-se ao parágrafo único do art. 176 os seguintes incisos:
Art. 176- .....
Parágrafo único - .....
VII - indicação;
VIII - moção.".
2 - Acrescentem-se ao Título VII, Capítulo 1, as seguintes seções:

"Seção
Das Indicações

Art..... - Indicação é a proposição em que é sugerida aos Poderes do
Estado, da União ou dos municípios medida de interesse público que não
possa ser objeto de proposição de iniciativa da Assembléia, devendo ser
redigida com clareza e precisão, concluindo pelo texto a ser transmitido.

Parágrafo único - Lida no expediente e publicada, o Presidente a
encaminhará, independentemente de parecer e deliberação do Plenário.

Art. .... - Caso o Presidente entenda que não deva encaminhar
determinada indicação, comunicará o fato ao autor e, a pedido deste, a
enviará à Comissão de Constituição e Justiça, que deliberará sobre o seu
encaminhamento.

Seção
Das Moções

Art..... - Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da
Assembléia sobre determinado assunto, apelando, apoiando ou protestando.

Parágrafo único - A moção deverá ser redigida com clareza e precisão,
contendo o texto que será objeto de apreciação e as providências a serem
tomadas pela Assembléia.

Art. .... - A moção será lida no expediente, cabendo ao autor 10 minutos
para a defesa, após o que será votada e, se aprovada, encaminhada à
publicação.

Art. .... - Não se admitirá moção quando o objetivo por ela visado puder ser
atingido por meio de indicação.".

Sala das Reuniões,
Gilmar Machado
Justificação: O texto acima é auto-explicativo e cria duas figuras que, pela

prática diária, consideramos fundamentais para o trabalho dos Deputados.
Observa-se que as alíneas "a" a "d" do inciso III do art. 104 do projeto de
resolução, que enumeram tipos de requerimentos, não são exaustivas,
deixando de incluir algumas hipóteses, além de se restringirem às
comissões.

Criamos, então, à semelhança da Câmara Federal, figuras especificas
para veicular as propostas aqui sugeridas. Outra alteração significativa é a
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transferência da discussão desses instrumentos do âmbito restrito da
comissão para o Plenário, de forma a se ampliar sobremaneira o
conhecimento público das sugestões.

EMENDA N°62
Suprima-se a alínea ua do inciso VII do art. 80.
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Pretende esta emenda corrigir uma falha que percebemos na

Resolução n° 5.065, de 716190, que contém o Regimento Interno desta Casa
Legislativa. Trata-se da previsão referente à iniciativa de projeto que vise a
alteração do texto regimental. Constituindo este o instrumento procedimental
interno, que envolve tanto os gabinetes parlamentares quanto todo o corpo
técnico que acompanha os trabalhos da Casa, é insustentável que uma
alteração de seu texto seja de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia, e
não, de todos os parlamentares.

EMENDA N°63
Acrescente-se ao art. 142 o seguinte parágrafo único:
"Art. 142- .....
Parágrafo único - Estando a proposição pronta para ser incluída em ordem

do dia do Plenário, no 1 0 e no 20 turnos, transcorridas quatro reuniões
ordinárias de Plenário sem que seja apreciada, salvo nos casos de
sobrestamento, e tendo o interessado requerido previamente sua inclusão
em ordem do dia para discussão e votação, ela será automaticamente
incluída na ordem do dia do Plenário.».

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Pretende esta emenda garantir aos parlamentares

instrumentos que efetivamente viabilizem sua atuação em todo o processo
legislativo.

EMENDA N°64
Dê-se ao art. 188 a seguinte redação:
"Art. 188- .....
§ 1 0 - Se a proposição depender de pareceres das Comissões de

Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, serão
estas ouvidas em primeiro e em último lugares, respectivamente.

§ 20 - No segundo turno e não se tratanto de proposição cujo mérito
envolva a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
proposição somente será apreciada por aquela Comissão se comprovada a
necessidade pela redação do vencido, salvo o disposto no art. 190.".

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
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Justificação: A emenda apresentada pretende aprimorar o texto regimental

no que se refere à tramitação das proposições, definindo parâmetros que
beneficiam o processo legislativo sob os aspectos da apreciação do mérito
das matérias apresentadas e da relação destas com os trabalhos
desenvolvidos na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

EMENDA N°65
Acrescente-se ao art. 93 o seguinte inciso:
"Art. 93- .....
V - participar, na Comissão Especial e na Comissão de Constituição e

Justiça, do exame de matérias que envolvam as disposições regimentais
contidas nos arts. 60 a 63 do Regimento Interno.".

Sala das Reuniões. 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Esta emenda visa garantir aos parlamentares instrumentos

que efetivamente viabilizem sua atuação em todo o processo legislativo.
EMENDA N°66

Dê-se ao § 20 do art. 131 a seguinte redação:
"Art. 131 - ..............................
§ 20 - A designação do relator será feita pelo respectivo Presidente de cada

comissão que integre a Comissão Especial.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Esta emenda pretende transferir para os Presidentes das

comissões que integram a Comissão Especial a competência de designar o
relator da matéria em discussão, considerando que são emitidos pareceres
distintos pelas comissões e que no âmbito de cada uma delas a competência
para a designação pertence ao seu respetivo Presidente.

EMENDA N°67
Acrescente-se ao § 30 do art. 60 o seguinte inciso:
"Art. 60 - ..........................
§ 3° - ..............................
V - a omissão ou a inércia do Presidente da Assembléia ou de comissão

em proferir despacho e determinar a execução de atos indispensáveis ao
regular andamento do processo legislativo.".

Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Pretende esta emenda assegurar aos Deputados mais um

instrumento de ação que venha subsidiar a ação parlamentar, buscando o
bom andamento dos trabalhos legislativos.

EMENDA N°68
Acrescente-se ao inciso VIII do art. 80 a seguinte alínea:
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"Art. 80 -.
VIII -.
e) proposição que disponha sobre o Regimento Interno e suas alterações;".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Pretende esta emenda adaptar o texto regimental, reservando

à Mesa da Assembléia a competência privativa no que se refere à
apreciação de proposição que vise alterar o texto regimental, considerando
que a iniciativa de apresentar tal proposição passa a pertencer a qualquer
parlamentar desta Casa Legislativa.

EMENDA N°69
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art . O Regimento Interno somente poderá ser alterado por proposta

de, no mínimo, um terço dos membros da Assembléia Legislativa.".
Sala das Reuniões, 20 de maio de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Pretende-se com esta emenda dispensar ao Regimento

Interno desta Casa Legislativa o mesmo tratamento atribuído à Constituição
do Estado, no que se refere ao "quorum" mínimo para sua alteração,
considerando a sua relevância normativa no âmbito da Assembléia
Legislativa.

EMENDA N° 70
Acrescente-se, no inciso VII do art. 244 e no inciso IV do art. 245, a

expressão "pelo autor".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: Embora o art. 245 reze que a retirada de proposição se dará

pelo autor, consideramos que a omissão dessa regra nos dispositivos
mencionados poderá acarretar problemas de interpretação.

EMENDA N°71
Dê-se a seguinte redação ao art. 260 e seu parágrafo único:
"Art. 260 - O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de

oradores ou pelo decurso dos prazos regimentais.
Parágrafo único - Não será recebido requerimento que objetive limitar o

número de oradores para discussão de proposição.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: E anti-democrático o encerramento da discussão pelo

chamado "requerimento-rolha", prática abominável do passado, em que se
objetivava limitar a quatro o número de oradores.

Julgamos que o papel do parlamentar é essencialmente debater e não
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servir aos interesses imediatos do Chefe do Executivo, impedindo-se a
discussão, num autêntico "rolo compressor".

EMENDA N°72
Acrescente-se o inciso XXIX ao art. 244:
"Art. 244 - .........
XXIX - inclusão, na ata da reunião, do resultado da votação, com o registro

das posições por Deputado.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Mana José Haueisen
Justificação: E uma antiga reivindicação da sociedade, além do controle da

freqüência dos Deputados, o registro de suas posições frente a diversos
temas que passam pela apreciação do Legislativo. Hoje, o único registro de
posições de que dispomos é a memória de alguns mais privilegiados.

E urgente acertar-se este estado de coisas, já que a história do Poder
Legislativo, desse modo, torna-se mutilada e incompleta. Acima de tudo, o
Legislativo tem a obrigação de prestar contas à sociedade presente e futura,
com transparência.

EMENDA N°73
Acrescente-se o seguinte artigo à Seção II - Do Processo de Votação - do

Capítulo III do Título Vil:
'Art. .... - O painel eletrônico será usado na votação de proposições pelo

processo nominal ou por escrutínio secreto.
§ 1 1 - No processo simbólico, o uso do painel restringir-se-á às verificações

de votação.
§ 211 - Ocorrendo impedimento técnico para utilização do painel eletrônico,

observar-se-ão as exigências e as formalidades regimentais.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: O painel eletrônico, equipamento sofisticado e de alto custo,

permanece ou desativado ou subutilizado, sempre de acordo com os critérios
da Presidência.

Entendemos que o painel eletrônico não é instrumento de assessoramento
apenas do Presidente, como se quer fazer crer, mas pertence a todos os
Deputados. às assessonas, aos assistentes e à sociedade em geral, que têm
o direito de ver ali registradas presenças e votações, com plena utilização e
destinação de equipamento adquirido com dinheiro público.

Sobretudo num regime democrático, é de se estranhar a cautela e a
hesitação em se colocar em funcionamento o painel eletrônico.

EMENDA N°74
Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo Xl do Título IV:
"Art. .... - A Comissão poderá reduzir a termo a audiência realizada,
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encaminhando cópias do relatório às autoridades competentes.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: Objetivamos que as visitas realizadas por comissões a locais

externos às dependências da ALEMG possam ser reduzidas a termo escrito,
encaminhado às autoridades relacionadas com o assunto. E uma forma de
divulgar o trabalho da comissão e de fortalecer o Legislativo.

EMENDA N° 75
Dê-se a seguinte redação à alínea 'c do inciso III do art. 104:
"Art. 104 - .....
III - .....
c) providências a autoridades e órgãos da administração pública:'.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Os requerimentos contendo pedidos de providências às

autoridades representam, na verdade, sugestões, sem poder coercitivo
algum. Diferentemente do pedido de informações, que, por ser matéria
sujeita ao controle da Assembléia e submetida a parecer da Mesa, só pode
ser dirigido às autoridades estaduais, os pedidos de providências poderão ser
remetidos, cortesmente, a autoridades de qualquer esfera.

Esta medida engrandecerá mais ainda o papel do Deputado Estadual, que
poderá demonstrar às suas bases não só sua preocupação com os
municípios que representa como seu engajamento nas questões de
competência federal.

EMENDA N°76
1 - Dê-se ao 1 0 do art. 111 a seguinte redação:
"Art. 111- .....
§ 1 0 - Na hipótese do inciso II, o primeiro signatário do requerimento fará

parte da comissão.".
2 - Acrescente-se o seguinte § 6 1 ao art. 112:
"Art. 112- .....
§ 60 - Na hipótese do inciso II, o primeiro signatário do requerimento fará

parte da comissão.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Os requerentes de comissões parlamentares de inquérito e de

comissões especiais para proceder a estudo sobre determinada matéria, em
geral. são aqueles que estão com maior número de informações sobre o
caso em questão. Não se justifica que sejam impedidos de ser Presidentes
ou relatores, já que o relatório final é votado Quem será relator ou
Presidente é questão a ser resolvida internamente.
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EMENDA N° 77

Substitua-se, nos arts. 192 e 193. a expressão projetos de lei" por
'proposições".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: O Regimento Interno atual, assim como o Projeto de

Resolução n° 1.077196, limita a iniciativa popular a projetos de lei. No nosso
entendimento, 10 mil assinaturas de eleitores são mais do que suficientes
para demonstrar a vontade popular e iniciar o processo legislativo. Esta
proposta depende de emenda constitucional, que será apresentada
oportunamente.

EMENDA N° 78
Dê-se ao "caput" do art. 187 a seguinte redação:
"Art. 187 - Sem prejuízo do exame preliminar da Comissão de Constituição

e Justiça, as proposições serão distribuídas a, no mínimo, duas comissões,
para exame quanto ao mérito, com exceção das proposições de que trata o
art. 104, cuja distribuição se fará:".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A redação original propõe que os projetos sejam distribuídos a

no máximo três comissões, mais a Comissão de Constituição e Justiça.
Consideramos que fixar esse limite é dispositivo que engessa de maneira
absolutamente inoportuna as discussões. Como ora propomos, a distribuição
continuará como hoje se dá, com a possibilidade de se solicitar,
ocasionalmente, o posicionamento de alguma outra comissão que se julgue
importante para o entendimento da matéria.

EMENDA N° 79
Dê-se ao art. 197 a seguinte redação:
"Ari. 197 - Os projetos de lei que versem sobre datas comemorativas,

homenagens cívicas, utilidade pública e denominação tramitam em turno
único.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Nascimento
Justificação: Acrescentamos utilidade pública e denominação no rol de

projetos que tramitam em turno único, por considerarmos desnecessário que
sejam submetidos a 21 turno. E uma forma de colaborar para a agilização do
processo legislativo.

EMENDA N°80
Dê-se a seguinte redação ao § 3 0 do art. 278 e acrescente-se ao mesmo

artigo o § 40:
"Ari. 278- ..........................
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§ 30 - Publicado o parecer de redação final, será ele discutido e votado em

Plenário ou na comissão que houver deliberado conclusivamente sobre o
projeto.

§ 40 - Para votação, poderá haver dispensa da publicação prévia da
redação final de projetos em regime de urgência, caso sejam distribuídos
avulsos a todos os Deputados com antecedência mínima de 6 (seis) horas.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Nascimento
Justificação: Procuramos aqui garantir a publicação do parecer de redação

final antes da votação, para que, especialmente nos projetos polêmicos ou
de maior dimensão, possa haver a conferência da redação final com o que
foi aprovado nos dois turnos.

EMENDA N°81
Suprima-se do § 20 do art. 164 a expressão "para o Grande Expediente".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Nascimento
Justificação: O parágrafo referido prevê regra nova:
"Para falar no Grande Expediente ou na terceira parte, será dada

preferência ao Deputado que o fez há mais tempo na sessão legislativa,
observada a ordem de inscrição". Consideramos que o chamado "pinga-
fogo", que nada mais é, agora, do que o Grande Expediente, tem
exatamente uma característica essencialmente dinâmica, destacando-se
aqueles Deputados que estão envolvidos em diversas questões e querem
trazê-las ao Plenário.

Enrijecer com esta regra é medida nada mais do que protecionista, sendo
que o Deputado. para garantir sua fala, já dispõe da ordem de inscrição.

EMENDA N°82
Dê-se a seguinte redação ao "caput" e aos incisos 1 e 11 do art. 191:
"Art. 191 - Ressalvada a iniciativa privativa prevista na Constituição do

Estado, a apresentação de projetos cabe:
- a Deputado, individual ou coletivamente, considerando-se autores

aqueles assim designados quando da apresentação do projeto;
li - a Bancada, devendo ser assinado por todos os seus membros:".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Geraldo Nascimento
Justificação: O inciso II do art. 191 do Projeto de Resolução n° 1.077196

reserva às Bancadas iniciativa de projetos. devendo estes serem assinados
pela maioria dos seus membros. Entendemos que os projetos de iniciativa de
Bancada devem ser assinados pela totalidade de seus membros, e não pela
maioria, sob pena de se confundirem os dois institutos: a autoria coletiva,
prevista no inciso 1, e a autoria de Bancada.
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EMENDA N° 83

Dê-se a seguinte redação ao art. 174:
"Art. 174 - O membro de Comissão poderá argüir questão de ordem, que

será resolvida pela própria comissão na reunião seguinte.
Parágrafo único - Dessa decisão caberá recurso à Comissão de

Constituição e Justiça, observado o disposto no art. 173 e parágrafos.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo disciplinar os procedimentos

pertinentes à questão de ordem formulada no âmbito das comissões. Ao
envolver a Comissão de Constituição e Justiça nessa discussão, propiciando
a análise técnica das questões, favorecemos a formação de uma
jurisprudência para orientação de Deputados e comissões, evitando, assim,
casuísmos e análises isoladas ou contraditórias.

EMENDA N°54
Acrescentem-se as seguintes alíneas "c", "d", "e" ao inciso V do art. 103:
"Art. 103- ....
v- ...........
c) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
d) composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens

e serviços:
e) política de abastecimento.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Marcos 1-lelênio
Justificação: As competências descritas nas alíneas enunciadas são. no

nosso entendimento, fundamentais par a consolidação do papel desta
Comissão, cujo trabalho tanto aumentou nos últimos anos. Especialmente
neste momento, com a advento do Código de Defesa do Consumidor, a
consciência que o consumidor adquiriu e a implantação, por este Poder, do
Centro de Atendimento ao Consumidor, julgamos inadiável o fortalecimento
do papel desta Comissão.

EMENDA N° 85
Acrescente-se o seguinte § 20 ao art. 19:
"Art. 19- ......
§ 2° - As reuniões extraordinárias não serão remuneradas.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: As reuniões extraordinárias remuneradas são limitadas a oito.

Sabemos que a realização de reuniões extraordinárias é forma de percepção
salarial, pois mesmo sem necessidade são convocadas as oito reuniões.
Neste momento de moralização do Legislativo, é imperioso que se corte a
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remuneração por extraordinárias, retornando este tipo de reunião ao seu
objetivo inicial, ou seja. o de votar matérias urgentes ou com prazo
esgotado.

EMENDA N°86
1 - Suprima-se a Seção V - Da Reunião Secreta - do Capítulo III do Título

2 - Altere-se, por decorrência, o art. 123 e os demais que se fizerem
necessários.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: Propomos aqui a extinção da figura da reunião secreta.

Consideramos injustificável sua permanência, já que a Constituição prevê o
voto secreto, e apenas este, nos casos que especifica. A Constituição não
prevê a reunião secreta, excrescência remanescente do regime autoritário,
incompatível com a modernização, a democratização e a transparência do
Poder Legislativo, qualidades tão alardeadas. Consideramos que o voto
secreto resolve todas as questões, sendo desnecessária a manutenção da
reunião secreta.

EMENDA N°87
Acrescente-se o seguinte artigo à Subseção 1, Seção IV, Capítulo 1, Título

VII:
"Art..... - Não serão programadas reuniões de eventos institucionais em

horário coincidente com o de reunião de Plenário.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: Para os Deputados, é complicado acompanhar eventos

institucionais e reuniões de Plenário simultaneamente. Nossa proposta é
para que os membros deste Poder possam ter maior mobilidade e presença
nos eventos realizados pela Assembléia.

EMENDA N° 88
Acrescente-se o seguinte artigo à Seção IV do Capitulo III do Título II:
"Art. - Poderão ser realizadas reuniões especiais da Assembléia

Legislativa em local externo ao Palácio da Inconfidência, mediante
requerimento votado em Plenário.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Anivaldo Coelho
Justificação: Esta proposta objetiva flexibilizar o Regimento Interno,

transferindo para outros locais reuniões da Assembléia que envolvam o
conjunto dos Deputados.

EMENDA N° 89
Dê-se ao "caput" do art 129 e a seu parágrafo único a seguinte redação:



S()

"Art. 129 - Duas ou mais comissões reúnem-se conjuntamente:

Parágrafo único - A convocação de reunião conjunta será publicada no
órgão oficial dos Poderes do Estado, com 24 horas de antecedência,
constando no edital seu objeto, dia, hora e local.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Anivaldo Coelho
Justificação: A redação, como proposta pelo Projeto de Resolução n°

1.077/96, dá a entender que a Comissão de Constituição e Justiça não será
convocada para as reuniões conjuntas. Inadmissível sena sequer considerar
tal hipótese, dado o relevo que o papel da Comissão de Constituição e
Justiça hoje tem nas discussões das matérias.

A argumentação de que ela dá parecer meramente sobre preliminares de
juridicidade e constitucionalidade não é válida, já que cada comissão tem
efetivamente sua atribuição específica. A prevalecer essa tese, a Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária também não participaria da
conjunta, pois sua competência é para opinar sobre o aspecto financeiro das
proposições.

EMENDA N°90
1 - Acrescente-se o seguinte artigo ao Capítulo VI - Da Presidência de

Comissão - do Título V:
Art. .... - O Presidente da Comissão organizará a ordem do dia de suas

reuniões ordinárias e extraordinárias, publicando-se a pauta respectiva, com
antecedência mínima de 24 horas. ressalvado o disposto no § 1 0 do art.
125.".

2 - Suprima-se o § 2 0 do art. 125.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Anivaldo Coelho
Justificação: Com a redação proposta, busca-se democratizar a informação

e dar tratamento igualitário aos Deputados que integrem as comissões.
Injustificável também a permanência do § 2 0 do art. 125, que autoriza a
convocação de reunião extraordinária de comissão com seis horas de
antecedência, atropelando qualquer programação.

Os Deputados não devem ser surpreendidos com discussões não
programadas, o que só acarreta a baixa na qualidade dos debates,
especialmente nestes tempos de transmissão ao vivo pela TVL - Canal 40.

EMENDA N°91
Acrescente-se o seguinte § 4 11 ao art. 126:
"Art. 126- .....
§ 411 - Não havendo número regimental para a abertura da reunião, o

Presidente poderá aguardar, pelo prazo de 15 minutos, a partir da hora
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prevista para seu inicio, que o "quorum" se complete.'.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Anivaldo Coelho
Justificação: Pretende-se aqui acertar a redação do artigo, disciplinando o

prazo de tolerância de 15 minutos para abertura dos trabalhos de comissão.
EMENDA N°92

1 - Consolidem-se os incisos IX e X do art. 103 num único inciso, com a
seguinte redação:

"Art. 103 - .....
IX - A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais:
g) política de recursos atmosféricos. hídricos. energéticos, minerános, de

solos e bióticos.".
Sala das Reuiniões, de de 1997.
Aniva Ido Coelho
Justificação: Inadmissível a separação das duas comissões, como proposto

pelo Projeto de Resolução n° 1.077;96, como se os dois aspectos fossem
incompatíveis. E evidente que a exploração dos recursos naturais deve
considerar a preservação ambiental. Entendimento diverso deste é navegar
na contramão da tendência mundial.

EMENDA N°93
Acrescente-se onde convier:

- Qualquer Deputado poderá solicitar cópia escrita dos
depoimentos e debates havidos em reunião de comissão.".

Sala das Reuniões. 20 de maio de 1997,
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Hoje, é burocratizado o acesso dos Deputados. de maneira

geral, à transcrição dos debates ou dos depoimentos ocorridos em reunião
de comisão. E necessário dirigir-se primeiramente ao Presidente da
comissão e, com a sua anuência. requerer a transcrição. Como a reunião é
pública, entendemos que essa etapa é desnecessária.

EMENDA N°94
Acrescente-se o seguinte artigo ao Capitulo VII do Título V:
"Ar-t. .... - Fica assegurado ao Deputado fazer-se acompanhar de

assessoramento próprio no transcurso da reunião de comissão. limitado a um
assessor por bancada.".

Sala das Reuniões. 20 de maio de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A colocação dos vidros nos recintos onde se realizam

reuniões de comissões isolou os Deputados não só do público, mas também
de seus assessores diretos. A crescente dificuldade, quando não proibição,
de acompanhamento dos Deputados por seus assessores em reunião de
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comissão não só gera situações constrangedoras, como também empobrece
os debates. Fazer-se acompanhar de assessor é direito do Deputado, não
uma concessão ocasional de servidores lotados na Segurança ou na
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. E inconcebível a manutenção de tal
situação, que gera conflitos absolutamente desnecessários. No entanto,
como forma de disciplinar a questão, e reconhecendo o restrito espaço físico,
propomos a limitação de um assessor por bancada.

EMENDA N° 95
Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 123:
"Art. 123 - A reunião de comissão, inclusive a da Mesa da Assembléia, é

pública.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
lvo José
Justificação: Aplicam-se à Mesa da Assembléia as disposições referentes

às comissões permanentes (art. 80, parágrafo único). Entretanto, a reunião
da Mesa da Assembléia é rotineiramente realizada no 23 0 andar do Edifício
Tiradentes, tomando-se, na prática, uma reunião secreta, já que nem
jornalistas, nem assessores dos Deputados nem pessoas interessadas
podem acompanhar as reuniões.

Cabe aqui recordar que os pareceres da Mesa não são publicados, apenas
suas decisões são enunciadas na publicação das atas das reuniões.

Neste momento, em que tanto se defende a democratização e a
transparência do Legislativo, tal mudança é imperiosa, para retirar essa
imagem reservada e confidencial da reunião de uma comissão da
Assembléia, numa demonstração cabal e insofismável de que o que ali se
decide pode ser de conhecimento de todos.

EMENDA N° 96
1 - Dê-se a seguinte redação ao art. 8 0 . suprimindo-se seus § 2° e 30:
"Art. 80 - A eleição da Mesa da Assembléia é realizada a partir da posse

dos Deputados, para mandato de um ano, permitida uma reeleição
consecutiva para o mesmo cargo.".

2 - Dê-se a seguinte redação ao art. 107:
Art. 107 - A designação dos membros das comissões permanentes far-se-

á no prazo de cinco dias úteis a contar da instalação da sessão legislativa
ordinária e prevalecerá pelo prazo de um ano, permitida uma recondução
consecutiva, ressalvada a hipótese de alteração da composição partidária e
o disposto nos § 7 0 e 80 do art. 72.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivo José
Justificação: Ao propormos a redução do mandato para a Mesa e da

indicação para comissões, de dois anos para um ano, à semelhança dos



Lideres, tencionamos garantir maior aproveitamento dos Deputados nos
diversos órgãos colegiados. Consideramos dois anos prazo excessivamente
longo e engessado para um universo de 77 Deputados.

Se um Deputado é produtivo e gosta da Comissão, é possível que seja
indicado novamente, para mais um período. Da mesma forma, pode o
Deputado ser reeleito, por uma única vez, para o mesmo cargo na Mesa.

Assim, garante-se maior rotatividade e evita-se a cristalização do Poder.
EMENDA N°97

Dê-se a seguinte redação ao art. 93:
"Art. 93 - Na primeira reunião após a posse dos membros da Mesa, será

realizada eleição para os cargos de Corregedor e Corregedor Substituto,
para mandato de um ano, permitida uma reeleição consecutiva para o
mesmo cargo.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivo José
Justificação: O cargo de Corregedor não deve compor a Mesa, sendo dela

privativa a designação para o exercício da função.
Julgamos que o Corregedor deva ser escolhido em um segundo momento,

mediante eleição direta de seus pares e compromisso público do bom
desempenho de suas funções, com independência e coerência.

EMENDA N°98
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A Mesa fará publicar, a cada dois anos, o Regimento Interno e a

Constituição Estadual consolidados, com as alterações ocorridas no biênio.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivo José
Justificação: Ocorre hoje uma situação absurda. Os próprios Deputados,

que votam alterações no Regimento e na Constituição, trabalham com
exemplares inteiramente desatualizados, chegando ao extremo de citarem
dispositivos revogados ou alterados.

E urgente que a Mesa tome providências para resolver o problema, pois
não é possível fazer leis sem a informação de qual dispositivo constitucional
continua em vigor.

EMENDA N°99
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 74:
"Art. 74 - ....
§ .... - Somente se admitirá Acordo de Lideranças que contrarie disposição

regimental expressa com a concordância da totalidade dos membros do
Colégio de Líderes.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivo José
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Justificação: Entendemos que o Acordo de Lideres só tem validade se

assinado pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, principalmente
se contrariar disposição regimental expressa.

A redação proposta pelo Projeto de Resolução n° 1.077/96 (Acordo de
Líderes visando a alterar procedimento específico na tramitação de matéria
somente será recebido se subscrito pela totalidade dos membros do Colégio
de Líderes) atinge somente o processo legislativo. Sabemos que existem
Acordos de Lideres para diversas matérias, regimentais ou não, processuais
ou não. Consideramos nossa redação mais apropriada, por abranger maior
número de hipóteses, colocando-as sob segurança jurídica.

EMENDA N° 100
Dê-se a seguinte redação aos § 20 e 30 do art. 196:
"Art. 196- .....
§ 20 - Em segundo turno, o projeto sujeita-se aos prazos e às formalidades

do primeiro, não admitida emenda que contenha matéria prejudicada ou
rejeitada.

§ 30 - A emenda contendo matéria nova só será admitida em segundo
turno por acordo da totalidade dos Líderes e desde que pertinente à
proposição.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivo José
Justificação: A redação proposta ao § 3 0 objetiva esclarecer que emenda

de 20 turno somente será admitida se contiver matéria nova, se for pertinente
à proposição e, sobretudo, se houver acordo da totalidade dos Líderes desta
Casa

Se for deixado em aberto o número de Líderes necessário para definir
sobre essa matéria, o acordo poderá ser firmado com qualquer número, o
que equivale dizer que este dispositivo tomar-se-á, em breve, letra morta.

EMENDA N° 101
1 - Dê-se a seguinte redação ao inciso VI do art. 103:
"Art. 103 - .....
VI - à Comissão de Direitos Humanos, Defesa Social e Trabalho:".
2 - Acrescente-se a seguinte alínea "f" ao art. 103:
Art. 103- .....
VI- .......
f - defesa do trabalho, inclusive prevenção de acidentes e saúde do

trabalhador, ressalvada a competência da União.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivo José
Justificação: Em primeiro lugar, não se justifica a manutenção de uma

nomenclatura para essa Comissão divergente da fórmula já consagrada
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tanto no âmbito municipal quanto no federal, onde as Comissões de Direitos
Humanos já se tornaram uma referência respeitadíssima pela sociedade.

Em segundo lugar, a defesa material do trabalho e da saúde do
trabalhador, em consonância com a normatização federal, não encontra
guarida nas atribuições das comissões, como formulado no projeto de
resolução.

Propomos essas alterações como forma de fortalecer e sedimentar, na
esfera estadual, o papel de tão imprescindível comissão.

EMENDA N°102
Dê-se ao art. 96 a seguinte redação:
"Art. 96 - Se algum Deputado cometer ato suscetível de medida disciplinar,

qualquer Deputado poderá representar ao Corregedor, para adoção das
providências cabíveis.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Ivo José
Justificação: A redação do projeto de resolução determina que o

Presidente da Assembléia ou o de comissão adotará as providências
cabíveis na hipótese aventada.

Entretanto, entendemos que a qualquer Deputado deva ser assegurado o
direito de representar diretamente ao Corregedor para apuração dos fatos e
adoção de providências. Dessa forma, centraliza-se em uma só pessoa o
acumulado sobre a matéria.

EMENDA N° 103
1 - Suprima-se a alínea "a" do inciso VII do art. 80 renumerando-se as

demais.
2 - Acrescente-se a seguinte alínea e" ao inciso VIII do art. 80;
"Art. 80 - .......................
VIII - .......................
e - projeto de resolução que disponha sobre o Regimento Interno e suas

alterações.".
3 - Acrescente-se ao Capítulo 1 do Título VII - Do Processo Legislativo - a

seguinte seção:
"Seção....

Da Reforma do Regimento Interno
Ari. ....- O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por

meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa, de comissão ou de
Deputado com apoíamento de 1/3 (um terço) dos membros da Assembléia.

§ 1 ° - O projeto, após publicado, será remetido à Mesa para receber
parecer, observado o disposto no art. 203.

§ 20 - Compete à Mesa a redação final do projeto, assim como a
consolidação e a publicação de todas as alterações introduzidas no
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Regimento Interno antes de findo cada biênio.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Iva José
Justificação: Esta proposta busca resgatar a imprescindível colaboração

que os Deputado podem dar ao aperfeiçoamento do Regimento Interno, com
sua vivência diária do processo legislativo nas Comissões e no Plenário.

Concordamos que o Regimento Interno não deve ser constantemente
modificado, como regra semiflexível que é.

Entretanto, não encontrando razão para a permanência restritiva da
iniciativa privativa da Mesa, oferecemos a alternativa da iniciativa para
comissão ou Deputado com apoiamento de 113.

Para ajuste da proposta, oferecemos também emenda à Constituição,
alterando o art. 66. 1, "a". cuja apresentação dar-se-á no momento oportuno.

EMENDA N° 104
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 80, renumerando-se o parágrafo

único.
"Art. 80 - .............................
§ 10
§ 20 - Fica assegurado ao membro da Mesa fazer-se acompanhar de

assessoramento próprio no decurso de suas reuniões.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
lvo José
Justificação: E mister deixar claro no texto que não se pretende impedir

que o Deputado compareça ás reuniões da Mesa acompanhado cio assessor
de sua preferência.

EMENDA N° 105
Dê-se ao caput" do art. 188 a seguinte redação:
"Art. 188 - Distribuída a proposição a mais de uma comissão, cada qual

dará o seu parecer.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Durval Angelo
Justificação: Dizer, como propõe o projeto de resolução, que, no caso da

reunião conjunta. o parecer poderá ser único, causa estranheza a quem
vivencia minimamente o processo legislativo. Em primeiro lugar, centralizar
na mão de um único relator a elaboração do parecer é antidemocrático e
autoritário. Em segundo lugar, é autêntica cassação dos direitos dos
Deputados de serem designados relatores em suas comissões. E, em
terceiro lugar, mas não menos importante, o objetivo maior da reunião
conjunta é a ampliação do debate e não o cerceamento de direitos. O projeto
de resolução sequer deveria prever tal hipótese.

EMENDA N° 106
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Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 211:
"Parágrafo único - No caso de não ser exercida a prerrogativa prevista no

inciso 1, a iniciativa caberá a qualquer Deputado.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Durval Ângelo
Justificação: O texto do projeto de resolução tem esta falha evidente: caso

a comissão competente não exerça sua prerrogativa de, no prazo máximo de
40 dias, apresentar anteprojeto decorrente de evento institucional, não está
previsto qual encaminhamento poderá ser dado.

Nossa intenção é clarear o texto de forma a não permanecer esta omissão.
EMENDA N° 107

1 - Dê-se a seguinte redação ao "caput" do art. 178, suprimindo-se seu §
10:

"Art.178 - Toda proposição será recebida pelo Presidente, numerada,
datada, despachada às comissões competentes e publicada no "Diário do
Legislativo".".

2 - Suprima-se o inciso II do art. 84, renumerando-se os demais.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Durval Ângelo
Justificação: A Comissão de Constituição e Justiça detém competência

suficiente para avaliar se determinada proposta é inconstitucional, se deve
ser anexada a outra, se é matéria prejudicada, ou se sua redação deve ser
adequada ao arcabouço jurídico em vigor. Da forma como hoje ocorre, e que
o Projeto de Resolução n° 1.077/96 mantém, temos como conseqüência
imediata a duplicidade de trabalho e de estruturas.

Consideramos, também, que um órgão colegiado como a Comissão de
Constituição e Justiça e o fórum apropriado e isento para avaliar
preliminarmente as proposições apresentadas.

EMENDA N° 108
Acrescente-se parágrafo ao art. 258:
"Art. 258 .......
Parágrafo únco- O Deputado que já houver se manifestado tera direito a

uma réplica, pelo prazo de cinco minutos, imediatamente após o orador ao
qual queira se contrapor, garantido o mesmo prazo para tréplica deste.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Durval Angelo
Justificação: A alteração ora proposta tem o fito de dinamizar os debates,

alem de garantir a palavra, durante a discussão, a quem dela necessitar em
virtude das palavras de orador antecedente.

EMENDA N° 109
1 - Dê-se a seguinte redação ao inciso 11 do art. 282:
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"Art. 282 -.
II - a requerimento de:
a) dois terços dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria de

competência desta:
b) um terço dos membros da Assembléia em projetos de iniciativa de

Deputados.".
2 - Dê-se a seguinte redação ao art. 283:
"Art. 283 - No caso do inciso 1 do artigo anterior, dispensar-se-ão as

exigências regimentais, salvo as de parecer, "quorum" e publicação da
proposição principal, das acessórias e dos pareceres das comissões.

Parágrafo único- No caso do inciso li não serão dispensadas as
formalidades regimentais, reduzindo à metade os prazos regimentais,
arredondando-se a fração para a unidade imediatamente superior.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: O regime de urgência a requerimento de Deputado hoje é

votado em Plenário, sem que lhe seja dada a devida importância, e sem que
os Deputados possam deter-se sobre a conveniência ou não de os projetos
tramitarem sob esse regime.

O que ocorre, ao final, é um processo tumultuado, com comissões
perdendo a oportunidade de se debruçarem sobre a matéria, por decurso de
seus prazos, além da dispensa de diversas exigências regimentais (art. 283).

Caso o projeto de um Deputado perca prazo em alguma comissão sem
emissão do parecer, basta que ele solicite ao Presidente da Assembléia a
remessa da proposição à comissão seguinte.

Com a emenda proposta, cumprem-se os prazos sem se deformar o
processo legislativo.

Consideramos, ainda, que, especialmente no regime de urgência por
solicitação do Governador, não se deve dispensar a publicação da
proposição e, principalmente, das emendas e dos pareceres, como forma de
salvaguardar o principio da publicidade.

EMENDA N°110
1 - Acrescente-se a seguinte alínea "e" ao inciso li do art. 176:
"Art. 176- ......

e) o decreto legislativo.".
2 - Acrescente-se esta seção onde convier:

"Seção .......
Do Projeto de Decreto Legislativo

Art..... - Os projetos de decreto legislativo são destinados a regular as
matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção do
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Governador do Estado, tais como:
a) prestação de contas dos Poderes do Estado;
b) decreto de intervenção do Estado em municípios:
c) sustação de atos normativos do Executivo que exorbitem do

inconstitucional em decisão do Tribunal de Justiça;
d) suspensão da execução de lei ou ato normativo declarado

inconstitucional em decisão do Tribunal de Justiça:
e) fixação de remuneração dos Deputados, do Governador, do Vice-

Governador e dos Secretários de Estado;
f) escolha ou aprovação de Conselheiros do Tribunal de Contas;
g) exoneração ou destituição do Procurador-Geral de Justiça;
h) outros que não atendidos por projeto de resolução.
ArI. .... Os projetos de decreto legislativo podem ser apresentados por

qualquer Deputado ou comissão, quando não forem de iniciativa privativa da
Mesa.

Art..... - Publicado, o projeto será encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que abrirá prazo de dez dias para o Poder Executivo
defender a validade do ato impugnado, contados da data do ofício do
Presidente da Assembléia comunicando ao Governador.

Parágrafo único - Findo este prazo, a Comissão de Constituição e Justiça
deliberará na forma regimental, aplicando-se as disposições relativas aos
projetos de lei ordinária.

Art. .... - Aplicam-se aos projetos de decreto legislativo as disposições
relativas aos projetos de lei ordinária.

Art. .... - Para promulgação dos decretos legislativos, aplicam-se as
disposições relativas às resoluções.

Sala das Reuniões, de de 1997.
Marcos Hetêriio

EMENDA N°111
Acrescente-se ao art. 220 o seguinte parágrafo:
"Ari. 220 - ......
§ 30 - Só poderão tramitar simultaneamente, nos termos deste artigo,

quatro projetos.".
Sala das Reuniões. 21 de maio de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: Esta Liderança entende válida e louvável a preocupação da

colenda Mesa da Assembléia, ao apresentar a Emenda n° 7, de sua
iniciativa.

Entretanto, considera mais consentânea com as exigências Conjunturais do
momento político a fórmula que agora propõe, solicitando a aprovação desta
emenda e a rejeição da referida Emenda n° 7.



60
EMENDA N°112

Acrescente-se o seguinte artigo à Seção II - Do Processo de Votação - do
Capítulo III do Titulo VII:

"Art. .... - O painel eletrônico será utilizado:
- para o registro de presenças e verificação de quorum":

II - nas votações pelos processos simbólico, nominal e secreto;
III - nas verificações de votação.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Mana José Haueisen
Justificação: O painel eletrônico, equipamento sofisticado e de alto custo,

permanece desativado ou subutilizado. sempre de acordo com os critérios da
Presidência.

Entendemos que o painel eletrônico não é instrumento de assessoramento
apenas do Presidente, como se quer fazer crer, mas pertence a todos os
Deputados, às assessorias. aos assistentes e à sociedade em geral, que têm
o direito de ver ali registradas presenças e votações, com plena utilização e
destinação de equipamento adquirido com dinheiro público.

Sobretudo num regime democrático, é de se estranhar a cautela e a
hesitação em se colocar em funcionamento o painel eletrônico.

EMENDA N°113
Dê-se a seguinte redação ao art. 80:
Art. 80 - Terminada a posse dos Deputados, o Presidente ad hoc"

encerrará a reunião e convocará reunião especial para a eleição da Mesa.
- O Presidente ordenará o início da reunião especial. sendo feita por um

dos Secretários a chamada nominal dos Deputados. Após a verificação do
"quorum', um dos Secretários procederá à leitura dos nomes e chapas
concorrentes, e o Presidente procederá à escolha da comissão
escrutinadora. A seguir. será concedida a palavra aos Deputados inscritos
para apresentação de suas postulações. Finalizada a apresentação das
postulações, o Presidente dará inicio ao processo de votação.

Parágrafo único - A composição da Mesa atenderá, tanto quanto possível.
à representação proporcional dos partidos com assento na Assembléia.".

Sala das Reuniões, 21 de maio de 1997.
Hely Tarqüínio
Justificação: Esta proposta de emenda objetiva melhor entrosamento entre

os Deputados que estão exercendo o primeiro mandato e os demais, já
conhecedores dos procedimentos adotados pela Casa. Busca, também,
maior transparência no processo de escolha e melhor ordenação dos
procedimentos eleitorais.

EMENDA N° 114
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte parágrafo:
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"Art. 42 -
§ .... - O acesso aos documentos secretos será restrito pelo prazo máximo

de vinte anos a partir da data de sua produção. podendo esse prazo ser
prorrogado, por uma única vez, por igual período.".

Sala das Reuniões, 28 de maio de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Por meio da Lei n° 11.726, de 30112194, o Governo mineiro

fixou em até 20 anos o prazo de restrição ao acesso a documentos cuja
divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado,
independentemente de sua categoria de sigilo.

Por sua vez, mediante o Decreto n° 2.134, de 23/1/97, o Governo Federal
procedeu à classificação dos documentos públicos sigilosos em ultra-
secretos, secretos, confidenciais e reservados, estabelecendo em 20 anos o
prazo máximo para se restringir o acesso aos documentos secretos,
permitindo a prorrogação desse prazo por igual período.

Entendemos que igual tratamento deve a Assembléia Legislativa dar aos
documentos secretos sob sua guarda. razão por que apresentamos a
presente emenda.

O Sr. Presidente - No decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
emendas de autoria dos seguintes Deputados: Anderson Adauto, Hely
Tarqüínio, Olinto Godinho, Alvaro Antônio, Adelmo Carneiro Leão, Gilmar
Machado, Miguel Martini, Maria José Haueisen, Geraldo Nascimento, Marcos
Helénio, Anivaldo Coelho, Ivo José, Durval Angelo, Péncles Ferreira e
Sebastião Navarro Vieira, as quais receberam os n°s 30 a 114. Nos termos
do § 20 do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as
emendas juntamente com o projeto à Mesa da Assembléia.

- A seguir, é encerrada a discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n°
297/95.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 571/95. do
Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre o pagamento, pelo Estado. de
honorários a advogado não defensor público nomeado para defender réu
pobre. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de
Administração Pública, com as Emendas n°s 1 a 6, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- Vêm á Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 571/95

EMENDA N° 7
Suprima-se a Emenda no 5, da Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária.

Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 22, dispõe ser

competência privativa da União legislar sobre legislação processual civil.
Assim sendo, não há como o Estado legislar sobre assunto afeto ao campo
legiferante de outro ente federado.

EMENDA N°8
Suprima-se a Emenda n° 6, da Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: O tratamento dispensado neste caso. pelo projeto original

supre os requisitos legais no que tange aos recursos orçamentários
necessários ao cumprimento dos encargos criados pela proposição.

EMENDA N°9
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A vigência desta lei será imediatamente posterior à nomeação

dos Defensores Públicos aprovados em concurso público já realizado.".
Sala das Reuniões, de maio de 1996.
Sebastião Helvécio
O Sr. Presidente - No decorrer da discussão foram apresentadas as

Emendas n
o
s 7 e 8, do Deputado Arnaldo Penna, e a Emenda n° 9, do

Deputado Sebastião Helvécio. Nos termos do § 2 0 do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência encaminha as emendas juntamente com o projeto à
Comissão de Administração Pública.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 10
turno, o Projeto de Lei n° 576/95; e, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 774196.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 865/96, da
Comissão de Agropecuária, que dispõe sobre a ocupação, o uso, o manejo e
a conservação do solo agrícola e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 865/96

Suprima-se do art. 8 0 o inciso II, renumerando-se o inciso III para inciso II.
Sala das Reuniões. 8 de abril de 1997.
Roberto Amaral
Justificação: Embora tenha sido aprovado em 2 0 turno o Projeto de Lei n°

865196, achamos injusta e inoportuna a instituição da cobrança de multa pelo
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não-cumprimento das obrigações contidas nesta lei, conforme previsto no
inciso II do art. 811.

A nossa intenção ao apresentar esta emenda é proteger o setor agrícola,
que é um dos que vêm sendo mais penalizados pela atual política do
Governo Federal, que não tem dado o apoio necessário ao desenvolvimento
da agricultura.

Por outro lado. temos certeza de que as demais penalidades constantes no
referido artigo já são por demais suficientes para coibir a ação predatória
daqueles que teimam em não obedecer as normas da lei.

Diante do exposto, solicito ao Plenário que aprove esta nossa sugestão,
tendo em vista que ela não irá influir de modo algum no comportamento
daqueles que fazem o uso, o manejo e a conservação do solo agrícola.

ACORDO DE LIDERANÇAS
Mauri Torres. Líder do Bloco da Maioria - Dimas Rodrigues, Líder da

Minoria - Ajalmar Silva, Líder da Maioria - Arnaldo Penna, Líder do PSDB -
Sebastião Helvécio. Líder do Bloco Social Progressista - Wilson Trõpia. Líder
do PV - Paulo Schettirio, Líder do PTB - Carlos Pimenta. Líder do PL -
Anderson Adauto, Líder do PMDB - Marco Régis, Líder do PPS - Dinis
Pinheiro, Líder do PSD.

O Sr. Presidente - No decorrer da discussão foi apresentada ao projeto a
Emenda n° 1, do Deputado Roberto Amaral. A Presidência, no uso da
competência que lhe confere o inciso XX do ar1.83 do Regimento Interno, vai
devolver o projeto e a emenda à Comissão de Agropecuária.

A Presidência vai determinar nova chamada para verificar se há "quorum"
para votação. Com a palavra. o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 17 Deputados. Portanto, não

há quorum para o prosseguimento dos trabalhos.
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, e para a extraordinária, também de hoje, às 20
horas. nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO.
CULTURA. DESPORTO E TURISMO E LAZER

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de maio 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.
Encontram-se presentes, também, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e
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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. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. João Batista dos Mares Guia,
Secretário Adjunto da Educação. que será representado pela Sra. Mana
Eliane Novaes, Superintendente de Organização do Atendimento Escolar: os
Srs. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, e Luiz Fernando de Carvalho, do
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior, -
ANDES -, que será representado pela Sra. Jacqueline de Blasi, Vice-
Presidente Regional dessa entidade: a Sra. Gilda Maria Parente Sirino, da
Fundação de Ensino Superior de Passos, que será representada pelo Sr.
Antônio de Faria, Vice-Reitor da UEMG; o Sr. Anderson de Barros,
representante dos estudantes no Conselho Diretor de Campus da UEMG, e a
Sra. Neucy das Neves Ramos, representante dos docentes da UEMG, que
irão discorrer sobre as perspectivas dessa Universidade, particularmente no
que se refere ao financiamento do ensino superior no contexto da nova LDB,
e as dificuldades que ela está enfrentando para sua efetiva implantação. Os
convidados tomam assento à mesa e discorrem sobre o assunto em pauta.
Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Após,
a Presidência suspende a reunião e reabre os trabalhos às 16 horas, com a
presença dos Deputados José Henrique. Marco Régis e Sebastião Navarro
Vieira. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento
em que solicita seja realizado, em parceria com a UEMG e a UNIMONTES,
um seminário sobre a atuação dessas instituições. Após, o Deputado Marco
Régis apresenta requerimento em que solicita o apoio da Secretaria da
Educação às propostas apresentadas a esta Comissão com vistas ao
desenvolvimento de atividades para a melhoria da educação técnica no
âmbito estadual, em cooperação com a UEMG. Colocados em votação, cada
um por sua vez, são aprovados os requerimentos. A seguir. a Presidência
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados os Presidentes da
Federação Mineira de Futebol, do Cruzeiro Esporte Clube, do Clube Atlético
Mineiro, do América Futebol Clube e do Tribunal de Justiça Desportiva, a fim
de prestarem esclarecimentos sobre as recentes denuncias envolvendo as
arbitragens dos jogos de futebol.Em virtude de a matéria ser de sua autoria,
a Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado José Henrique.
Este coloca em votação a matéria, que é aprovada. Reassumindo a
Presidência, o Deputado José Maria Barros comunica que a matéria da
pauta não será apreciada, por ter se esgotado o prazo de duração da
reunião. O Presidente agradece a presença dos convidados, dos demais
participantes e dos parlamentares presentes, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 28 de maio de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Marco Régis -

José Henrique - Gilmar Machado.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR

DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DIVERSAS
DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de maio de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite. Durval Angelo, Ivair Nogueira, Dimas Rodrigues e
Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Miguel Martini, por indicação
da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Está 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. A Presidência
comunica o recebimento da seguinte correspondência: Oficio n° 287/97, dos
Promotores de Justiça de Execuções Criminais, Gilvan Alves Franco e
Cláudia Spranger, encaminhando as declarações prestadas pelos presos
Antônio Barbosa do Carmo e Marcelo Alvarenga do Carmo àquela
Promotoria: cartas dos Srs. Rodrigo Lanna Filho, de Cataguases. e Ricardo
Carvalho Rennô, de Santa Rita do Sapucai, manifestando apoio ao trabalho
do DEOESP: carta do Sr. Juraci Alves de Almeida, de Ribeirão das Neves,
fazendo denúncias quanto ao uso indevido da Escola CAIO para a realização
de julgamentos de presos: carta do preso Charles Dutra Pereira, do Pavilhão
4 da Penitenciária Nélson Hungria, em Nova Contagem, solicitando
providências objetivando sua transferência daquele presídio. A seguir, o
Presidente determina a anexação do ofício e das duas primeiras cartas aos
autos da CPI e encaminha as duas últimas ao relator para análise e
providências cabíveis. A Presidência indaga se há alguma proposição a ser
apresentada. O Deputado lvair Nogueira apresenta requerimento solicitando
seja enviado oficio à COPASA-MG para que se coloquem em funcionamento
dois poços artesianos que já existem na Penitenciária de Segurança Máxima
de Contagem ou indique os motivos pelos quais esses poços estão
desativados. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Durval Angelo apresenta requerimento para que seja solicitado ao Instituto
de Criminalistica da Secretaria de Estado da Segurança Pública a folha de
ponto e a escala de plantão dos peritos criminais daquele Instituto, referentes
ao mês de abril de 1997. Colocada em votação, é a proposição aprovada. O
Presidente apresenta, em nome do Deputado Luiz Fernando Faria,
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requerimento solicitando que a Comissão visite a Cadeia Pública de Santos
Dumont, com o objetivo de tomar conhecimento da experiência vitoriosa
envolvendo os Poderes Judiciário e Executivo e a comunidade, no que diz
respeito ao tratamento digno dado aos detentos daquela localidade. A
Presidência encaminha o requerimento ao relator, Deputado Ivaír Nogueira,
para verificar a possibilidade de se acrescentar este compromisso aos já
agendados pela Comissão. Neste momento, registra-se a presença do
Deputado Miguel Martini, que assume suas funções. A Presidência informa
que a 2a Parte da reunião tem por finalidade ouvir Dom Serafim Femandes
de Araújo. Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, a quem convida a
tomar assento à mesa e passa a palavra. Após a exposição do convidado, o
Presidente passa à fase dos debates. na  qual fazem questionamentos os
Deputados Ivair Nogueira, Miguel Martini, Durval Angelo e João Leite.
Encerrada esta fase, a Presidência agradece a presença e a colaboração de
Dom Serafim Femandes de Araújo, pelos subsídios prestados à Comissão, e
suspende a reunião por alguns minutos para que os Deputados possam se
despedir do convidado. Reabertos os trabalhos, o Presidente informa que a
3a Parte da reunião se destina a ouvir os Drs. Gilvan Alves Franco, Claudia
Spranger e Shirley Bertão, Promotores de Justiça da Vara de Execuções
Criminais do Ministério Público. A Presidência comunica que a Dra. Shirley
Bertão não pôde comparecer, convida os outros dois promotores a compor a
mesa e passa-lhes a palavra, a fim de que façam suas explanações. O Dr.
Gilvan faz a entrega de vários documentos. A Presidência os recebe e
determina que sejam anexados aos autos. Em seguida. os promotores fazem
suas exposições. Encerrada esta fase, a Presidência abre os debates.
Fazem questionamentos aos convidados os Deputados lvair Nogueira,
Durval Angelo e João Leite. E necessário registrar que o conteúdo completo
da reunião, inclusive as exposições e debates, consta nas notas
taquigráficas. O Presidente passa a palavra ao Dr. Gilvan e à Dra. Cláudia
para que façam suas considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a participação dos convidados pelos valiosos
subsídios prestados à Comissão, agradece a presença dos parlamentares.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 27 de maio, às 9 horas, no Plenarinho IV desta Casa,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.	-
João Leite, Presidente - lvair Nogueira - Durval Angelo - Geraldo da Costa

Pereira - Miguel Martini.	.	 -
ATA DA 'la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSE DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERIODO DOS
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ÚLTIMOS 10 ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 28 E 30 DA LEI N° 9.380,

DE 18/12186, E IRREGULARIDADE NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte e sete de maio de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, José Braga, Sebastião Costa, Luiz Fernando Faria
e Gilmar Machado, membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a
presença do Deputado Ajalmar Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
Em seguida, o Presidente acusa o recebimento de abaixo-assinados
encaminhados pelo SIND-UTE - subsede de Patos de Minas - e pelo
Sindicato dos Servidores do IPSEMG. Logo após. informa que a reunião se
destina a discutir assuntos pertinentes á Comissão. O Presidente suspende a
reunião por 5 minutos para que os membros da Comissão possam elaborar
um cronograma de trabalho. Reaberta a reunião, apresenta o cronograma
acordado, que estabelece para os dias 3. 5 e 1016197, respectivamente,
convites ao Sr. José Maria Borges. Presidente do IPSEMG: ao Sr. João
Heraldo dos Santos Lima. Secretário da Fazenda: e aos Superintendentes de
Finanças, de Planejamento, Odontolõgico. de Administração e de
Interiorização do IPSEMG, conforme requerimentos aprovados na reunião
anterior. A Comissão delibera, ainda, que serão realizadas diligências nas
diversas unidades do IPSEMG, sem data e horário predeterminados. Em
seguida, o Deputado Miguel Martini passa a Presidência da reunião ao
Deputado José Braga e apresenta requerimentos solicitando a
disponibilização de uma linha telefônica no Centro de Atendimento ao
Cidadão - CAC - da Assembléia Legislativa, para recebimento de denúncias
referentes ao IPSEMG, e a publicidade do número: envio à Comissão, pelo
Tribunal de Contas do Estado, da documentação resultante da inspeção
realizada por aquele órgão junto ao IPSEMG; e convite ao Conselheiro Fued
Dib, do Tribunal de Contas do Estado, para prestar esclarecimentos sobre a
inspeção realizada por aquele órgão. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado José Braga retoma a
Presidência ao Deputado Miguel Martini. que sugere o dia 1716197 para que
seja ouvido o Conselheiro Fued Dib. o que é aceito pelos membros da
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados. convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de junho de 1997.
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Miguel Martini, Presidente - Anderson Adauto - Carlos Pimenta - Sebastião

Costa - Gilmar Machado - Luiz Fernando Faria.

TRANSCRIÇÃO

"ENCONTRO DE COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE
TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL*

Carta de Macapá
O Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil,

reunido em Macapá, Amapá, após amplo debate das reformas
constitucionais em andamento, da operação dos juizados especiais e dos
sistemas de recrutamento da magistratura, consciente da importância das
justiças estaduais para preservar o primado da Constituição, o estado de
direito e o princípio federativo; preocupado com a indeclinável necessidade
de manter a autonomia do Poder Judiciário e dedicado, como sempre, ao
aprimoramento de seu desempenho na prestação jurisdicional, manifesta
uma vez mais à Nação sua inquietude e desconforto em face de propostas e
iniciativas desafinadas desses princípios e objetivos, nos termos que se
seguem:

1. Lamenta constatar o propósito progressivamente manifesto de reduzir a
importância e a influência da função judiciária na vida institucional da Nação.
O crescente agigantar-se do Poder Executivo ameaça e deprime o amplo
exercício das demais atividades igualmente essenciais ao funcionamento do
Estado. A concentração de poder já se vai fazendo ameaçadora à
normalidade institucional e à supremacia da lei.

2. Concretamente, preocupa-se com a visível inclinação dos governantes a
subordinar o sistema constitucional aos projetos de governo, ao invés de se
ajustarem tais programas à ordem jurídica preexistente, de tal sorte que
interesses momentâneos e contingentes, ainda que talvez legítimos, passam
à frente dos objetivos nacionais permanentes. Essa mesma distorção de
precedência estimula a insubmissão à lei e o desprestígio, até pelo poder
público, das decisões judiciais.

3. Identifica, compreende e faz sua a grave insatisfação da magistratura,
neste momento mobilizada em todo o território nacional pela busca de
tratamento condigno, de respeito, de reconhecimento e de condições
mínimas para o bom desempenho de sua missão constitucional. Associando-
se a essa inquietação, o Colégio não busca a preservação de privilégios de
classe, mas o restabelecimento das mínimas condições de atratividade da
carreira. Reafirma, outrossim, seu compromisso histórico e indeclinável com
a defesa da primazia do Direitos, sem a qual não há ambiência para o
convívio democrático, nem perspectiva para o progresso, nem garantia de
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liberdade.
Macapá-AP, 22 de fevereito de 1997.
- Publicado de acordo com o texto original, transcrito a requerimento do

Deputado Marcos Helênio.
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Valadares. (- À CPI do Sistema Carcerário.)

Do Sr. Baldoriedo Arthur Napoleão, Presidente da Companhia de Distritos
Industriais de Minas Gerais - CDI - MG -, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, que o convênio para
implantação do distrito industrial no Município de Santos Dumont será
assinado brevemente. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.117197.)

Do Pe. José Antista, agradecendo a manifestação desta Casa por ocasião
do transcurso de seus 50 anos de sacerdócio.

Do Sr. Hermélio Soares Campos. Presidente da Associação dos Bancários
Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e Região Metropolitana -
ABAPBEL -, solicitando o empenho desta Casa junto ao Governo do Estado
para que este determine o pagamento pelo Banco de Crédito Real da
Aposentadoria Móvel Vitalícia - AMV - aos bancários aposentados dessa
instituição. (- A Comissão de Administração Pública.)

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° 1.244/97
Declara de utilidade pública a Comunidade Cristo Rei - CCR -, com sede

no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Cristo Rei -

CCR -, com sede no Município de Unai.
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 junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: A Comunidade Cristo Rei - CCR - é sociedade civil regida por

direito privado, tem personalidade jurídica e foi criada com o objetivo de
beneficiar a comunidade carente de Unaí com os recursos indispensáveis à
sua sobrevivência, entre os quais se incluem vestuário e alimentação.

Para atingir suas finalidades, realiza "shows" beneficentes, arrecada
alimentos para distribuição de cestas básicas e organiza campanhas de
doação de roupas.

O trabalho realizado pela entidade reveste-se de grande alcance social.
motivo pelo qual esperamos a aprovação deste projeto pelos nobres pares
desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comisões 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.
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REQUERIMENTOS

N° 2.178197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à implantação do sistema de
telefonia celular no Município de Montezuma.

N° 2.179197, do Deputado Dimas Rodrigues. solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas à implantação do sistema de
telefonia celular no Município de Rio Pardo de Minas.

N° 2.180/97, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de um terminal rodoviário no Município de
Ipiaçu. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

N°2.181/97. do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais com vistas a que envie
a esta Casa informações sobre o lucro liquido apurado nos exercícios de
1994 a 1996 e que se pronuncie sobre o fato de não estar repassando a
parcela desse lucro destinada à subvenção social. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Dimas
Rodrigues (2), José Maria Barros, Elbe Brandão e outros, Cleuber Carneiro,
José Militão e José Henrique.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Marcelo Gonçalves, Gilmar Machado e Marcos Helênio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Toninho Zeitune.
• Deputado Toninho Zeitune - 'Sr. Presidente. Srs. Deputados, como um

dos representantes das regiões Sul e Sudoeste de Minas nesta Casa, cabe
também a mim, tornar público o excelente resultado obtido pelo Curso de
Administração da Faculdade de Ciências Administrativas e Econômicas da
Fundação Educacional de Guaxupé no "provão" ministrado pelo Ministério da
Educação.

Entre as 682 escolas avaliadas, Guaxupé ficou em 300 lugar em todo o
Brasil e é a 5a melhor em Minas Gerais. Esse êxito foi conseguido através do
conceito 'B" e do empenho de alunos, professores e funcionários da
Fundação.

E justo destacar, ainda, o empenho pessoal de dois grandes
administradores e educadores: Pe. Antônio Roberto Ezaú dos Santos.

< Diretor-Geral da Fundação Educacional de Guaxupé, e Jairo Pedro Cardoso,
Diretor da Faculdade de Ciências Administrativas e Econômicas. A todas
essas pessoas, que engrandeceram Guaxupé, com dedicação e qualidade no
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ensino, gostaria de prestar não só nossas homenagens. mas também nosso
agradecimento pelo importante passo dado rumo à conquista da
Universidade de Guaxupé.

Neste momento, em que todos os governantes se mobilizam para melhorar
a educação em todo o País, Guaxupé se destaca no cenário nacional. Uma
conquista de todos os guaxupeanos que mostra o caminho de um Brasil
melhor e mais justo. E através da boa educação que poderemos dar um
caminho socialmente mais justo a milhões de brasileiros.

Lembro que há muito ouvimos: "Um país se faz com homens e livros".
Com certeza os administradores, diretores e professores da Fundação
Educacional de Guaxupé fizeram desta frase o lema que transformou a
educação superior em nossa cidade em uma das melhores do Brasil.

Caberá a mim, um dos representantes das regiões Sul e Sudoeste nesta
Casa e a toda população de nossa cidade, lutar junto com o Pe. Ezaú pela
universidade em Guaxupé. Muito obrigado".

Aproveito a oportunidade para levar ao conhecimento de toda Minas
Gerais e dos colegas que estão aqui o que vem acontecendo na cidade de
Guaxupé e o que o nosso Prefeito eleito e a sua administração vêm fazendo,
no que diz respeito ao problema da moradia, prejudicando a população
carente, de baixa renda. Sou empresário da construção civil há 35 anos
naquela cidade e naquela região, construindo casas populares. Somente na
cidade de Guaxupé, em 23 lotearnentos, a nossa empresa construiu mais de
5 mil unidades. Como Prefeito, fiz 2 mil casas populares a baixo custo para a
população de baixa renda, com uma prestação de 10% do salário mínimo,
com 10 anos de prazo, para que eles não vendam a casa que adquiriram,
por intermédio da EMURB, um órgão da Prefeitura Municipal de Guaxupé.

Deixando a Prefeitura, e hoje como Deputado Estadual, as empresas
continuam trabalhando, e fizemos o lançamento de 3 mil lotes populares,
aprovados na gestão anterior, para aquisição pelo pessoal de baixa renda.
Esses lotes foram vendidos sem entrada e por apenas R$70,00 mensais,
prontinhos para receberem as casas. E essas casas, de 52m 2 , com laje, piso
e condições de receber suas famílias e agasalhar seus filhos foram
construídas por R$6.500,00. E o que o Prefeito está fazendo? Viu a cidade
crescendo, o povo construindo nos loteamentos aprovados pelo outro
Prefeito e fez um simples decreto cancelando seis loteamentos da empresa
da qual faço parte, impedindo a venda dos lotes e a aquisição pela
população. Infelizmente para ele os lotes já estavam todos vendidos e
muitas casas já construídas. Esses loteamentos foram lançados em
setembro do ano passado. Os loteamentos já estão com água e rede de
esgoto e algumas partes já possuem iluminação elétrica e asfalto. O Prefeito
mandou uma lei para a Câmara. para ser aprovada, em que a divisão do
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solo pelo município impede que o loteador venda um lote popular antes de
estar pronto até o asfalto. Hoje, compramos apartamentos com 60 meses,
120 meses, 10 anos de prazo, e o empreiteiro vai construindo. Não há
empresa neste País que consiga construir, principalmente loteamento
popular, para depois vender às pessoas mais carentes. Temos experiência
no ramo.

Levamos ao conhecimento de toda Minas Gerais o que está acontecendo
em Guaxupé, quando o Governo Federal e o Governo Estadual procuram
fazer tudo para que a classe menos favorecida deixe de pagar aluguel, para
que leve seus filhos para sua casa própria. o Prefeito de Guaxupé tenta
impedir, por perseguição política, por todos os meios, que os loteamentos
destinados à população de baixa renda, nos quais já há pessoas morando,
sejam realizados, sejam entregues àqueles que deles necessitam para que
deixem de pagar aluguel.

Deixo aqui registrado o meu protesto contra o Prefeito de Guaxupé,
homem que não gosta de fazer casas populares e que não gosta de povo.
Fica aqui o meu protesto. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Femado Faria.
• Deputado Luiz Fernando Faria* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, desde

que a Peugeot anunciou sua intenção de se instalar no País, a possibilidade
de sediá-la despertou vivo interesse em várias unidades da Federação.
Afinal de contas, trata-se de um dos mais conceituados grupos da indústria
automotiva mundial, e sua presença significa uma dinamização
extraordinária da economia. com efeitos benéficos como maiores
oportunidades para o comércio local e a criação de um número significativo
de postos de trabalho.

Atualmente, a disputa polarizou-se entre Minas e Rio de Janeiro, e vimos
acompanhando com atenção seu desdobramento. Dia 29 último, enquanto
nossa Capital se embalava ao som do Carnabelô, um jornal de circulação
nacional noticiava que o Secretário de Indústria e Comércio do Estado
vizinho teria viajado a Paris com o intuito de completar as negociações com
a direção da Peugeol-Citrõen. Em nossa imprensa, junto com os
desmentidos, surgiu a informação de que o Governo mineiro teria
apresentado à montadora uma proposta aperfeiçoada com o objetivo de fixá-
la em nosso território.

Queremos enfatizar. nesta tribuna, a necessidade de levarmos a melhor
nessa competição. Não se trata. é óbvio, de incentivar a guerra fiscal, que
produz efeitos danosos para as finanças do Estado. Falamos, sim, do acerto
das medidas já tomadas pela administração Eduardo Azeredo e de nossa
percepção a respeito da urgência de atitudes ainda mais agressivas que
assegurem a vinda da empresa para Minas. Caminhamos a passos largos
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para consolidar nossa posição como a 2a economia do Pais, e o sucesso na
campanha para sediar a Peugeot será, assim, decisivo.

Juiz de Fora é o centro macrorregional da Zona da Mata, que engloba
cidades como Santos Dumont, Lima Duarte, Mercês, Rio Pomba,
Cataguases, Bicas e tantas outras, e abriga um dos mais importantes
parques industriais do Estado. Situa-se próxima dos grandes pólos
consumidores nacionais e dos principais terminais de exportação - possuindo
inclusive um porto seco -, aos quais se liga por excelente rede viária e
ferroviária. A rede de ensino supre o mercado de trabalho com profissionais
especializados, o que faz da facilidade de mão-de-obra qualificada um
atrativo a mais para o empreendedor internacional. Por isso mesmo
acreditamos que Juiz de Fora está em condições de concorrer com
vantagens com os municípios fluminenses que se propõem a receber a
montadora francesa.

Na Zona da Mata estão as origens da prosperidade mineira, feita de leite e
café. A pecuária e a agricultura regionais ofereceram a base de sustentação
para a arrancada desta terra rumo à economia industrial moderna. Aliás, ali
se implantou um dos primeiros parques fabris de Minas Gerais, graças ao
pioneirismo de uma gente que não se dobra diante das adversidades.
Portanto, Minas tem uma dívida para com a região.

Brasília, o grandioso projeto do Presidente Juscelino, interiorizou o
desenvolvimento e diminuiu as disparidades entre as várias porções do chão
brasileiro. Tirou-nos, entretanto, a proximidade com a Capital Federal,
impondo-nos uma série de perdas, que até hoje não foram reparadas.
Cremos que é chegado o momento. Conquistar a Peugeot para a Zona da
Mata e assegurar a poderosa influência que ela terá em toda a região é um
passo decisivo para que possamos recuperar todo seu antigo esplendor. E
apostar na criação de um corredor de progresso às margens da BR-040, no
trecho entre Belo Horizonte e a "Manchester Mineira', valendo-se das muitas
potencialidades desse pedaço de nosso território. E fazer justiça a um povo
que só espera uma oportunidade para retomar de vez o crescimento e
contribuir de modo mais efetivo para consagrar a liderança da economia de
Minas Gerais.

Temos que vencer essa disputa. A Zona da Mata tem que sediar a
Peugeot. Os fatos, num futuro muito próximo, mostrarão que temos razão
tanto em nosso pleito como em nossas esperanças. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados. dois motivos

nos fazem hoje ocupar esta tribuna. Um deles é saudar o retorno da
supremacia socialista na França, com a vitória ocorrida nas eleições
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parlamentares convocadas pelo Presidente Jacques Chirac. O conservador,
ao acreditar que seu comportamento governamental estava a merecer o
maior apoio do parlamento francês, dissolveu esse órgão e. ao convocar
novas eleições. teve o dissabor de assistir à derrota da coalizão de centro-
direita que o apoiava e, por conseguinte, ao retomo dos socialistas à
supremacia no parlamento francês. Na Inglaterra, um mês antes, Tony Biair,
do Partido Trabalhista, de tradições socialistas, assumia também o poder.
Hoje, dos 15 paises que compõem a União Européia, 13 estão em mãos de
governos social-democratas, governos socialistas ou de composições de
centro-esquerda. Hoje já se fala, de peito aberto, que a Europa assiste a uma
nova onda rosa atingir-lhe o território. Isso é muito emblemático. Sr.
Presidente e Srs. Deputados, quando no Brasil um governo dito social-
democrata, o de Fernando Henrique Cardoso, aliado aos liberais, toma uma
série de medidas que colocam em risco a soberania deste País, medidas que
comprometem a nossa economia interna, que comprometem a própria
ciência e a tecnologia nacional. Isso é emblemático. Lá fora, o retomo do
socialismo ao poder na Europa, para que aqui o todo-poderoso Presidente
Fernando Henrique Cardoso respeite mais o eleitorado brasileiro e se
preocupe com o futuro da sua reeleição, porque, na verdade, medidas aqui
tomadas, de muito menor extensão que as que aconteceram na França no
pouco tempo de Governo de Jacques Chirac. levaram à reviravolta do
governo francês.

Sabemos que a Inglaterra foi a pioneira no processo neoliberal, com a
Primeira-Ministra Margaret Tatcher. A onda de privatizações que assolou a
Inglaterra, um país que tem um dos sistemas de saúde mais socializados do
mundo capitalista, destruiu, com os Governos de Margaret Tachter e, depois,
de John Major, o chamado Estado do bem-estar social, em beneficio de um
neoliberalismo frio, calculista e selvagem, que pode representar para nós,
brasileiros, o mesmo caminho, porque o Governo Federal tenta impor em
nosso Pais diretrizes copiadas da onda neoliberal que varreu a Europa e que
agora culmina, emblematicamente, com o retorno dos socialistas ao poder,
não só na França, mas tambem na Inglaterra; na Itália, com a coalizão Oliva,
de centro-esquerda, como na maioria dos 13 países da União Européia, que
hoje estão dominados pelo que se chama de 'onda rosa do socialismo ou da
social-democracia.

No Brasil. temos que nos preocupar com as reformas administrativa e da
Previdência, mas não podemos transformar o servidor público brasileiro, seja
em nivel federal, estadual ou municipal, em bode expiatório de todas as
mazelas do Estado brasileiro. A França tem um déficit grave na sua
Previdência, fruto do desemprego que começa a aumentar cada vez mais
nos países que adotaram essa postura neoliberal, porque o capital frio,
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selvagem, realmente trata o cidadão como mero algarismo, mero número de
computador; não vê o cidadão como uma entidade humana, de corpo, mente
e espírito, sensível às necessidades do mundo. Portanto, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, esse é o alerta para o Governo brasileiro: as transformações
que ocorreram na Europa.

Outro motivo que nos traz à tribuna é o acatamento à conclusão a que
chegou a CPI constituída nesta Assembléia, que deu ao Sr. Corregedor,
Deputado Ermano Batista, e ao Subcorregedor, Deputado José Militão,
poderes de inquérito para investigar as conseqüências do pronunciamento de
um colega nosso, aqui desta tribuna, Deputado que muito prezamos,
Deputado Raul Lima Neto, que, numa tarde de arroubo, por meio de um
comportamento ingênuo, quis, nesta tribuna, atribuir fundamentos de
corrupção, através de deduções que ele tirara, da abordagem de lobistas que
estiveram no seu gabinete, e que essa abordagem poderia ter sido traduzida
para toda essa Assembléia Legislativa.

A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, mais que depressa, instalou
inquérito, pelas mãos do Corregedor, Deputado Ermano Batista. e do
Subcorregedor, Deputado José Militão, que tiveram um trabalho difícil,
paciencioso e árduo, cujas conclusões foram colocadas hoje em relatório
perante o Colégio de Líderes, aprovadas por unanimidade e, depois. dadas
ao conhecimento da imprensa pelo Presidente em exercício naquele
momento e também neste momento, Deputado Cleuber Carneiro. Na
verdade, as conclusões tiradas pela CPI são plausíveis, são serenas e são
verdadeiras, porque reconhecem que lobistas tentaram, através do gabinete
do Deputado Raul Lima Neto, que aqui denunciou, aliciar o gabinete de um
Deputado para liberação de verbas federais, por conseguinte, verbas de
Brasilia

E é claro que, dificilmente, esta Assembléia Legislativa poderia, em seu
corpo, estar envolvida com corrupções na área federal. No máximo, algum
Deputado poderia se prestar como intermediário de contato com algum
Prefeito. Mas a comissão de inquérito teve o cuidado de reconhecer a
denúncia do Deputado Raul Lima Neto e remetê-la para a Procuradoria de
Justiça do Estado e também para a Procuradoria de Justiça Federal, portanto
tomando providências e reconhecendo que, na verdade, lobistas e até
corruptores abordaram o Deputado Raul Lima Neto, o que poderia vir a
ocorrer com outros Deputados. Reconhecendo o relatório, remeteram-se os
autos para a Procuradoria Estadual e para a Procuradoria Federal.

O objetivo da advertência verbal que foi feita ao Deputado Raul Lima Neto,
na verdade, é fazer com que o Deputado reflita acerca do seu
pronunciamento, quando ele, ao dizer que alguns Deputados não se
submeteriam ao processo de corrupção, na verdade estava induzindo que
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outros Deputados poderiam estar participando do processo de corrupção.
Esse é um risco que sofremos quando, aqui desta tribuna, fazemos
pronunciamentos de improviso e ao sabor das palavras, ao calor dos nossos
corações e num conflito dos nossos pensamentos. Corremos o risco de,
realmente, não ser claros e trazer a confusão de nossos pensamentos e, com
isso, trazemos conseqüências danosas, como aquelas que as palavras do
próprio Deputado Raul Lima Neto podem ter trazido para a Assembléia
Legislativa. Ao assim fazer, ele comprometeu esta Casa, que mais que
prontamente providenciou o inquérito e chegou à conclusão que todos nós,
hoje, em reunião do Colégio de Lideranças, apoiamos por unanimidade.

Ao encerrarmos nossas palavras, queremos pedir à justiça, que vai receber
o processo da Assembléia Legislativa, principalmente à Procuradoria
Federal, que leve esta preocupação ao Governo Federal, porque o grande
câncer do Governo Collor, que era o lobismo, a corrupção e o "esquema
PC", em parte extirpados com o impedimento do Presidente da República,
continuam, sob a forma de metástases, nos Governos posteriores.

Temos aqui, no jornal "Hoje em Dia" do dia 31 de maio corrente, um
documento do Prefeito da minha cidade, Muzambinho, Prefeito que não é
meu correligionário e, sim adversário político, Prof. Nilson Luiz Bortoloti, do
PSDB, um homem íntegro, um homem honesto, que exerce pela segunda
vez o mandato de Prefeito de Muzambinho, para a liberação de verba
federal, em Brasília, para a construção de um poliesportivo, uma verba que
foi consignada em orçamento para o Município de Muzambinho pelo
Deputado Federal Carlos Meiles, verba esta que teve a intermediação de
uma empresa chamada Site Consultoria, que procurou o Prefeito e lhe
ofereceu propina para a liberação desse recurso. Ele, um Prefeito honesto,
que não aceita propina e muito menos vai construir um poliesportivo com
R$80.000,00, deixou de receber essa verba. Portanto, está de parabéns o
Prefeito da minha cidade. Muzambinho, Prof. Nílson Luiz, pela recusa desse
esquema que existe e foi realçado no Governo Collor, mas que ainda
perdura sob forma de metástases e de que, muitos Prefeitos, tenho certeza,
estão se aproveitando para enriquecimento ilícito. Espero que a
Procuradoria, ao receber o processo da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, leve a sério as denúncias apresentadas. encampe essa denúncia do
jornal "Hoje em Dia" juntamente com o processo da Assembléia Legislativa
mineira e o documento aqui protocolado pelo Deputado Federal Nilmário
Miranda, para que esse processo, em nível federal, seja mais bem
investigado, e a corrupção possa, a cada dia, ser combatida, e combatida
num bom combate. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
0 Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas.
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companheiros da imprensa, demais pessoas presentes nas galenas: em
primeiro lugar, gostaria de agradecer à Mesa a promulgação da lei que trata
do Programa Estadual de Conservação da Agua, que, dentro de 180 dias,
começará a ter recursos específicos para a conservação da nossa água,
nascentes e matas ciliares. Foi um avanço espetacular para o nosso Estado.

Assomo à tribuna para falar do resultado extraordinário que tivemos hoje,
pela manhã, na reunião da Comissão de Agropecuária, em que estiveram
presentes os administradores regionais, os Presidentes de associações
microrregionais, a FIEMG, a FEDERAMINAS, a FAEMG e vários colegas
Deputados, tratando de um assunto muito importante para Minas Gerais, que
são os fundos constitucionais, criados pela Constituição de 1988, que
beneficiam vários Estados, e prejudicam Minas Gerais. Estamos entrando
com dois requerimentos dirigidos à Mesa, para que o Governador do Estado
tome providências, e os Senadores e a nossa Bancada federal também
possam defender os verdadeiros interesses políticos de Minas Gerais.

Tenho em mãos o relatório do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste, que beneficia Goiás. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o
próprio Distrito Federal. Vou pinçar alguns trechos desse relatório, para que
os senhores tenham uma noção do que Minas está perdendo com a falta dos
incentivos que são destinados a esta região. Inicialmente, havia razão,
porque eram regiões de desenvolvimento econômico e social precários.
Hoje. não concordamos absolutamente, porque são regiões que já estão com
desenvolvimento econômico e social tão bom ou melhor do que o do próprio
Estado de Minas Gerais e, até mesmo, de regiões limítrofes.

O primeiro aspecto que eu queria abordar é que esse Fundo, há sete anos,
está beneficiando o Centro-Oeste, os Estados que foram citados: já está
liberando cerca de R$1.500.000.000,00 para financiar projetos de
agropecuária, minerais, agroindustnais e industriais. Esses recursos são
recolhidos ao Tesouro Nacional e repassados ao Fundo exatamente para
aplicação em novos investimentos, que vão gerar emprego e renda nesses
Estados. A aplicação do Fundo tem na Lei n° 7.827, de 1989, várias
destinações relativas ao desenvolvimento regional daqueles três Estados e
do Distrito Federal: financiamentos dirigidos aos setores produtivos, com
tratamento preferencial para os pequenos e miniprodutores rurais e
pequenas e microempresas: utilização intensiva de mão-de-obra e matérias-
primas locais; produção de elementos básicos para consumo da população:
concessão de crédito para projetos de irrigação a pequenos e
mícroprodutores rurais, suas associações e cooperativas: preservação do
meio ambiente: assim, vários itens compõem a destinação desses
R$1 .500.000.000.00, que já foram para os Estados do Centro-Oeste.

Quero fazer uma denúncia com relação ao Governo Federal, que
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diferencia o tratamento dispensado aos diversos Estados da Nação. A
denúncia foi feita hoje por diversas instituicões. com relação a vários
empreendimentos que temos perdido em Minas Gerais. Quero nomear
algumas empresas, que já me deram permissão, inclusive, de citá-las,
através de contatos pessoais. Uma delas é o Grupo Maeda, que está
estabelecido no Estado de São Paulo e iria fazer um investimento em Minas
Gerais, especialmente no Município de Capinópolis. Por influência do
FOMENTAR, programa de incentivo do Estado de Goiás, e. sobretudo, por
causa dos incentivos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que tem
dinheiro disponível, juros menores e prazos maiores para essas empresas se
instalarem, o Grupo Maeda foi instalar-se no Município de Itumbiara,
portanto só saltou o rio Paranaíba. Também a Perdigão, projeto que foi muito
discutido em Minas Gerais recentemente, por força do Ministro Arlindo Porto,
colocou uma pequena unidade em Minas Gerais, no Município de Patos de
Minas, mas a sua grande unidade foi para o Município de Rio Verde, em
Goiás. Na semana passada, nós vimos, na 'Gazeta Mercantil', um anúncio
dizendo que o Banco do Brasil, através dos recursos do Fundo Constitucional
do Centro-Oeste, já começa a receber propostas dos produtores que vão
produzir frango para a Perdigão, no Município de Rio Verde. O projeto
Perdigão de Minas Gerais, em Patos de Minas, se arrasta numa discussão
com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que quer executá-lo.
mas não tem recursos para financiar a implantação dos galpões para a
produção de frangos para a Perdigão mineira, que, na verdade, virou uma
perdizinha. Um outro projeto denunciado hoje, de manhã, na nossa
Comissão é o do Grupo Pif-Paf, que já tem o estudo de projeto para deixar
Visconde do Rio Branco, na nossa Zona da Mata, e migrar para o Espírito
Santo, porque esse Estado conseguiu. concomitantemerite. Sr. Presidente e
Srs. Deputados, receber os benefícios da zona da SUDENE, quer dizer, dos
fundos constitucionais do Nordeste. Pergunto-me por que Minas Gerais não
consegue incluir o Jequitinhonha no Fundo do Nordeste, nem o Triàngulo, o
Alto Paranaíba e o Noroeste no Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Será
que o Espírito Santo tem força política partidária e força política ligada às
entidades de classe maiores que Minas Gerais? Fica essa grande pergunta
para que possamos refletir sobre ela.

Muito pior que perder novos investimentos, Minas Gerais está correndo o
risco de perder investimentos já instalados, porque, no Espírito Santo, na
Bahia. em Goiás e no Mato Grosso do Sul, essas empresas. evidentemente,
têm muito mais condições para se instalar e perseguir o lucro que cada
empresário gostaria de receber. Não somos. evidentemente, contrários a
essa competição. Somos contrários à guerra fiscal - e nós a denunciamos,
como bem disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão, hoje, na nossa reunião -



82
o Brasil precisa de políticas públicas consistentes, que venham a atender

ao desenvolvimento harmônico e equilibrado do Brasil, e, não, apenas, a
privilégios e pressões políticas ou a grupos políticos ou a interesses
menores, sobretudo eleitoreiros, para tomar as decisões maiores neste País.
A nossa Constituição está uma verdadeira colcha de retalhos. Foi dito,
também, que um fundo constitucional só tem razão de existir até que o
Estado atinja o nível de desenvolvimento esperado. Pois conseguiram,
também, incrustar em nossa Constituição tanto o Fundo Constitucional do
Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte, numa condição permanente, embora
os fundos constitucionais devessem ser uma condição temporária. São esses
erros que o Brasil vem cometendo. Não concordamos com isso e colocamos
a questão para a apreciação dos Deputados e de toda a comunidade, para
que nós, que temos a responsabilidade de mudar, e, não, apenas, de cobrar
da Câmara Federal, do Senado e do Presidente da República, possamos
levantar a bandeira e exigir que as políticas públicas neste Pais tenham um
verdadeiro objetivo, o desenvolvimento de nossa comunidade.

Ficamos pensando e combatendo os subsídios que os países evoluídos
dão, sobretudo à agricultura, mas essa discriminação que existe hoje em
relação ao cerrado mineiro, à Zona da Mata mineira, ao Centro-Oeste ou ao
Espírito Santo é o mesmo raciocínio. O produtor e o empresário mineiro
querem competir, sim, mas em igualdade de condições. Querem lutar com
as mesmas armas que o Mato Grosso do Sul, Goiás, o Distrito Federal e o
Espírito Santo. Não podemos ter uma arma de menor calibre nas mãos,
contra uma de maior calibre, colocada pelo Governo Federal. Temos que
contestar isso veementemente.

O nobre Deputado Luiz Fernando, no seu pronunciamento, falou sobre o
projeto da Peugeot. É exatamente isso. Vamos continuar perdendo
investimentos se Minas Gerais não se tomar competitiva. Não adianta o
Governador Eduardo Azeredo, que é uma pessoa séria e bem-intencionada,
fazer tudo para criar programas de incentivo, se perdemos em
competitividade, por incentivo do próprio Governo Federal. Deixo esse
alerta. pedindo, inclusive, às autoridades federais que façam a revisão para
que as potencialidades deste Pais possam ser exploradas, mas em
igualdade de condições, e, não, privilegiando determinadas regiões em
detrimento de outras. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leonidio Bouças.
• Deputado Leonídio Bouças* - Sr. Presidente. Srs. Deputados,

inicialmente gostaria de cumprimentar o Presidente desta Casa, Deputado
Romeu Queiroz, e toda a Mesa pela promulgação recente dos projetos de lei
que foram vetados - e os vetos foram derrubados por esta Casa. O primeiro
veto foi à proposição sobre o programa de conservação de água, do
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Deputado Paulo Piau, que, com a sua competência, explicou a importância
desse programa. Além desse, há o projeto que disciplina a questão das
multas de trânsito, do eminente Deputado lbrahim Jacob.

Esse projeto veio em uma hora importante, pois a sociedade mineira
encontra-se alarmada diante desse festival de multas que está ocorrendo em
todas as cidades do Estado. No Triângulo, particularmente na cidade de
Uberlândia, a população tem reclamado através da imprensa, através da
Câmara de Vereadores e dos Deputados desta Casa, para que se coloque
um fim nesse festival de multas existentes no nosso Estado. Não quero dizer
que o cidadão não cometa abusos, porque muitos ,abusos têm sido
cometidos no trânsito. Tais abusos devem ser evitados. E preciso que haja
uma legislação que realmente os evite.

No entanto, em primeiro lugar, é necessário que o cidadão receba um
tratamento digno por parte do Estado. Gostaria de citar um fato acontecido
com um cidadão, que foi multado, embora o seu veículo não se encontrasse
nos locais mencionados na notificação. Assim, o cidadão apresentou sua
defesa, em virtude das multas que lhe foram imputadas. Gostaria de
aproveitar esta oportunidade para fazer um protesto junto ao DETRAN-MG,
diante da resposta enviada para o cidadão. Assinada pelo Chefe da
instituição, vem uma explicação sobre a necessidade de apresentação, por
parte do interessado, da respectiva defesa prévia com a juntada da cópia
dos documentos constantes na relação anexa. Os documentos necessários
para defesa prévia são os seguintes. (- Lê:)

"Documentos necessarios para defesa prévia:
1. Requerimento dirigido ao Chefe do DETRAN-MG. Dr. Raimundo Inácio

de Oliveira, firmado pelo proprietário do veiculo ou mediante procurador
legalmente habilitado, com firma reconhecida em cartório, ou cópia da
carteira de identidade, frente e verso.

2. Cópia do certificado de registro e licenciamento de veiculo (DUT),
comprovando o pagamento do seguro obrigatório de 1996 (frente e verso).

3. Copia do comprovante de pagamento do IPVA de 1997 e seguro
obrigatório de 1997.

4. Extrato de multa atualizado.
S. Se o veículo estiver em nome do proprietário anterior, juntar cópia do

recibo, totalmente preenchido, sem rasuras e com firma reconhecida do
vendedor.

6. Em caso de veiculo cadastrado em nome de empresa, deverá anexar
cópia do contrato social. constando o nome do representante legal. devendo
reconhecer a firma deste no requerimento.

7. O requenmento deve ser entregue ao setor de expediente do DETRAN-
MG, na Av. João Pinheiro, 417 - Funcionários."
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Não sou contra o fato de se disciplinar o procedimento para a apresentação

de uma defesa, mas entendo que é totalmente exagerado o tratamento que
se dá ao cidadão. No momento da aplicação das multas, basta pegar a
canetinha e escrever, emitir a multa. No entanto, quando vai reclamar, o
cidadão encontra tanta burocracia que, muitas vezes, é desencorajado a
apresentar a defesa prévia exigida.

Portanto, o cidadão está clamando por dignidade. O Estado brasileiro
precisa de reformas urgentes. Estamos constantemente falando em reforma
fiscal, tributária, da previdência, administrativa e política. No entanto, antes
de tudo isso, é preciso que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário se
lembrem de que o Estado existe em função do cidadão, para garantir ao
cidadão lo que ele realmente precisa, ou seja, o direito à saúde, à educação
e à segurança pública, como já dissemos aqui repetidas vezes. O cidadão
merece dignidade, merece um tratamento respeitoso. Por isso, estamos aqui
fazendo esse protesto, não só com relação ao festival de multas, o qual,
espero, tenha um fim, mas também com relação ao tratamento dispensado
ao cidadão quando ele quer fazer a sua defesa. Agora, temos esse projeto
do Deputado lbrahim Jacob, aprovado e promulgado pela Mesa desta Casa,
que vem disciplinar a emissão dessas multas. Além disso, cria um conselho
estadual com participação da sociedade civil organizada, para que o cidadão
possa se defender. Se estiver errado, que efetue o pagamento, como deve
ser feito com relação à multa. Mas ele tem direito a defesa, o que não vinha
acontecendo.

Aproveito minha participação nesta tribuna para cumprimentar o Deputado
Paulo Piau por seu pronunciamento sobre o comportamento de Minas Gerais
em relação à implantação de novos projetos industriais ou agricolas que
venham beneficiar o Estado de Minas Gerais. Como ele bem disse, não
pretendemos que haja uma guerra fiscal, mas está acontecendo um
tratamento díspar, diferenciado, com todos esses incentivos fiscais
patrocinados nas regiões da área de atuação da SUDENE, na região Centro-
Norte, que dispõe de um programa próprio.

Eu gostaria de relatar uma visita feita à cidade de Uberlândia, na segunda-
feira, pelo Ministro Arlindo Porto, acompanhado do Secretário da Indústria e
Comércio, Deputado Maurício Campos, e pelo Secretário da Agricultura,
Alysson Paulinelli. Além dos representantes do Governo do Estado, estava
presente o Governo Federal, mostrando o interesse na instalação, em Minas
Gerais, especificamente na cidade de Uberlândia, de um grande
empreendimento do Grupo Monsanto, um dos maiores grupos industriais do
mundo na área de fabricação de herbicidas. No Brasil. ele atua com o
Monsoy, grupo pertencente ao Monsanto. Duas cidades estão disputando a
instalação não de uma fábrica de herbicidas, uma vez que o grupo pretende
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investir em biotecnologia. Eles querem uma área muito grande, que a
Prefeitura de Uberlândia já se dispôs a entregar. E a Fazenda Rio das
Pedras, com 250ha. Através de um convênio com a Universidade de
Uberlândia. a Fazenda será usada para a instalação de um centro de
excelência de produção de sementes que gerarão plantas imunes a pragas, o
que provocará grande desenvolvimento em todo o Brasil, na área agrícola.
As duas cidades que estão em disputa são Uberlândia e Goiânia. Desta vez,
o Estado estava representado por dois Secretários de Estado. Espero que
essa empresa se instale no Triângulo, em Uberlândia, transformando a
cidade numa das capitais do "agribusiness' no Brasil. E por isso, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, que devemos insistir junto ao Governo do
Estado para mudar as regras de atuação do Governo em relação aos novos
empreendimentos, para o que Minas Gerais tem todas as condições, que são
excepcionais. Todo dia ouvimos falar que Minas é o Estado que mais investe
em educação. O próprio Presidente Executivo, Dr. Antônio Queirós, na
Prefeitura de Uberlândia, segunda-feira, afirmou que a escolha recairá sobre
a cidade que dispuser de condições educacionais e que, através de uma
universidade, estabeleça um convênio com o objetivo de ajudar na
implantação desse projeto. Seria a primeira grande ação para que
Uberlândia, como cidade-pólo de Minas Gerais, deslanche seu projeto de
implantação de uma °tecnópolis'.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos trabalhar para unir as forças. Lá em
Uberlândia tive a oportunidade de ouvir uma palestra em que se abordava a
questão da Universidade Federal de Uberlândia. que se encontra preparada
para dar esse suporte ao Grupo Monsanto. Mas, se pudéssemos contar com
uma ação conjunta do Governo do Estado, poderíamos incluir no projeto as
universidades de Viçosa e Lavras, uma vez que elas já têm uma tradição na
área agrícola. Numa primeira disputa entre Goiás e Minas Gerais, ficaríamos
à frente. Depois, recaindo a disputa sobre Minas Gerais, já temos a cidade
de Uberlândia, que ora está em contenda por novos empreendimentos.

Agradeço a atenção, e vamos realmente lutar para que o nosso Estado
reencontre o seu caminho.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,

quero fazer um breve pronunciamento e tecer alguns comentários sobre uma
reunião importante que tivemos hoje. nesta Casa. com o Superintendente do
Banco do No rdeste. o Sr. Marcos Antônio Barroso, e os gerentes do Banco
do Nordeste € i Belo Horizonte e em Montes Claros.

Mas, antes de falar do Banco do Nordeste, quero mencionar o fax" que
recebi do Senador Francelino Pereira, tratando exatamente de um outro
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Banco, o Banco do Brasil. Sua Exa. o Sr. Senador mostra sua preocupação
com a política daquele Banco, que está fazendo uma verdadeira covardia
com os seus funcionários.

Cito, como exemplo, o que estão tentando fazer em Montes Claros, que
tem um sistema integrado de compensação de cheques, que recentemente
estava com 190 funcionários e, de alguns meses para cá, acompanhando a
tendência do Banco do Brasil de enxugar a sua máquina administrativa
dispensando funcionários, esse sistema de integração de cheques de Montes
Claros será desativado. O Senador mostra a sua preocupação e tomou suas
providências, mas espera que esta Casa, o Governador e os Deputados
Federais também se integrem nesse trabalho para evitar o caos no Banco do
Brasil, com relação a seus funcionários.

Sabemos da importância e do contexto desse Banco, e é necessário que
tomemos pública a nossa preocupação e mostremos que não podemos
concordar com a política que se instala naquele Banco. Eles instituíram um
programa de desligamento voluntário, mas diziam para o funcionário: "Você
será mandado embora, mas se não quiser sair, peça transferência para o
Acre, Rondônia ou Amazonas. E a única forma de mantê-lo no quadro do
Banco". Isso aconteceu, tomou-se público e apresentamos o nosso
posicionamento contrário a essa política, porque quando se fala em
contenção de gastos, o primeiro da lista é o funcionário, seja ele de Banco,
do Governo ou da iniciativa privada. Muitas vezes o funcionário trabalhando
há dezenas de anos não tem outra opção a não ser aderir a esse programa
de desligamento voluntário.

Estamos vendo a desativação desse sistema de compensação de cheques,
que será transferido para a cidade de Uberlândia, que acabou de ser motivo
de pronunciamento dos Deputados representantes daquela região e que, na
verdade, é uma das cidades privilegiadas do Estado de Minas Gerais.
Parabéns a Uberlândia, parabéns a sua força política, e parabéns também ao
Senador Francelino Pereira, que mostra a sua preocupação ao pedir a
intervenção desta Casa. Estamos nos manifestando oficialmente desta
tribuna e vamos fazê-lo também através de documentos que enviaremos à
direção do Banco do Brasil, mostrando a não-concordância deste e de outros
parlamentares com a política de contenção de gastos daquele Banco, que
sempre caiu e tem caído "no lombo" dos funcionários, pobres coitados.

Por outro lado, mudando radicalmente o nosso posicionamento, queremos
parabenizar um outro Banco: o Banco do Nordeste. Ele existe na área
mineira da SUDENE e mudou o seu posicionamento. Antigamente existia
simplesmente na sua direção superior, em Brasília, e nos Estados
nordestinos. Hoje, por ser um Banco que tem fomentado a iniciativa privada,
que tem ajudado os trabalhadores urbanos e rurais, tem procurado mais
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inserir-se no Estado de Minas Gerais.
Nessa reunião de hoje com a bancada dos Deputados do Norte de Minas,

tivemos a grata satisfação e a grata surpresa ao constatar que o Banco do
Nordeste está preocupado em trazer recursos para a nossa região e para o
Estado de Minas Gerais. Apenas um dado mostra a importância desse
Banco. O Banco do Nordeste tem 9 agências no Norte de Minas. Das 85
agências dos vários Bancos no Norte de Minas, essas 9 agências são
responsáveis por 90% do crédito rural daquela região. E são responsáveis
também por 82% das operações ativas do Banco do Nordeste em Minas
Gerais, especificamente no Norte de Minas.

Além disso, esse Banco tem programas importantes e interessantes.
Gostaria de citar três que o Banco do Nordeste tem na nossa região: o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste, que somente no ano de 1996
investiu R$70.000.000,00 no pequeno produtor rural, naquela pessoa que
tem o seu pequeno comércio ou a sua pequena indústria localizada naquela
região do Norte de Minas. O segundo é o programa de geração de empregos
e rendas, tão falado e decantado projeto, com a aplicação de
R$60.000.000,00. E, atualmente, o que está na moda, o PRONAF, que vai
ser "puxado" pelo Banco do Nordeste e que já está atendendo mais de 1.600
pequenos produtores da região do Norte de Minas.

A Deputada Elbe Brandão (Em aparte)* - Gostaria de parabenizar o nobre
colega por essa reunião com o Banco do Nordeste hoje, tão proveitosa para
nós, Deputados da bancada do Norte de Minas. E quero agradecer ao Banco
do Nordeste, de público, pois ele constitui o maior Banco de fomento deste
País em algumas questões estruturantes para aquela região, como é o caso
do Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR -' que está
beneficiando o Norte de Minas.

Tratamos de outros dois assuntos hoje na reunião. Um deles foi o
programa de parceria do Banco do Nordeste com uma cerâmica em
Bocaiúva, que está desativada. e o outro é a retomada de um plano
habitacional junto com as associações.

Gostaria de confirmar, também, a presença do Banco do Nordeste na
Comissão de Agropecuária, durante a discussão que faremos sobre a
reabertura do Frigorífico Caioba. de Janaúba, em parceria com a sociedade,
com os empresários da região e com o Banco.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação da Deputada Elbe
Brandão. Sou testemunha de sua grande preocupação e de seu
entrosamento com as pessoas que gerenciam o Banco do Nordeste. Acredito
que o pedido de V. Exa. será analisado e atendido, mesmo porque o pessoal
daquele Banco, além do interesse, tem uma grande dívida a ser resgatada
com o Norte de Minas. 0 pedido de V. Exa. foi de extrema importância para
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o Município de Bocaiúva. Aliás, não apenas a participação de V. Exa. é
importante como também a participação de todos os Deputados do Norte de
Minas, que compareceram maciçamente àquela importante reunião.

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar a posição firme e
coerente do Governador Eduardo Azeredo, que entendeu que o Banco do
Nordeste tem uma grande importância para nós. O Governador é o
responsável pelas ações desse Banco no Estado de Minas Gerais,
especificamente no Norte de Minas, na recuperação da cotonicultura, que é
uma agricultura própria da região Norte de Minas, que tinha, há dois anos,
uma produção de 150.000t. Hoje, essa produção está reduzida a 40.000t.
Então, a região está retomando a produção de algodão. O Banco é
importante também no programa do novilho precoce, que é um
financiamento dado aos pequenos produtores, para que possam desenvolver
esse programa, que é também inerente a essa região. Outro programa é a
fruticultura, que tem despertado a atenção de Governadores, autoridades
nacionais e internacionais. Hoje, firmamos, através do Banco do Nordeste, o
compromisso de desenvolver na região de Cristália, Botumirim, Grão-Mogol
e Itacambira o programa da cafeicultura. É uma região própria para a cultura
do café, com clima e altitude próprios, e o Banco do Nordeste garantiu
financiamento para a cafeicultura na região.

Portanto, sentimo-nos muito à vontade ao falar desse Banco. E um Banco
da nossa região, que tem investimentos. Fizemos um paralelo entre o que o
Banco do Brasil está fazendo, ou melhor, não está fazendo, sua política para
o funcionário e para seus clientes, e a política do Banco do Nordeste, para a
clientela daquela região. Está de parabéns o Banco do Nordeste. Esperamos
que ele possa levar adiante sua programação de investimentos e de
implementos para ajudar o pequeno produtor, aquela pessoa que tem até
medo de chegar perto do gerente. O gerente, para essas pessoas, é uma
figura quase intocável. E o Banco do Nordeste, pelo contrário, está indo à
região e desenvolveu o Programa de agentes comunitários. Trata-se de um
gerente que possui equipamentos e que, através de computadores, vai até
os municípios, oferece seus serviços, sua assessoria. Isso é fundamental.

Por último, gostaria de cumprimentar o Deputado Wilson Pires, que esteve
presente àquela reunião. Ele mostrou a necessidade de o Banco do Nordeste
investir também no Nordeste mineiro, na área do Alto Jequitinhonha, no vale
do Mucuri, que são regiões carentes, que têm a mesma identidade da região
Norte de Minas. O Deputado Wilson Pires tem sido um grande batalhador, ao
lado de outros Deputados daquela região, e sua posição marcou, porque
mostramos àquelas pessoas que têm o poder de decidir a necessidade de
investirem na região. O vale do Jequitinhonha está prestes a ingressar na
área mineira da SUDENE. Junto com esse ingresso, é necessário que já se
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comecem a desenvolver programas para que o Banco do Nordeste vá para
aquela região e não seja conhecido apenas por caravanas esporádicas. mas
por programas bem fundamentados e bem estruturados, como S. Exa.
propôs. Parabéns Wilson, parabéns bancada do Norte de Minas, que marcou
mais esse ponto. A partir de hoje, vamos deixar a retórica e partir para a
prática. mostrando que a nossa região não é uma região pobre. mas que
precisa de investimentos e de programas iguais a esse do Banco do
Nordeste. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o assunto

que abordarei, julgo um assunto de suma importância e urgente. Eu gostaria
de mais de 5 minutos, entretanto, como sou o último orador, realmente, pelo
Regimento Interno, V. Exa. pode ordenar que eu termine de falar no quinto
minuto.

Ocupamos esta tribuna para dizer que, em nenhum momento, este
Deputado envolveu qualquer Deputado desta Casa, citou nome de qualquer
Deputado nesta Casa, porque tenho a convicção absoluta, Srs. Deputados,
Sr. Presidente, que este Poder é o maior Poder do Estado, maior que o
Executivo, pois pode cassar o Executivo, se quiser. Este Poder é um Poder
instituído por Deus, e representa todas as vertentes e segmentos do nosso
povo. O Poder Legislativo é o padrão da democracia e do governo
republicano. A denúncia que fiz aqui, do esquema de corrupção que existe,
montado por empreiteiras e funcionários do Governo Federal, a que chamei
de mãe das corrupções, porque corrompe o que há de mais importante na
Nação, corrompe o Poder. Quem é que não sabe que os Prefeitos, quase
todos, são "cantados" e aliciados. Se não eram antigamente. agora está
demais. Nesse ínterim, este Deputado, quando viajou, ouviu alguns Prefeitos
e ficou horrorizado, porque essas empresas - e essa Sorth Consultoria é
apenas uma das muitas empresas existentes - são corretoras apenas,
vendedores, porque interessa muito mais ao esquema maior, centrado em
Brasília, as obras superfaturadas. Não se consegue quase, hoje, liberação
federal sem pagar. Formou-se uma cultura da corrupção, e esta Casa, tenho
certeza absoluta. assim como os 76 Deputados restantes, sente-se
compelida. como Poder Legislativo maior do Estado da Inconfidência, a
fazer uma moção. a qual estarei assinando com os senhores pedindo que se
instaure uma CPI, em nível de Congresso Nacional, porque somente uma
CPI, em nível de Congresso Nacional, poderá desbaratar, sim. e ter plenos
poderes - o que nós não temos - para convocar ou para intimar um federal.
um Senador, um Presidente.

Mas entendo, por outro lado, também, senhores, a dor, porque a sinto
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mais, ou igual a qualquer homem que tenha sensibilidade. E percebi que
colegas sentiram-se machucados, talvez até nas más interpretações das
minhas palavras. Eu não generalizo para dizer que todo o Congresso, que
todos os Deputados Federais estão envolvidos nisso. Claro que não. Existem
homens sérios, vocacionados para isso. E a imprensa. os formadores de
opiniões precisam ver isso, são vocações tão legítimas quanto o sacerdócio
e quanto o jornalismo, que era uma vocação de profeta, no Antigo
Testamento.

- O Presidente faz soar a campainha.
Termino agora, Sr. Presidente, com a sua paciência. Este Deputado, que

sempre fala de improviso, não se fez comunicar bem.
O único nome de Deputado de que tenho prova, de quem tenho a

convicção de que foi visitado, de que tentaram seduzir, foi o Deputado Raul
Lima Neto: pelo que respeito a todos os Deputados.

Termino dizendo que a humildade precede a honra. Quem falou isso foi o
maior político do mundo: Salomão. A humildade precede a honra. Há tempo
de abraçar, há tempo de deixar de abraçar; tempo de ir, tempo de vir; tempo
para todas as coisas dos céus e da terra; tempo de lutar e de recuar; e é
tempo de dizer, com humildade, porque a verdade é que eu amo e sinto-me
honrado de fazer parte da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, como Deputado Estadual. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente e Srs. Deputados, na

semana passada, no dia do leilão das ações da CEMIG, ocupei a tribuna e
disse que voltaria para fazer uma avaliação técnica. Naquela oportunidade,
disse ao Deputado Miguel Martini que iríamos discutir o assunto. Gostaria de
dizer ao nobre Deputado que o meu pronunciamento não foi feito seguindo
uma linha política ou partidária. Procurei formular o meu pronunciamento
usando um raciocínio eminentemente jurídico.

Em todos os momentos em que abordo a venda das ações da CEMIG,
procuro deixar claro que a CEMIG é detentora de mais de 50% das ações e
de menos de 51%.

Com a venda de 32,963% de suas ações ordinárias, ou seja, de seu capital
votante, o Estado de Minas Gerais perdeu ou não o controle da CEMIG?

Antes de começarmos a discutir a matéria, lembramos que a palavra
'controle" significa, segundo qualquer dicionário da Língua Portuguesa. "ato
ou poder de controlar, o domínio, o governo, podendo ainda significar a
fiscalização sobre atividades de pessoas. órgãos. departamentos". Como se
vê, 'controle" não tem adjetivos, é o poder do Governo, domínio.

Para respondermos à indagação se o Estado perdeu ou não o controle da
CEMIG, necessário se faz citarmos alguns dispositivos legais que
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conceituam "acionista controlador" e "acordo de acionistas".

A Lei n°6.404, de 15/12/76, define "acionista controlador":
"Art. 116 - Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou

jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum que:

a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a
maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger
a maioria dos administradores da companhia: e

b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia".

Resumindo: acionista controlador é o acionista que usa efetivamente seu
poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da companhia.

Acordo de acionistas, segundo o art. 118 da Lei das Sociedades Anônimas,
"é um instrumento legal cuja natureza jurídica outra não é senão a de um
contrato regulador dos interesses e da convivência dos acionistas
acordantes, até mesmo com execução especifica".

Sintetizamos o que foi dito até aqui com o objetivo de facilitar as
ponderações que vamos fazer.

Acordo de acionistas é um contrato regulador dos interesses e da
convivência dos acionistas, com direito de voto, para orientar o
funcionamento e as atividades da empresa.

Passamos, agora, a tratar do acordo de acionistas previsto na cláusula
quarta do Edital de Leilão Público de fenda das debêntures conversíveis em
ações ordinárias da CEMIG.

"Cláusula quarta - Composição e funcionamento dos ôrgãos de
administração:

4.1- A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e
por uma Diretoria Executiva, que serão compostos e funcionarão de
conformidade com o Estatuto e com as disposições deste Acordo.

4.2 - O Conselho de Administração da Companhia será composto de 11
(onze) membros titulares e igual número de suplentes, um dos quais será o
Presidente e outro o Vice-Presidente, eleitos para um mandato de 3 (três)
anos, sendo permitida a reeleição, cabendo ao Estado indicar 6 (seis)
membros titulares e respectivos suplentes, à sociedade indicar 4 (quatro)
membros titulares e suplentes e. aos demais acionistas minoritários, caberá
indicar 1 (um) titular e respectivo suplente, observados os requisitos legais.

4.2.1 - Cada parte indicará à outra. com antecedência de 48 (quarenta e
oito) horas da realização da assembléia, as pessoas por ela escolhidas,
obrigando-se ambas a votar em bloco nas pessoas assim indicadas, cujos
nomes não poderão ser recusados, salvo na hipótese de desatendimento a
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prescrições legais.

4.6 - Nas assembléias-gerais que deliberarem sobre o Estatuto da
Companhia, as partes se comprometem a votar no sentido de estabelecer a
seguinte competência para o Conselho de Administração:

c) deliberar, previamente à sua celebração, sobre os contratos entre a
Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam
controladoras destes, sejam por eles controladas ou estejam sob seu
controle comum:

d) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a alienação ou a
constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia e
sobre a prestação por esta de garantias a terceiros, de valor individual
superior a R$1 .000.000,00 (um milhão de reais);". E é claro que o Estado de
Minas se enquadra nesse 'terceiros', dentro de qualquer proposta de
parceria.

"e) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre empréstimos,
financiamentos e outros negócios jurídicos a serem celebrados pela
Companhia, de valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

4.7 - As reuniões do Conselho de Administração poderão instalar-se com a
presença mínima de 6 (seis) conselheiros, e suas deliberações serão
tomadas pela maioria de votos dos conselheiros presentes, cabendo ao seu
Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade.

4.7.1 - Dependerão de quorum qualificado as deliberações do Conselho de
Administração relativas às matérias constantes nas alíneas "c", 'd", "e" e "1'
do item 4.6 supra, para as quais será necessário o voto de 8 (oito)
conselheiros;".

Ou seja, o Estado poderá indicar apenas 6 (seis).
E importante repetir que esse prometido acordo de acionistas será

brevemente assinado, pois, segundo palavras de seu Diretor, para liquidar a
transação, a Southem está esperando a publicação do Contrato de
Concessões, a ser apresentado pelo Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica - DNAEE -, no qual será incluída a nova política tarifária da
CEMIG.

Com a assinatura desse acordo de acionistas, o novel acionista e
acordante, não obstante detenha apenas cerca de 33% do capital votante da
empresa, preencherá quatro das onze vagas no Conselho de Administração
da CEMIG e, por esse motivo, terá direitos sobre o controle da empresa,
mesmo sendo acionista minoritário, como ficou registrado, na já transcrita
cláusula 4.71, que exige o "quorum" qualificado, ou seja, o voto de oito dos
integrantes do Conselho de Administração. Aí está provada, do ponto de
vista jurídico, a transferência do controle acionário da CEMIG.

Para que se perceba a gravidade de tal afirmação, documentalmente
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comprovada, basta repassar quais deliberações serão entregues à vontade
minoritária, porém controladora, do acionista acordante com o Estado. Tais
matérias, submetidas ao arbítrio único do acordante minoritário,
compreendem exatamente: "deliberar ( ... ) sobre contratos entre a
Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas controladas destes".
Ora, o acionista da CEMIG, permanentemente contratador com a própria
(CEMIG), é um só: o Estado de Minas Gerais.

Para o Estado contratar com a CEMIG, após a assinatura do acordo de
acionistas, só será possível se o acionista minoritário assim o quiser, se for
da sua vontade e do seu agrado.

Isso é um absurdo. Antes de avaliar os documentos e confiando nas
palavras do Governador, que disse que o contrato que estava sendo
proposto era um contrato criativo, não tive a perseverança naquele momento
de perguntar ao nosso Governador: criativo para quem?

Gostaria que os Deputados que aqui estão nos dessem apoio à campanha
que faremos em todo o Estado, para denunciar essa burrice, esse absurdo
tão grande, cometido com relação a uma empresa tão séria e importante
para os destinos de Minas Gerais.

Essa constatação permite que se faça a seguinte exemplificação: se o
Estado de Minas Gerais quiser contratar com a CEMIG a eletrificação de
qualquer município mineiro só o fará se o acordante minoritário assim o
permitir.

Continuando a nossa linha de raciocínio, conforme já dissemos
anteriormente, o ato de "deliberar ( ... ) sobre a alienação ou constituição de
ônus reais sobre os bens do ativo permanente da Companhia e sobre a
prestação por esta de garantias a terceiros de valor individual superior a
R$1.000.000,00" é ato exclusivo da vontade do privilegiado acordante
minoritário. O Estado acionista não terá a liberdade sequer para aprovar
negócios ou garantias ou alienações a partir desse, relativamente, pequeno
valor, sem a acordância do acionista minoritário. Isso, para nós, é
transferência de controle em estado puro.

Também não é só. O ato de "deliberar (...) sobre empréstimos,
financiamentos e outros negócios jurídicos. no valor superior a
R$1 .000.000.00.....passa a depender da vontade do acionista minoritário.
Dessa forma, impossível imaginar o exercício do controle mínimo por parte
do Estado.

O ponto que abordaremos, agora, consideramos o mais interessante. O ato
de "escolher anualmente e, se for o caso, destituir os auditores
independentes da Companhia" é ato que só o voto do acordante minoritário
decidirá. Nesse caso em particular - ressalto a gravidade do fato - o Estado,
acionista majoritário, não terá o direito de fiscalizar. Será o fiscalizado. Como
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dizer que o Estado é o acionista controlador numa situação dessas?
Impensável.

Esse controle acionário exercido pelo minoritário acordante não se dará
mediante deliberação "pro societas", já que se dará mediante voto
qualificado do minoritário ou mesmo através do seu veto.

Assim está previsto para o funcionamento do Conselho de Administração e
também para o funcionamento da Diretoria Executiva, composta por oito
diretores, dos quais apenas cinco serão indicados pelo Estado, e os três
restantes pelo acionista minoritário, como ficará demonstrado a seguir:

Diz a cláusula quarta em seu item 4.81, do acordo de acionistas:
"4.8.1 - O Diretor-Presidente, o Diretor de Finanças, o Diretor de Gestão

Empresarial, o Diretor de Projetos e Construções e o Diretor de Distribuição
serão eleitos pelo Conselho de Administração entre nomes apresentados
pelo Estado, com base em critério de competência técnica profissional; o
Diretor Vice-Presidente, o Diretor de Produção e Transmissão e o Diretor de
Suprimento e Material serão eleitos pelo mesmo Conselho entre nomes
apresentados pela Sociedade, também com base em critério de competência
técnica e profissional."

Isso aqui é apenas para esclarecer.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Deputado Anderson Adauto,

queria parabenizar V. Exa. pelo estudo, pela forma criteriosa com que V.
Exa. levanta esse problema e o traz para debate nesta Casa, apesar de dizer
que tudo isso já foi bastante debatido, foi tornado público, enfim, foi
investigado pelo Tribunal de Contas, que, inclusive, deu parecer favorável.
Também foi acatada uma liminar no Tribunal de Justiça e julgada
improcedente a ação, reconhecendo-se que não se transferia o acordo.

Então, esse é o posicionamento de V. Exa., e os dados são esses. Certos
ou errados, tanto o Tribunal de Contas quanto o Tribunal de Justiça votaram
favoravelmente à posição defendida pelo Governo. Assim, gostaria de
perguntar a V. Exa. se esse posicionamento é do Deputado Anderson
Adauto, ou seja, é uma convicção pessoal, ou é uma convicção ideológica,
defendida pelo partido de V. Exa., principalmente pela bancada que V. Exa.
representa como Líder nesta Casa.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Deputado, pela importância do projeto
apresentado, pela autorização que me foi dada pela Assembléia, ciente da
importância que tinha o meu projeto e pela minha condição de Líder da
Bancada do PMDB na Assembléia, tenho a obrigação de consultar os
Deputados do PMDB sobre a questão.

Recebi deles, depois das devidas explicações, pois eles não tinham
conhecimento, sinal verde para apresentar o projeto. E se recebi da minha
Bancada sinal verde para apresentar esse projeto que, do ponto de vista
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político, é radical, na verdade, no meu entendimento, tenho a procuração da
minha bancada para também fazer isso.

E claro que não utilizei, em momento algum, o raciocínio que o Governo
utilizou no momento em que nós o autorizamos a vender 33% das ações,
mas continuando com o controle. Quanto ao controle, é um controle sem
objetivos. E o Governador disse, na reunião de Líderes, que tinha sido um
acordo extremamente criativo. Mas, analisando juridicamente, estou para
entender as palavras do Governador.

Agora, só para concluir. Sr. Deputado, (...)
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Então, entendi que é uma

posição ideológica defendida. Naturalmente, por esse pouco tempo que nos
resta, vamos voltar a debater, porque, aí, quero entender a posição de um de
seus companheiros, que tem essa mesma orientação ideológica. que é do
mesmo partido, que fez pior do que Minas Gerais, como é o caso do Rio
Grande do Sul, pois ele privatizou totalmente a empresa.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa à 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.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, como aconteceu

na semana passada, depois do depoimento do Deputado Raul Lima Neto,
ocupo esta tribuna para parabenizar o Corregedor desta Casa, Deputado
Ermano Batista, e o Deputado José Militão, pelo bom trabalho que fizeram,
passando a limpo aquilo que pedíamos naquele dia, que era a apuração das
denúncias do nobre Deputado Raul Lima Neto. Acho, Sr. Presidente, que
após tudo apurado, cabe aos Deputados, em Brasília, chamar o Deputado
Raul Lima Neto e pedir a ele que dê os nomes. Mais uma vez, gostaria de
parabenizar esta Casa e, também, como jornalista, dizer que a imprensa
teve condição de acompanhar todos os pronunciamentos. A Assembléia
mostrou a sua face, a Assembléia mostrou realmente que apurou o que
pedimos naquele dia. Parabéns ao Deputado Romeu Queiroz, ao Deputado
Erniano Batista, ao Deputado José Militão e a toda a imprensa que cobriu
esta Casa quando dos acontecimentos.
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Sr. Presidente, depois de tantos parabéns, depois da entrada fragorosa do

Deputado Gilmar Machado empurrando um carrinho cheio de documentos e
sentindo este Plenário vazio, e pela importância do assunto do nobre
Deputado, gostaria que V. Exa. encerrasse, de plano, a reunião, já que não
existe 'quorum" para o seu prosseguimento.

O Sr. Presidente - Não há questão de ordem a ser resolvida. Registrem-se
as palavras do Deputado Alencar da Silveira Júnior,

Esta Presidência, entendendo que há matérias relevantes a serem
examinadas na presente reunião, vai proceder à chamada dos Deputados
para verificação de "quorum". Antes, porém, concede a palavra, pela ordem,
ao Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, acredito que não
precisaríamos perder tempo, porque são raras as tardes em que às
15h35min vemos este Plenário tão cheio. Dá para ver, de plano, que há
"quorum" para o prosseguimento da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há "quorum" para
prosseguimento da reunião, mas não o há para votação das matérias em
pauta. A Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda à chamada dos
Deputados para recomposição de "quorum".

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

para a continuação dos nossos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, o meu pedido de
verificação de "quorum" foi justamente para alcançarmos esse número de
Deputados para, atentamente, acompanharmos o pronunciamento do
companheiro Deputado Gilmar Machado.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Alencar da
Silveira Júnior.

Palavras do Sr. Presidente
- O Sr. Presidente lê correspondência encaminhada à Casa peto Sr. José

Leandro Filho, Prefeito Municipal de Ouro Preto. a qual foi publicada na
edição do dia 416197.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 39197. Pelo
PSDB: efetivos - Deputados João Leite. Roberto Amaral. Périctes Ferreira e
José Militão: suplentes - Deputados José Maria Barros, Arnaldo Penna, Elbe
Brandão e Kemil Kumaira; pelo PFL: efetivos - Deputados Leonídio Bouças e
Sebastião Costa: suplentes - Deputados Sebastião Navarro Vieira e Paulo
Piau: pelo PPB: efetivos - Deputados Glycon Terra Pinto e Sebastião
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Helvécio; suplentes - Deputados Paulo Pettersen e Gil Pereira; pelo PMDB:
efetivos - Deputados José Henrique e Antônio Roberto; suplentes -
Deputados Antônio Júlio e Geraldo da Costa Pereira: pelo PT: efetivos -
Deputados Anivaldo Coelho e Geraldo Nascimento: suplentes - Deputados
Adelmo Carneiro Leão e Durval Angelo: pelo PDT: efetivo - Deputado
Alencar da Silveira Júnior; suplente - Deputado José Braga; pelo PL: efetivo
- Deputado Ronaldo Vasconceilos; suplente - Deputado Carlos Pimenta: pelo
PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente - Deputado Paulo
Schettino. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 40/97. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Ailton Vilela, José
Militão, Arnaldo Penna e Miguel Martini; suplentes - Deputados João Leite,
Elbe Brandão, Wanderley Ávila e Roberto Amaral: pelo PFL: efetivos -
Deputados Jorge Hannas e Paulo Piau; suplentes - Deputados Djalma Diniz
e Leonidio Bouças; pelo PPB: efetivos - Deputados Gil Pereira e Paulo
Pettersen; suplentes - Deputados Glycon Terra Pinto e Sebastião Helvécio;
pelo PMDB: efetivos - Deputados Antônio Andrade e Jorge Eduardo de
Oliveira; suplentes - Deputados Anderson Adauto e Toninho Zeitune; pelo
PT: efetivos - Deputados Adelmo Carneiro Leão e Gilmar Machado;
suplentes - Deputados Anivaldo Coelho e Maria José Haueisen; pelo PDT:
efetivo - Deputado José Braga; suplente - Deputado Alvaro Antônio; pelo PL:
efetivo - Deputado Ronaldo Vasconceilos; suplente - Deputado Carlos
Pimenta; pelo PSD: efetivo Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado
Miguel Barbosa. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 41197. Pelo PSDB: efetivos - Deputados José Maria Barros,
Arnaldo Penna. Ailton Vilela e Wanderley Avila: suplentes - Deputados Kemil
Kumaira. Mauri Torres, Ajalmar Silva e José Militão: pelo PFL: efetivos -
Deputados Djalma Diniz e Sebastião Navarro Vieira; suplentes - Deputados
Sebastião Costa e Bilac Pinto: pelo PPB: efetivos - Deputados Antônio
Genaro e Dimas Rodrigues: suplentes - Deputados Alberto Pinto Coelho e
Luiz Fernando Faria; pelo PMDB: efetivos - Deputados Geraldo da Costa
Pereira e Anclerson Adauto; suplentes - Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira e Antônio Roberto; pelo PT: efetivos - Deputados Maria José
Haueisen e Gilmar Machado; suplentes - Deputados Marcos Helênio e
Adelmo Carneiro Leão; pelo PDT: efetivo - Deputado Ivair Nogueira;
suplente - Deputado José Braga: pelo PL: efetivo - Deputado Olinto Godinho;
suplente - Deputado Ronaldo Vasconcellos: pelo PTB: efetivo - Deputado
Paulo Schettino; suplente - Deputado Ambrósio Pinto. Designo. A Área de
Apoio às Comissões.



98
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo Gonçalves -
falecimento de Lourdes Gomes Amaral, em São Gonçalo do Pará (Ciente.
Oficie-se.): Gilmar Machado - sua renúncia à condição de membro efetivo da
Comissão Especial que analisa a Proposta de Emenda à Constituição no
38197 (Ciente. Cópia às Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.): Marcos
Helênio - indicação do Deputado Adelmo Carneiro Leão para substituir o
Deputado Gilmar Machado na referida comissão (Ciente. Cópia às
Lideranças. Designo. A Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elbe Brandão e outros, em

que solicitam seja convocada reunião especial visando à comemoração dos
222 anos de criação dos Dragões da Inconfidência da Polícia Militar mineira.
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do
art. 245 do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data da reunião.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Com relação à reunião especial, não

propriamente a do pedido da Deputada Elbe Brandão, temos algumas
solicitações, feitas aproximadamente há dois anos, de homenagens e
reuniões especiais, como a que fizemos em 1995, para homenagear a TV
Grande Minas, e até hoje estamos aguardando a decisão da Presidência.
Não tivemos nenhuma resposta. Na ocasião, a TV estava completando 15
anos, e este ano está comemorando 18 anos. a maioridade. Gostaríamos,
com essa nossa questão de ordem, que a Mesa tomasse uma decisão e
fizesse o levantamento de todas essas reuniões que foram solicitadas há
dois ou três anos, e nos apresentasse um direcionamento, uma
programação, para que possamos saber se vamos realizar essas reuniões
nesta legislatura ou na outra. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência registra as palavras do Deputado
Carlos Pimenta e vai recomendar à secretaria da Mesa que nos informe as
razões pelas quais estão sendo protelados esses pedidos.

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 n°s
1.105/97, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Formiga o imóvel que especifica: e 1.107/97, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira
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do Pajeú o imóvel que especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues (2), solicitando seja
formulado apelo à TELEMIG com vistas à implantação do sistema de
telefonia celular nos Municípios de Rio Pardo de Minas e Montezuma;
Cleuber Carneiro, solicitando seja dirigido ao Procurador-Geral Eleitoral
pedido de informações sobre a tramitação do Recurso Eleitoral Especial n°
12.732/96 da Comarca de Bocaiúva, que se encontra nessa Procuradoria
desde 13/5/96, para emissão de parecer; José Maria Barros, solicitando seja
enviado ofício ao Sr. Ministro Extraordinário dos Esportes, solicitando o
empenho da autoridade para que seja escolhida a cidade de Juiz de Fora
como sede dos Jogos da Juventude, promovidos por aquele Ministério
(Oficie-se.); José Militão, solicitando seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Lei n° 1 .236/97, de sua autoria; e José Henrique,
solicitando seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
n° 1.236197, de sua autoria (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio,
Líder do PT, em que este solicita a palavra, de acordo com o art. 71 do
Regimento Interno, para, nos termos do seu parágrafo único, transferi-Ia ao
Deputado Gilmar Machado. A Presidência defere o requerimento e fixa para
o orador o prazo de 15 minutos.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, demais pessoas presentes nas galerias, imprensa; assomo à
tribuna agradecendo ao Líder do PT, Deputado Marcos Helênio, a cessão
deste espaço para que pudéssemos, em nome da Bancada, expressar a
nossa posição relativa a matérias que vêm sendo veiculadas por jornais, em
especial, "O Tempo. Trouxemos alguma documentação, pois não temos
condição de trazer até aqui, em cima, o carrinho contendo todas as pastas
com o trabalho realizado pela Assembléia Legislativa. Primeiramente, vamos
explicar o porquê da nossa fala. Ontem, fomos surpreendidos com uma
matéria publicada no jornal "O Tempo', que diz: "Patrus fez contratação
irregular'. Não há nenhuma colocação no sentido de que poderia ter feito,
apenas diz: "Patrus fez contratação irregular de empresa de consultoria para
a Prefeitura de Belo Horizonte". Nós defendemos a liberdade de imprensa,
uma vez que há o direito de divulgar e publicar os fatos que vêm ocorrendo,
mas, neste caso, temos que dizer que se trata de matéria infundada,
inverídica. Por quê? A Assembléia Legislativa realizou, durante mais de seis
meses, no ano passado. uma CPI. da qual fui o autor. Ela foi presidida, e
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muito bem, pelo Deputado Geraldo Rezende e teve como relator o Deputado
Carlos Pimenta, do PL. Durante seis meses, investigamos e trabalhamos
com os contratos de consultoria de empresas em mais de 156 municípios de
Minas Gerais, e eu poderia enumerar contratos dessas Prefeituras, das de
Uberlândia, Ipatinga, Contagem, Ribeirão das Neves, Juiz de Fora e outras.
Na sua grande maioria, elas fizeram contratos com consultorias sem
licitação, porque tinham amparo legal na Lei n° 8.666, art. 13, que assegura
e garante esse direito às Prefeituras, desde que as empresas contratadas
tenham notória especialização. E foi o caso. Todas elas, e aqui temos todos
os contratos, são mais de 156 Prefeituras, estão regulares. Isso foi apurado
pela CPI, e o relatório, por recomendação do Plenário desta Casa, foi
entregue ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Secretaria da
Fazenda. Em momento algum, houve discriminação de Prefeituras por
pertencerem a este ou àquele partido. Todas foram examinadas com o
mesmo critério, e, no aspecto da contratação, não ficou comprovada a
existência de irregularidade. Portanto, se for verdadeira a matéria publicada
pelo jornal, significa que não foi verdadeiro o trabalho realizado pela CPI da
Assembléia Legislativa, que cometeu equívocos, privilegiando Belo
Horizonte. Isso, absolutamente, não aconteceu. Os sete Deputados que
compuseram a CPI são extremamente sérios e, em nome do Poder
Legislativo, fizeram um bom trabalho. São eles: Presidente, Deputado
Geraldo Rezende; Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Penna, do PSDB;
relator, Deputado Carlos Pimenta, do PL; Deputado Gilmar Machado, do PT;
Alberto Pinto Coelho, do PTB: Paulo Piau, do PFL, e Ivair Nogueira, do PDT.

Não viemos fazer disputa com a imprensa, porque esse não é o nosso
objetivo. Defendemos, volto a afirmar, a liberdade de imprensa, mas ela
requer, também, que sejam fundamentadas as matérias. Se se tivesse
colocado que Patrus faz contratação sem licitação de consultorias, não
estaríamos fazendo questionamento. Não poderíamos aceitar passivamente
que a nossa maior liderança em Minas Gerais, o ex-Prefeito de Belo
Horizonte, Patrus Ananias, pudesse ser acusado de ter feito contratação
irriegular, porque a CPI que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais realizou comprovou que não houve irregularidade no processo que foi
feito. A CPI comprovou que houve irregularidade nas DAMEFs de Contagem
e Congonhas. No caso de Contagem, temos em mãos o inquérito policial
feito pela Secretaria da Segurança Pública, no qual até uma consultoria está
recebendo um processo por ter adulterado DAMEFs, aumentando
artificialmente o índice do Município de Contagem. Portanto, fizemos um
requerimento, solicitando que viessem aqui os representantes da Secretaria
da Fazenda, do Tribunal de Contas e do Ministério Público, para dizerem o
que já foi feito até agora, com relação às indicações que a CPI do VAF
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solicitou. Fomos aos vários órgãos entregá-lo pessoalmente. Das
providências sugeridas pela CPI, uma delas é que fosse solicitada às
Prefeituras a suspensão dos contratos com empresa de consultona, porque
entendemos que a Secretaria da Fazenda teria condições de treinar os seus
técnicos para dar assessoria às Prefeituras a fim de que não tivessem a
necessidade de fazer esse tipo de contrato.

Encerrando essa parte, queremos dizer que a Bancada do PT na
Assembléia Legislativa quer deixar, de público, o seu protesto contra a
matéria, da forma como foi publicada. Entendemos que todos os jornais têm
o direito e o dever de investigar e apontar irregularidades, só que
gostaríamos que pudessem olhar essa questão, diante do que foi colocado
na CPI, e pudessem, de fato, informar aos seus leitores. Desde o inicio,
elogiamos o jornal "O Tempo" pelo seu trabalho e cobertura. Minas precisa,
cada vez mais, ter uma imprensa que informe mais, para que cheguem
notícias em todo o interior do Estado e o povo saiba das irregularidades e
dos acertos que as administrações vêm fazendo. Gostaríamos que
tomassem cuidado com a divulgação, porque fica parecendo que é uma
disputa artificial. Todos já sabem que o companheiro Patrus Ananias é um
dos nomes que o PT discute para ser candidato ao Governo do Estado. Não
temos medo. Recebemos, nesta semana e na anterior, vários ataques, pois
irregularidades foram apontadas relativas ao PT. Estamos investigando. Foi
criada uma Comissão de Ética no partido, para examinar algumas denúncias
que foram feitas. Aceitamos as críticas e vamos investigar. Se tiverem
procedimento, as pessoas responsáveis serão punidas. Gostariamos que
fosse dado ao partido o tratamento que é dado aos demais.

Na questão dos dois Deputados que foram expulsos sumariamente do PFL,
não foi dito que as irregularidades eram de todo o partido, mas, quando uma
acusação é feita contra uma administração nossa, do PT, o partido é
colocado como um todo. Recebemos isso, inclusive, como algo que
demonstra que o PT é, realmente, um partido, uma agremiação forte e
estruturada. Portanto, todos os ataques são feitos diretamente ao partido.
como um todo. E nós recebemos qualquer critica a qualquer companheiro
como algo feito ao conjunto do partido. Entendemos que isso é salutar.
Queremos, realmente, transparência, ética e, também, a fiscalização dos
atos de nossos executivos e de nossos parlamentares. Estamos sujeitos a
erros, queremos que, realmente, todos possam apontá-los e estamos abertos
à crítica e ás questões que nos são colocadas. Gostariamos, também, que as
pessoas pudessem olhar- quando fizessem as suas colocações -. não
fazendo afirmações, mas levantassem o problema, para que fôssemos
investigar. Não foi isso o que aconteceu com o caso do ex-Prefeito de Belo
Horizonte, Patrus Anan ias.
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Encerrando, não poderia deixar de, em nome da Bancada do PT, ficar

surpreso com uma matéria publicada no 'Minas Gerais', e, também, no
"Estado de Minas" de hoje: o Governo do Estado, através de um ato do
Secretário do Governo, Cláudio Mourão, concede reajuste salarial a 400
funcionários que exercem cargos comissionados. Esse reajuste varia de
R$200,00 a R$1.000,00, enquanto foi concedido reajuste de apenas R$8,00
para os funcionários do Quadro Permanente, em especial aos serviçais,
deixando o restante do funcionalismo sem reajuste. Não podemos continuar
a assistir a essa situação. Tenho certeza de que o Líder do Governo,
Deputado Péncles Ferreira - e somos testemunha disso -, tem feito esforço
para garantir uma reunião entre os representantes do funcionalismo e o
Governador do Estado, para que possamos discutir essas questões. O
funcionalismo público, ou seja, os funcionários dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, não podem passar mais um ano sem nenhum tipo de
reajuste. Também não podemos permitir que os servidores públicos abram
os jornais e vejam que quem exerce cargo de chefia vai ter reajuste,
enquanto os demais continuam sem nenhum tipo de reajuste. Precisamos
abrir um debate aberto e franco. Vamos ver se há ou não, realmente,
condições de se dar reajuste. Por que foi dado esse tipo de reajuste aos
ocupantes de cargos comissionados? Esse é o Robin Hood" do Governo do
Estado, ou seja. o Robin Hood" do funcionalismo. Tirar de baixo para dar lá
em cima. Esse não é o melhor método para resolver os problemas do
funcionalismo público, da máquina, dos servidores que tão bem vêm
prestando serviços e fazendo de Minas Gerais um dos grandes Estados da
Federação. Precisamos ter mais respeito com esses brilhantes funcionários,
que vêm-se dedicando, mas que não podem conviver com essa política de
arrocho e recessão.

Quero, mais uma vez, agradecer ao meu Líder, Deputado Marcos Helênio,
a cessão do tempo para que pudéssemos prestar esses esclarecimentos à
Assembléia Legislativa e ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente, pela concessão do tempo.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Anderson
Adauto, Líder do PMDB, em que solicita a palavra, nos termos do art. 71 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador
o prazo de 21 minutos.

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Deputado, acho que o senhor faria
muito melhor, como Deputado do PSDB, ao invés de vir (...) Vocês têm
mania de, quando vem um Deputado do PT aqui, trazer exemplos de outros
lugares, como do Espírito Santo. Se o senhor quiser fazer colocações, faça a
defesa do comportamento do seu Governador e estude como eu estudei,
para vir aqui fazer uma defesa jurídica.
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O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Já o fiz. O Tribunal de Contas e o
Tribunal de Justiça deram pareceres favoráveis. Já fiz a defesa.

O Deputado Anderson Adauto - Concluindo. Sr. Presidente, o senhor me
perdoe: se eu estivesse no lugar de V. Exa., aguardaria a conclusão do meu
pronunciamento, porque realmente a pedi na condição especial que está no
Regimento, no art. 71, que diz que cabe às Lideranças usar a palavra
quando o motivo for relevante.

Este é um assunto que faço questão de abordar. Os senhores, do PSDB,
podem ter a certeza de que não varrerão para debaixo do tapete, da forma
como querem, a venda das ações da CEMIG. Vocês pagarão o preço
histórico pela irresponsabilidade de fazer esse acordo de acionistas,
principalmente o Vice-Governador do Estado. Não quero insinuar que é ele
quem governa, que não existe governo ou que o Governo não tem o pulso
suficiente. Não quero insinuar isso. Mas quero dizer que todos sabemos
muito bem que quem conduziu todas essas negociações foi o Vice-
Governador. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir essa
venda. As ações foram vendidas, mas o Conselho de Acionistas ainda não
assinou. Estamos em tempo hábil, tentando mostrar aos Srs. Deputados que
essa negociação trará prejuízo ao Estado. Percebi claramente, pela
fisionomia de cada um dos Deputados presentes, que eles estão chocados
com o que eu li. Vou tomar a liberdade de passar a cada Deputado desta
Casa a cópia deste discurso, para que eles possam avaliar a gravidade do
assunto e a irresponsabilidade do Governo em fazer esse acordo com o
acionista minoritário. Em meu entendimento, o Estado de Minas perdeu. sob
todos os aspectos. o controle da CEMIG. E perdeu de forma irresponsável.
Perdeu com prejuízos para o Estado.

Srs. Deputados, não estou aqui como membro de um partido que tem
expectativa para os próximos quatro anos. Não estou aqui em defesa de
nenhum candidato a Governador. Estou aqui como um Deputado do
Triângulo, região onde está situada a maioria do patrimônio da CEMIG.
Tenho uma obrigação maior do que a maioria dos Deputados de conhecer
esse assunto com maior profundidade. Então. Srs. Deputados, gostaria que
os senhores avaliassem e conhecessem esse acordo de minorias, que tira,
efetivamente, o controle acionário do Governador, colocando o Estado de
quatro junto ao acionista minoritário. Nunca vi isso em minha vida.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência

passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.
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Questões de Ordem

O Deputado Marco Régis - Como V. Exa. pode verificar de plano, não há
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Assim, pedimos o
encerramento da reunião.

O Deputado Péncles Ferreira - Pediria a V. Exa. que procedesse à
recomposição do 'quorum", uma vez que temos matérias importantes a
serem votadas.

O Sr. Presidente - E regimental. Esta Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para a recomposição de 'quorum".

• Sr. Secretário (Deputado José Bonifácio) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Não há

"quorum" para continuação dos nossos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas; para a
extraordinária de amanhã, dia 5, às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como 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 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de maio de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Mauri Torres e Antônio Roberto. membros
da Comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado Wilson Pires.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento,
declara abertos os trabalhos e informa aos Deputados que a reunião se
destina a discutir e votar proposições da Comissão e a ouvir os
representantes do PROCON de Belo Horizonte, da Delegacia Regional da
SUNAB no Estado. da CDL e da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que
prestarão esclarecimentos sobre as taxas de juros cobradas no comércio.
Em seguida, o Presidente solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes; e determina à assessoria da Comissão que seja
distribuído aos Deputados o cronograma dos eventos institucionais a serem
promovidos por esta Casa até outubro de 1997. Após, a Presidência leva ao
conhecimento dos Deputados avulsos do Projeto de Lei n° 1.218/97,
publicado no 'Diário do Legislativo" de 21/5/97. que estabelece as diretrizes
para os orçamentos fiscal e de investimento das empresas controladas pelo
Estado para o exercício de 1998. Prosseguindo, o Presidente registra a



1 ki

105
presença dos Srs. Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON de
Belo Horizonte; João Batista Rabelo e Castro, Delegado Adjunto e
representante do Sr. José Arnaldo Lima da Silva, Delegado Regional da
SUNAB no Estado, e Manoel Pereira Bernardes. Vice-Presidente da CDL. Na
seqüência dos trabalhos, o Presidente, autor do requerimento que motivou o
convite às autoridades presentes, expõe o objetivo da reunião e concede a
palavra aos convidados para que façam suas explanações e respondam às
perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Após os debates, o Deputado Mauri Torres procede à leitura de
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão e da de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para debater com o Sr. Sacha Calmon Navarro Coelho,
tributansta, e os Presidentes da Associação Comercial de Minas Gerais, da
CDL, do SEBRAE, da FAEMG e da FIEMG sobre a criação de um setor de
defesa do contribuinte. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Tendo em vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do Deputado
Geraldo Nascimento, este passa a Presidência ao Deputado Mauri Torres.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento apresenta requerimento,
em que solicita sejam ouvidos na Comissão representantes da Associação
Brasileira de Consumidores, da Receita Estadual, do Batalhão de Trânsito e
da Diretoria de Trânsito e Sistema Viário da BHTrans, para discutirem o
funcionamento do Sistema Operacional de Estacionamento Rotativo, mais
conhecido como Faixa Azul. Requer, ainda, sejam ouvidos na Comissão
representantes da CEMIG, da FIEMG e do PROCON Estadual, para
discutirem os blecautes, o alto consumo de energia elétrica e outros
assuntos. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. O
Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos, tece
considerações relativas ao assunto em tela e agradece aos convidados a
participação e os valiosos subsídios trazidos à Comissão. 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. 3 de junho de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade - Roberto Amaral - Ivair

Nogueira.	 -	 -
ATA DA 430 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete de maio
de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Sebastião Navarro Vieira, José Braga e Marcos
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Helênio (substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Constituição e Justiça: Antônio
Andrade, Marcos Helênio. Sebastião Helvécio, Bilac Pinto (substituindo este
ao Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do PFL) e Arnaldo
Penna, membros da Comissão de Administração Pública; Sebastião Navarro
Vieira, José Braga, Sebastião Helvécio e Arnaldo Penna (substituindo este
ao Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
pareceres destas Comissões para o 1 0 turno dos Projetos de Lei 1.139197
(distribuído aos relatores. Deputados Gil Pereira. Sebastião Helvécio e José
Braga, respectivamente) e 1.143197 (distribuído aos relatores, Deputados Gil
Pereira, Antônio Andrade e José Braga, respectivamente), ambos de autoria
do Governador do Estado. A seguir, o Presidente informa que a reunião
conjunta destas Comissões marcada para o dia 20/5/97, às 15h30min, não
se realizou por falta de 'quorum", estando presentes os Deputados Hely
Tarqüínio, Sebastião Costa, Gilmar Machado, Ivair Nogueira e Anderson
Adauto, pela Comissão de Constituição e Justiça; Elbe Brandão, pela
Comissão de Administração Pública: e Roberto Amaral, pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Informa ainda que, à reunião
conjunta marcada para o dia 2115/97, às 15h30min. que também não se
realizou por falta de "quorum", estiveram presentes os Deputados Hely
Tarqüínio e Gilmar Machado. Na ausência do relator do Projeto de Lei n°
1.139/97 pela Comissão de Constituição e Justiça, o Presiden: redistribui a
matéria ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, a quem passa a palavra.
Este solicita prazo regimental para emitir seu parecer. e seu pedido é
deferido pela Presidência. Nesta oportunidade, o Deputado Marcos Helénio
apresenta requerimento solicitando sejam convidados, para prestar
esclarecimentos sobre o Projeto de Lei n° 1.139/97, perante estas
Comissões, os Srs. Leonel Archanjo Affonso, Diretor-Geral do Instituto de
Previdência dos Servidores Militares: Renato Barros, Diretor da
Coordenação Sindical, e Jair José Dias, ex-Comandante-Geral da PMMG,
além de representantes das Secretarias do Planejamento e Coordenação
Geral e de Recursos Humanos e Administração. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Passa-se à apreciação do Projeto de Lei n°
1.143197. Estando ausente o relator anteriormente designado pela Comissão
de Constituição e Justiça, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que apresenta parecer concluindo pela
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constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Colocado
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Os relatores pelas
Comissões seguintes, Deputados Antônio Andrade e José Braga,
apresentam seus pareceres concluindo pela aprovação do projeto na forma
apresentada. Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece o comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 3 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Sebastião

Costa - Sebastião Navarro Vieira - Antônio Roberto - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 985/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a Escolinha Atieticana do Menor Carente
- EAMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, e, agora, nos
termos regimentais, compete a esta Comissão apreciar a matéria no 20
turno, em caráter deliberativo.

Fundamentação
De acordo com o seu estatuto, a EAMC é sociedade civil sem fins

lucrativos, cujo objetivo é amparar o menor carente, propiciando-lhe a
iniciação e o desenvolvimento na prática de esportes, principalmente do
futebol, bem como proporcionar-lhe assistência médico-odontológica,
acompanhamento escolar, bolsas de estudo, alimentação e hospedagem.

Em razão da natureza eminentemente social das atividades desenvolvidas
pela referida entidade, reiteramos o juízo de que a concessão de título
declaratôrio de sua utilidade pública configura ato oportuno e justo.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 985/96 no

20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.110/97
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Itaguara, com sede no Município de Itaguara.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, em sua forma original, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em
cumprimento das disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade desenvolve atividades de caráter assistencial, visando

atender necessidades básicas da comunidade local. Para a consecução de
seus objetivos, presta serviços médico-hospitalares gratuitos aos indigestes e
à população em geral.

Dessa forma, julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.110197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.133197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, objetiva
declarar de utilidade pública o Abrigo Cristão Ary Rolim Costa, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, e. agora,
compete a este órgão colegiado sobre ela deliberar conclusivamente no 20
turno, conforme dispõe mandamento regimental.

Fundamentação
Verifica-se pela documentação que compõe o auto de processo que o

Abrigo objeto do projeto em tela é uma sociedade civil cujos membros da
diretoria não são remunerados pelo exercício dos cargos que ocupam. Além
disso - vale ressaltar -. tem por fim precípuo oferecer aos desafortunados,
especialmente aos idosos, assistência moral e material, proporcionando-lhes
teto, alimentação e outros beneficios.

E lícita, portanto, a intenção de se lhe outorgar o título declaratório de
utilidade pública

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei n° i .133/97 no 2 0 turno, na forma
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proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.105/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.105/97, de autoria do Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga o imóvel que
especifica, foi aprovado em turno único, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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°1.105/97
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Formiga o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Formiga

imóvel com área de 4.240m 2 (quatro mil duzentos e quarenta metros
quadrados) situado nesse município, no lugar denominado Vista Alegre e
Lagoa Seca - Conjunto Habitacional Cidade Nova, registrado sob o n° R-01-
19007, no livro n° 2-U, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Formiga.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se destina ao
funcionamento da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira.

Art. 21 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da lavratura da escritura de
doação, não lhe for dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 311 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.
Wilson Trõpia.Presidente - Aílton Vilela.relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.107/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.107/97. de autoria do Governador do Estado, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Pajeú o
imóvel que especifica, foi aprovado em turno único, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270. §



110
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°1.107/97
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Pajeú o

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

Cachoeira de Pajeú imóvel urbano com área de 1.501m 2 (mil quinhentos e
um metros quadrados) situado nesse município, na Rua Goiás, 156, no
centro da cidade , havido por doação do Município de Pedra Azul, conforme
escritura registrada sob o n° 4.300, a fis. 132 do livro 3-G, no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Pedra Azul.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se destina à instalação
de serviços da administração municipal.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado
se, no prazo de 5 (cinco) anos contados da data da assinatura da escritura de
doação, não lhe for dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 265a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n

o
s 1.245 a 1.250/97 - Requerimentos n os 2.152

a 2.189/97 - Requerimentos dos Deputados Gil Pereira e outros. Wanderley
Ávila e Gilmar Machado - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Roberto Amaral e Marco Régis - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ermano Batista, Leonidio Bouças, Miguel Martini. Gilmar
Machado e Marcos Helênio - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura
de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Gil
Pereira e outros: deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Wanderley Ávila e Gilmar Machado; aprovação - 2 1 Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei n° 1.139/97; requerimento do Deputado José Militão: deferimento:
leitura do parecer: encerramento da discussão; discurso do Deputado Gilmar
Machado; votação do projeto, salvo emenda: aprovação; votação da
Emenda n° 1: aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n°
1.142/97; designação do relator: emissão do parecer: requerimento do
Deputado Péricles Ferreira: deferimento: requenmento do Deputado José
Bonifácio: perda do objeto do requerimento: votação do projeto. salvo
emendas: aprovação: votação das Emendas n

o
s 1. 4 e 5; aprovação:

votação da Emenda n° 3: rejeição: votação da Emenda n° 2: rejeição -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.143197: apresentação da
Emenda n° 1: encerramento da discussão: designação do relator: emissão do
parecer; votação do projeto, salvo emenda; aprovação: votação da Emenda
n° 1; rejeição - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
n° 13.321; questão de ordem; chamada para recomposição do número
regimental; inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeimo Carneiro Leão -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira



112
Júnior - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Mana Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a lista de

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

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria OUvia, 5 1 .Secretãna nas funções de 20-Secretário,

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:

OFiC lOS
Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,

informando que as investigações sobre a morte do Presidente do Sindicato
dos Tabalhadores Rurais de Abre-Campo prosseguirão com vistas à
elucidação completa dos fatos. (- À Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)

Do Sr. Rubem Messias Barbosa, Prefeito Municipal de Nanuque,
cumprimentando pelo empenho para a não-aprovação da proposta de
emenda à Constituição que prorroga a vigência do Fundo de Estabilização
Fiscal - FEF.

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador,
enviando cópia das informações prestadas pela Secretaria da Fazenda sobre
pedido de isenção ou redução da base de cálculo nas saídas, em operações
internas de produtos destinados a agricultura, pecuária e outros.
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Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Diretor do Instituto de
Criminalística da Secretaria da Segurança Pública (2), encaminhando cópias
da folha de ponto e escala de plantão dos peritos criminais lotados nesse
Instituto, referentes ao mês de abril deste ano, e enviando a análise do
Laudo n° 5.495197, originado pelas questões formuladas pela CPI constituída
para investigar os presídios do Estado. (- A CPI dos presídios.)

Do Sr. Carlos Naves da Mota, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Araguari, solicitando empenho para que se revogue a Lei n° 7.302178,
cujo cumprimento tem prejudicado a vida econômica do município. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

"Do Sr. Jorge Henrique Schmidt, Chefe de Gabinete da Secretaria da
Fazenda, informando, em atenção a requerimentos dos Deputados Geraldo
Rezende e Leonídio Bouças, que estudos realizados por essa Pasta indicam
perda anual de receita caso o Estado adote o SIMPLES e que está sendo
elaborado projeto de lei alternativo referente a esse assunto.".

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° 1.245197
Institui o Dia do Espírita no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituído no dia 18 de abril o Dia do Espírita.
Ar-t. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1997.
Ambrósio Pinto
Justificação: A doutrina espírita, codificada por AlIan Kardec, surgiu com a

publicação de "O Livro dos Espíritos", em 18/4/1857. Os adeptos do
espiritismo são chamados espíritas.

Em seu tríplice aspecto filosófico, científico e religioso, a doutrina espírita
oferece ao homem uma fé raciocinada, renovando-lhe os sentimentos e as
idéias, preparando-o para vida harmoniosa, abrindo-lhe novos horizontes,
educando-o para a vida e a fraternidade universal, segundo os ensinamentos
do Evangelho de Jesus.

Para o espírita, cada dia é nova oportunidade de renovação no caminho e,
no sábio conceito do espírito Emmanuel. "cada dia é desafio sereno da
natureza, constrangendo-nos docemente à procura de amor, sabedoria, paz
e elevação".
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Os espíritas prestam assistência social de grande relevância neste Estado,

em todos os municípios, e tal iniciativa visa a homenagear aqueles que, por
suas ações altruístas. levam conforto espiritual a todos os que necessitam.

Nada mais justo que acolher esta iniciativa, a exemplo do Estado de São
Paulo, que instituiu o Dia do Espírita, por meio da Lei n o 9.471, de 27112196,
abraçando o dia 18 de abril, que melhor traduz a instituição dessa doutrina.

- 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° 1.246/97
Dispõe sobre o Adicional de Local de Trabalho para fins de incorporação

aos proventos de aposentadoria e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O período mínimo de percepção da gratificação prevista no art. l

da Lei n°11.717, de 28 de dezembro de 1994, a ser considerado para fins de
incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor que fizer jus ao
beneficio, será de 3.650 (três mil seiscentos e cinqüenta) dias.

§ 1 0 - Será reiniciada a contagem de tempo de novo período caso ocorra
interrupção, por prazo igual ou superior a 730 (setecentos e trinta) dias, no
recebimento da gratificação mencionada.

§ 20 - Se o período apurado de percepção da gratificação for inferior a
3.650 (três mil seiscentos e cinqüenta) dias ou superior a 1.460 (mil
quatrocentos e sessenta) dias, o valor da gratificação será calculado
proporcionalmente ao número de dias de seu recebimento.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 31 de maio de 1997.
José Bonifácio
Justificação: O Adicional de Local de Trabalho foi instituído para o servidor

em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário que. no desempenho
de suas funções. exerça atividade permanente junto à população carcerária
de sentenciados e adolescentes infratores, expondo-se a situações de
desgaste psíquico ou de risco de agressão física, conforme se infere do art.
1 0 da Lei n°11.717, de 27112/94.

Nos termos da citada lei, trata-se de adicional de função, espécie de
vantagem pecuniária que a administração pública concede aos servidores
em face da natureza peculiar da função.

Na lição do administrativista Hely Lopes Meirelies, "todo adicional de
função é, por natureza, vantagem pecuniária "pro labore faciendo", de
auferimento condicionado à efetiva prestação do serviço nas condições
estabelecidas pela administração. Dai por que não se incorpora
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automaticamente ao vencimento, mas deve integrá-lo para efeitos de
disponibilidade ou aposentadoria, se, no momento da passagem para a
inatividade remunerada, o funcionário estava exercendo o cargo ou a função
com o período de carência consumado'. ("Direito Administrativo Brasileiro'.
16. ed. São Paulo: "Revista dos Tribunais", 1991, p401)

Na esteira desse entendimento e a fim de que se faça justiça. propomos,
por meio deste projeto, a incorporação do Adicional de Local de Trabalho ao
vencimento do servidor que recebeu esse benefício por um período
determinado, uma vez que. conforme já ressaltamos inicialmente, a função
desempenhada para a concessão do referido adicional expõe o servidor a
situações de desgaste psíquico e risco de agressão física.

Não se justifica o fato de um servidor, nas condições estabelecidas pela
Lei n° 11.717, de 1994. receber o adicional pelo desempenho da função por
tanto tempo, e, ao se aposentar, não ter reconhecido o direito de continuar a
perceber a retribuição pecuniária correspondente.

Contamos, pois, com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei que ora apresentamos.

- 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° 1.247197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro do

Rosário, com sede no Município de Oliveira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro do Rosário, com sede no Município de Oliveira.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos. a Associação

Comunitária do Bairro do Rosário tem diretoria composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Posto isso, pleiteia a declaração de sua 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° 1.248/97
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Igreja de São

João Batista, com sede no Município de Barão de Cocais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da

Igreja de São João Batista, com sede no Município de Barão de Cocais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a entidade Obras

Sociais da Igreja de São João Batista tem diretoria composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Posto isso, pleiteia a declaração de sua 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° 1.249197
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Cardosos,

com sede no Município de Urucánia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores de

Cardosos, com sede no Município de Urucânia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Jutificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a Associação dos

Moradores de Cardosos tem diretoria composta por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Posto
isso, pleiteia a declaração de sua 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° 1.250/97
Determina a publicidade de documentos constantes em arquivos policiais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Todos os documentos constantes em inquéritos policiais serão

públicos a partir do quinto ano de sua conclusão.
Parágrafo único - O poder público estadual não poderá impor restrições à

consulta e ao fornecimento de cópias dos documentos de que trata o caput"
deste artigo, devendo apenas exigir a identificação do requerente.

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 junho de 1997.
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Maria José Haueisen
Justificação: Recentemente tomamos conhecimento. por meio da imprensa

escrita desta capital. das dificuldades enfrentadas por ex-presos políticos, ao
tentarem ter acesso a documentos relativos aos inquéritos abertos quando
de suas prisões.

O fato causou estranheza, sobretudo porque tais documentos já se
tomaram públicos por força da Lei n° 10.360, de 1990. Entretanto, quando
nos inteiramos melhor do assunto. vimos que a referida lei determinou se
tomassem públicos apenas os documentos constantes nos arquivos do
extinto DOPS, órgão que serviu à ditadura militar.

Nosso entendimento, no entanto, é que todos os documentos policiais
devam ser públicos, permitindo à sociedade acesso a qualquer informação
constante em inquéritos abertos por autoridade policial. Essa é, com efeito, a
posição do Secretário Nacional de Direitos Humanos, que opinou pelo prazo
de cinco anos- incorporado por nosso projeto - para que se dê publicidade à
referida documentação.

Por se tratar de matéria cuja competência não foi reservada pela
Constituição do Estado ao Chefe do Poder Executivo, sua iniciativa é
permitida a qualquer dos integrantes do Legislativo, não havendo, pois. que
se falar em vicio de origem.

Quanto ao mérito, por se tratar de matéria da mais alta relevância,
esperamos contar com o apoio de todos os Deputados a sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.182197, do Deputado Paulo Píau, solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado com vistas a que as regiões do Noroeste de Minas.
Triângulo e Alto Paranaiba sejam incluídas no Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.183197, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com
vistas a que seja prionzada a duplicação da BR-135, no trecho que liga a
BR-040 a Montes Claros.

N° 2.184/97, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que viabilize a estadualização da
estrada municipal que liga os Municípios de Glaucilândia e Guaraciama.

N° 2.185197. do Deputado Gil Pereira. solicitando seja formulado apelo ao
Supenntendente da CODEVASF com vistas a que autorize a construção de
barragens nos locais que menciona. no Município de Claro dos Poções.

N° 2.186/97. do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
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Superintendente da CODEVASF com vistas a que autorize a construção de
poços tubulares que menciona, no Município de Claro dos Poções.

N° 2.187197, do Deputado Leonidio Bouças, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que sejam nomeados os
aprovados no último concurso realizado pela FHEMIG.

N° 2.188197, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à pavimentação do
trecho de rodovia que liga os Municípios de Santa Rosa da Serra e Estrela
do Indaiá. (- Disbnbuídos à Comissão de Administração Pública.)

N° 2.189197, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja estudada pela
Mesa da Assembléia forma de reajuste salarial para os servidores deste
Poder, tomando por base o que foi efetivado pelo Poder Executivo, mediante
a Deliberação CEP n o 1/97. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Gil
Pereira e outros, Wanderley Ávila e Gilmar Machado.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Roberto Amaral e Marco Régis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

embora o objetivo maior de minha presença hoje nesta tribuna seja o prazer
pela constatação de um fato auspicioso e a oportunidade de gravá-lo, faço-o
ainda por considerar obrigação o reconhecimento e a menção de valores
quando estes afloram. Elogiar o êxito é premiar a competência. Sonegar
relevância é negar a história, injustiçar o presente é sacrificar o futuro. Se o
agora sofrer Sob o estigma da ingratidão, o porvir, com certeza, vai reclamar
pela falta de informação.

O Estado de Minas tem algo importante para comemorar. Eu me permito
realçar e registrar. Teve início em Havana, capital de Cuba, dia 2 deste, e
termina amanhã, dia 6, o "II Congresso de Secretários Municipais de Saúde
das Américas'.

Vejam os senhores que a Organização Mundial da Saúde convidou o Dr.
José Rafael Guerra Pinto Coelho para estar presente. Até então nada de
extraordinário, diriam os senhores, mas acontece que o nosso Secretário de
Saúde foi lá, a pedido, para falar sobre os Consórcios Intermunicipais de
Saúde para Secretários Municipais de Saúde de inúmeros municípios das
Américas. A grandiosidade de seu trabalho extrapolou as fronteiras de Minas
e foi muito além dos limites do Brasil.
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Não é sem causa. O Dr. Guerra inventou um modelo ímpar mas eficaz,
fincado na cooperação, não apenas para enfrentar as doenças, mas também
para evitá-las. Provou que os problemas da saúde em Minas eram - e os do
Brasil continuam - muito mais de gestão que de orçamento. E convenhamos
que compatibilizar recursos com a demanda foi sempre tarefa das mais
difíceis e que vem desafiando os mais perspicazes administradores no curso
do tempo.

Espírito agudo. o Dr. Guerra divisou meios de equacionar os problemas da
saúde pela regionalização do atendimento, usando dos hábitos bem típicos
de nossa gente, onde a substância chamada solidariedade é o ponto mais
alto de toda a construção. Foi sob esta inspiração que o Dr. José Rafael
Guerra, eminente Secretário da Saúde deste Estado delineou o inspirado e
arrojado Projeto de lntermunicipalização da Saúde. de tal forma que os
recursos integrados das diversas cidades de uma microrregião possam servir
e aproveitar a todos, indiscriminadamente, com maior rendimento e menor
custo possível.

Como exemplo da eficácia da empreitada cito o Hospital Regional de
Guanhães, que. durante o ano de 1996. atendeu 2.700 pacientes e, de
janeiro a maio deste ano, em apenas 5 meses, depois de ser transformado
em referência de consórcio, atendeu 28.000 pacientes. Média mensal de
5.600, mais que o dobro de todos os procedimentos do ano anterior.
Menciono apenas um consórcio, vejam os senhores que Minas tem hoje 52.
envolvendo 607 municípios e mais de 9 milhões de pessoas.

Podemos afirmar, sem erro, que o Sr. Secretário está no caminho certo, e,
por isso, a saúde em Minas vai bem. Seu esforço e sua competência foram
vistos de tão longe, pela Organização Mundial da Saúde. Seria demasiado
injusto nós aqui. bem próximos, deixarmos de reconhecer e registrar.
Parabéns para Minas e para o Governador Eduardo Azeredo, que respaldou
e ofereceu as condições necessárias à consecução deste ingente, exitoso e
extraordinário serviço. Ao Sr. Secretário, Dr. José Rafael Guerra Pinto
Coelho. os nossos cumprimentos, a nossa reverência e sinceros votos para
que continue, com o mesmo brilho, sua invejável trajetória. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leo nidio Bouças.
• Deputado Leonidio Bouças* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. não

poderíamos deixar de. hoje. 5 de junho, fazer referência ao Dia Mundial do
Meio Ambiente. Tivemos ontem uma sessão especial dedicada ao tema,
mas gostaríamos de ler um artigo que saiu no "Estado de Minas" de hoje,
numa edição especial dedicada ao meio ambiente. O artigo ê de Lélio Costa
e Silva, coordenador do Projeto Xerimbabo e Diretor do Centro de
Biodiversidade da USIPA- CEBUS. (- Lê:)

"Como os ventos, beija-flores, abelhas, gralhas. cutias amaram,
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respeitaram e arborizaram. Descobriram que a natureza viva depende do
coração. Nunca mais colocaram fogo nas matas. Economizaram energia. E,
quando saíram, todos apagaram as luzes. Nem precisaram do horário de
verão. Não mataram mais passarinhos, nem ficaram sozinhos. Foram para o
trabalho a pé e de bicicleta, revitalizando-se debaixo das frondosas árvores,
finalmente poupadas das podas. Plantaram hortas, jardins e a esperança em
todas as escolas. Recuperaram as matas ciliares e cessaram de jogar lixo e
entulho nas margens dos nos. Nunca mais adoeceram, nem foram varridos
pelas enchentes. Nem se expoliaram mais, justificando, assim, o sábio título
de homo sapiens". Compartilharam. então, a saúde, a beleza, a igualdade e
a harmonia. Cultivaram as plantas medicinais naturalmente, em auto-
reconhecimento. Não mais poluíram, evoluíram.

Não perderam mais as suas almas com o desenvolvimento das cidades.
Pararam de escrever nos muros. Não danificaram mais as placas, telefones
públicos, postes, lâmpadas e outros bens de uso comum, porque
experimentaram pedir socorro. Descansaram, enfim, os olhos e as mentes,
dando uma pausa aos aparelhos eletrônicos. Restabeleceram, com isso, o
diálogo. As famílias reaprenderam a conversar, e as visitas não precisaram
mais olhar emudecidas para as paredes. Deram vida nova ao lixo.
Criativamente provaram que ele não existe.

Praticando a saúde e a solidariedade, fizeram esportes e deram-se as
mãos. E nunca mais fumaram droga alguma. Recusaram-se a despejar seus
esgotos nos rios. Beberam e inebriaram-se de brio. Tornaram-se cordiais
com os vizinhos. Reconciliaram-se os inimigos todos, diante do espelho.
Adequaram as empresas, que passaram a dar lucro também para o
ambiente. Instituíram a educação ambiental interior.

Ninguém mais buzinou, nem azucrinou. Usaram o sorriso da segurança.
Nem sujaram mais as ruas e as estradas pelas janelas. Perceberam o
mesmo caminho. E conseguiram ver o arco-íris refletido, igualmente, nas
pérolas iridescentes, nas peles brilhantes das jibólas, na plumagem das
sairas-de-sete-cores, nas telas das aranhas - artistas ao sol, nas gotas de
orvalho nas bromélias. nas asas das moscas bemeiras e até em milenares
besouros. Descobriram-se, enfim, nas leis naturais. Arrumaram a própria
'oikos', a casa, o planeta. Todos, agora, permanecem encantados."

Meus senhores, meus amigos, colegas Deputados, que cenário magnífico
é este: um cenário paradisiaco, como diz o meu colega Genaro, que me
ouve com atenção. E preciso que façamos uma análise sobre "arrumaram a
própria 'oikos'. a casa, o planeta". Eu considero que o mundo, realmente,
está evoluindo, mesmo que a passos muito lentos, para a preocupação com
o meio ambiente. Há algumas décadas, não existia nem mesmo a expressão
meio ambiente. Ninguém se preocupava com isso, e hoje existe uma
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conscientização de que o meio ambiente é o próprio homem: este, para a
sua existência, tem que cuidar da sua casa, do planeta Terra. Há alguns
anos, as pessoas podiam imaginar, não cuidando do meio ambiente, que o
planeta Terra era infinito, porque esgotos eram jogados nos rios, com todos
os detritos químicos, acabando com a fauna e a flora, as florestas sendo
destruídas. Isso, infelizmente, não terminou, mas já existe hoje uma
consciência de que não poderemos ser colocados em foguetes espaciais à
procura de outros planetas para habitar.

O homem precisa cuidar da sua própria casa, da "oikos', do planeta Terra.
E por isso que hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, fico feliz em
constatar que houve uma melhora significativa não só no Brasil. mas
também em todo o mundo, sobre a questão ambiental. Ela é o que mais nos
preocupa hoje. Seremos lembrados como a geração do início da grande
preocupação que o planeta exige, que é a sua preservação. As pessoas -
muitas, ainda, por não-conscientização - não sabem o significado pleno do
que é cuidar do meio ambiente. Mas, quando deparamos com um mundo
cada vez mais habitado, com mais problemas, numa evolução da nossa
civilização, é preciso que prestemos grande atenção a artigos como esse
que acabei de ler. O "homo sapiens". o gênero humano tem de cuidar do
planeta, porque somos responsáveis por ele. Enquanto não tivermos a
devida atenção com os problemas ambientais, estaremos caminhando,
indiscutivelmente, para o extermínio da própria espécie humana.

E por isso que quero saudar, neste Dia Mundial do Meio Ambiente, a todos
aqueles que têm essa consciência de trabalhar pela preservação ambiental.
Vejo as escolas, neste dia, em várias cidades, com os alunos se
congratulando, fazendo visitas a áreas ambientais. Dá-nos muita alegria ver
que ainda existe. mesmo que muito incipiente, uma preocupação. no Brasil e
em Minas Gerais, com o meio ambiente. Viva o Dia Mundial do Meio
Ambiente! Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

previsto que, na reunião de ontem, fariamos um debate sobre a CEMIG.
proposto pelo Deputado Anderson Adauto. Mas, pela exiguidade do tempo,
não foi possível fazermos o debate. Pudemos fazer apenas pequenos
apartes, utilizando o pouquíssimo tempo de que dispúnhamos. Hoje, eu
gostaria de solicitar a transcrição nos anais da Casa do artigo que passo a
ler, de autoria de um dos economistas e comentaristas econômicos de maior
respeitabilidade, pelo conhecimento e pela competência. Por diversas vezes
pude presenciar debates entre Ministros e o jornalista e analista econômico
Luís Nassif, que fez uma matéria a respeito da CEMIG e da venda dos 33%



122
das ações. È uma análise de alguém isento, de alguém que é conhecedor da
matéria econômica, de alguém que é conhecedor da realidade do País, mas
não tem cor partidária, não tem nenhum interesse ideológico; apenas faz a
leitura da real situação, enfocando a questão pública dos interesses e das
vantagens dessa operação. "O Modelo CEMIG". assim se intitula o artigo. (-
Lê:)

"Se Minas Gerais desenvolveu a arte da conciliação, o modelo mineiro de
semipnvatização. adotado na CEMIG (Centrais Elétricas de Minas Gerais) é
sua última manifestação. Na semana passada foi vendido 33% do capital
votante da companhia, correspondente a 14,4% do capital total, por
US$1.130.000.000,00 - praticamente o mesmo valor obtido pela Vale do Rio
Doce.

E preço para Vale nenhuma botar defeito. Por esse valor, o Governo
vende 1/7 de uma companhia submetida a todas as limitações da Lei das
Licitações e com 5% de seu faturamento - segundo acordo de acionistas -
sendo canalizado para atendimento de setores com retorno social. A venda
resolve inúmeros problemas.

No curto prazo, permitiu ao Governo mineiro pagar o empréstimo de
US$442.000.000,00 que o BNDES havia adiantado ao Estado, por conta de
seu programa de reestruturação. Com  a operação, o Banco recebeu o
dinheiro de volta, corrigido pela taxa de juro de longo prazo - TJLP -mais 8%
ao ano e, de quebra, 10% de prêmio sobre a valorização das ações da
CEMIG - dadas em caução -, que correspondeu a mais US$50.000.000,00.

No total, o Banco recebeu US$600.000.000,00. O Governo mineiro ficou
com a diferença para investir no próprio Estado. E os novos sócios
internacionais fincaram o pé no Brasil, podendo conferir á CEMIG
experiência, inclusive, para se tornar uma operadora internacional.

O mais importante. porém, é que criou um modelo que, sem ir até os
limites da privatização, na prática vai permitir colocar a empresa a salvo de
qualquer interferência política futura. O Estado mantém 51% das ações com
direito a voto. Mas os dois novos acionistas - a Southern Eletric, de Atlanta. e
a AEF. de Virgínia - serão elementos de controle relevante, O Governo de
Minas continuará indicando o Presidente e os Diretores Financeiro, de
Distribuição, de Gestão Empresarial e de Projetos e Construção. Os novos
sócios indicarão o Vice-Presidente, mais os Diretores de Geração, de
Produção e de Material, além de 4 dos 11 membros do Conselho de
Administração.

Decisões importantes para a companhia - como mudanças nos objetivos,
nos investimentos, no plano estratégico e de negócios e na política de
dividendos - só poderão ser aprovadas por consenso. Assim, não haverá
maneira de nenhuma das partes - Governo do Estado e sócios estrangeiros -
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tomar qualquer tipo de decisão que possa prejudicar a companhia, em favor
de seus interesses específicos" Ou seja, nem o Estado nem a iniciativa
privada - esse parceiro estratégico - poderão beneficiar seus interesses
pessoais. Será observado sempre aquilo que for o melhor para a empresa e
o melhor para Minas Gerais.

"O mais importante é que, sem se descuidar dos aspectos sociais, todo o
potencial da CEMIG - que é empresa integrada, com geração. transmissão e
distribuição de energia - poderá ser utilizado para alavancar operações que
transcendam muito o Estado de Minas Gerais. Na história industrial recente
do Pais, a CEMIG ocupa lugar de honra - ao lado da PETROBRAS. Além de
contribuir para a industrialização da região. de seus quadros saíram os
técnicos que mudaram a história do planejamento no País. Com  as
mudanças, ela poderá entrar no milênio como uma das alavancas do
processo de modernização do setor elétrico."

Não me consta que Luis Nassit seja correligionário do Governador, não me
consta que ele seja do PSDB; o que me consta é que suas análises são
isentas. E. se formos isentos na avaliação, vamos concluir da mesma forma
como temos defendido aqui e em diversos debates de que participamos,
dizendo que o fato de o Governo não poder mais fazer o que quiser com a
CEMIG tem aspectos positivos, mas tem aspectos negativos também, como
já falamos por diversas vezes. Qualquer governante poderia fazer o que
quisesse da CEMIG e não mais poderá fazer. A CEMIG está protegida contra
possíveis desmandos no futuro. Minas não corre mais esse risco. Um
percentual de 5% será destinado para investimentos na área social,
garantidos no contrato. Minas continuará decidindo a política energética
deste Estado, porque tem 51% das ações. E. se porventura alguma coisa
não for do interesse de Minas, se alguma proposição do Governo não for do
interesse da empresa, isso será negociado, buscando-se um ponto de
equilíbrio e aquilo que for melhor para a empresa. Perder cargos com a
divisão das oito diretorias, mas ficar com a Presidência, ficar com a Diretoria
Financeira, ficar com a Diretoria de Distribuição, que é das mais importantes,
ficar com a Diretoria de Gestão Empresarial e a Diretoria de Projetos e
Construções não é pouca coisa.

Em nenhum momento dissemos que não estávamos partilhando a direção
da empresa: pelo contràno, como sempre afirmamos. estamos buscando não
apenas vender as ações, queremos o melhor para a empresa. E isso
significa ter um sócio que possa contribuir. Quando foi exigida a pré-
qualificação daqueles que queriam comprar a CEMIG. foi para garantir que
não viesse qualquer empresa, o que não interessava para Minas Gerais. Isso
poderia ter sido feito irresponsavelmente, poderia ter-se vendido as ações na
Bolsa para especuladores que apenas ganhariam dinheiro com a compra e a
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venda de ações. Não foi isso que o Governo quis fazer: ele parte do valor de
R$18,40 e vende por R$60,00 o lote de 1.000 ações da CEMIG. Então, o
valor das ações é praticamente três vezes maior.

Agrega-se, como reconhece Luís Nassif, experiência, respeitabilidade
internacional, e abrem-se as portas para o mercado internacional, a fim de
que se tragam benefícios para Minas Gerais. Além disso, acredito que se
garante, de uma vez por todas, que ninguém mais vai pensar, querer nem
poder pnvatizar essa empresa, porque não mais haverá interesse nisso.
Minas está preservada, o interesse de Minas está preservado.

Queremos aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao encerrar este nosso
pronunciamento, dizer que Minas ganhou com essa operação inteligente. Os
interesses de Minas estão assegurados. Não há mais risco, e isso é
reconhecido não por nós, mas por alguém isento, que faz uma análise
técnica com a necessária competência. Muito obrigado.

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

Deputadas, pessoas presentes nas galerias e profissionais da imprensa,
ocupamos a tribuna nesta tarde para saudar a imprensa. Ontem, aqui
fizemos crítica ao jornal "O Tempo" e queremos dizer que achamos bonita a
atitude tomada pelo jornal, em face do processo democrático, mostrando
pleno conhecimento da lei de imprensa. O jornal, que havia publicado um
artigo relativo ao ex-Prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, dizendo que
ele havia feito contrato irregular, vem, hoje, em sua primeira página, com
uma correção dizendo: "Manchete da primeira página de "O Tempo", do dia
2 de junho, interpretou de modo equivocado documentação existente sobre a
contratação da Consultoria URBAN pela Prefeitura de Belo Horizonte, em
1994, durante a gestão de Patrus Ananias. O titulo dizia: Patrus fez
contratação irregular quando o correto seria dizer que a contratação foi feita
sem licitação, de acordo com os documentos'. "Queremos parabenizar o
jornal por ter reconhecido seu erro, que, logicamente. trouxe transtornos,
preocupações. Mas, em momento nenhum, nós, do PT, tivemos dúvida de
que essa matéria viesse prejudicar a imagem que hoje é clara para todo o
povo de Minas Gerais: a maneira ética, transparente e competente com que
Patrus Ananias dirigiu a Prefeitura de Belo Horizonte. Fica. mais uma vez,
evidenciado que o jornal reconhece que a administração Patrus Ananias agiu
corretamente, o que motivou a correção da matéria publicada. Isso é
extremamente importante no processo democrático. Não poderíamos deixar
de elogiar a atitude tomada pelo jornal, que. sei. não deve ter sido fácil para
seus editores, mas, com certeza, foi melhor do que a permanência no erro.
correndo o risco de perder a sua credibilidade. Com essa atitude, o jornal "O
Tempo" demonstra ser jornal sério, que pretende divulgar matérias que
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tenham fundamento e possam trazer informações ao povo de Minas Gerais.

A segunda questão que gostaríamos de abordar, nesta tarde, refere-se à
defasagem dos salários dos servidores públicos. Gostaria de fazer apelo ao
Líder do Governo, Deputado Péricles Ferreira, que tem se esforçado em
negociar com o Governo, e. também, à Presidência da Casa, para que
pudéssemos discutir com o Governador do Estado uma maneira de resolver
a questão dos salários defasados dos servidores públicos. Todos viram
publicado no "Minas Gerais" de ontem a concessão, por parte do
Governador, de reajuste por meio de gratificações, para a Policia Militar.
Achamos mais do que justo que os policiais militares, que têm, também,
seus salários defasados, recebam reajustes. Não somos contra o reajuste
concedido aos militares por decreto, pelo Governador do Estado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Falando, dentro da ordem,
sobre esse reajuste para os militares, quero fazer saber - e acho que V. Exa.
sabe disso - que tramita nesta Casa uma proposição de lei nossa, para que
eles recebam, também, por periculosidade, a insalubridade que outros
funcionários públicos recebem quando lidam com o perigo. Fizemos uma
emenda ao orçamento, na época, sabendo que era inconstitucional, mas
nossa intenção era trazer o assunto a debate para que pudéssemos
aumentar substancialmente a parcela do orçamento destinada às Polícias
Civil e Militar, que, diga-se de passagem, é composta por heróis, na sua
grande maioria. Não fosse o ideal heróico, a maioria já estaria precipitada na
corrupção. em face dos salários vis que são pagos àqueles que são
encarregados de nos dar segurança. Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Agradeço a colaboração do Deputado Raul
Lima Neto e quero dizer que achamos correto que os militares recebam o
reajuste. Entendemos que seria melhor a existência de um projeto de lei
garantindo o reajuste e não só a gratificação, porque ela pode, a qualquer
momento, ser cortada.. Esse reajuste teve impacto na folha. O Governo tem
dito que não há recursos. Mas eu pergunto: por que não estender essa
mesma gratificação aos servidores civis? Qual é o problema do Governo
com essa classe? Não entendemos por que os professores, o pessoal da
saúde, da Polícia Civil e dos vários órgãos. que prestam relevantes serviços
ao Estado, também não têm esse direito? Não conseguimos compreender o
porquê desse tratamento diferenciado' Achamos correto o reajuste da Polícia
Militar, que faz um serviço maravilhoso. Temos visto, em nível nacional,
uma série de denúncias contra a Polícia Militar. Em Minas Gerais ela faz um
trabalho excelente. Não vimos denúncias, como em outros Estados, contra a
Polícia Militar. Achamos que realmente merecem esse reajuste, talvez até
maior e feito por meio de projeto de lei, não como gratificação, porque
podem tirá-la. Vamos discutir seriamente pois os servidores civis continuam
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sem reajuste há mais de dois anos. Eles também têm direito a isso.

Faço apelo ao Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz, para
que possamos discutir seriamente a situação dos servidores desta Casa, que
também se encontram em dificuldades. O Governo disse que é preciso
tratamento isonômico e que não queria que o Poder Legislativo tivesse
reajuste porque os Poderes Executivo e Judiciário não tiveram. O Governo
está fazendo, agora, reajuste no Executivo. Por que não discutir, então. a
situação no Legislativo? Entendemos que isso é preciso. O Governo diz que
não está tendo reajuste, mas isso está ocorrendo, só que da forma que ele
quer. Vamos enviar um projeto de lei à Assembléia e discutir um reajuste
para todos. Vamos dar tratamento igual a todas as pessoas, como diz o art.
39 da nossa Constituição. Ela diz que deve haver tratamento isonômico
entre os Poderes. E é exatamente isso que queremos. Não queremos que o
Governador continue, por meio de decreto, fazendo ajustamentos. Isso
prejudica, inclusive, o plano geral de carreira dos servidores, porque uma
das coisas que deturpa a questão salarial são exatamente as gratificações.
Entendemos que os servidores precisam ter planos de carreira claros, com
vencimentos claros, sem a necessidade de ficar fazendo esses arranjos por
meio de gratificações, porque, na verdade, elas não espelham a realidade e,
depois, os servidores não poderão continuar com o vencimento mais a
gratificação, pois vão ter problemas nas aposentadorias.

Queremos encerrar o nosso pronunciamento dizendo mais uma vez que
confiamos na sensibilidade do Presidente da Assembléia, Deputado Romeu
Queiroz, e do Líder do Governo, para que o Governo possa tratar essa
questão de forma séria. Os servidores querem discutir seriamente. Vamos
dar o tratamento isonõmico aos servidores dos Poderes para que, de fato,
tenhamos condições de ver o nosso Estado cada vez mais forte, prestando
serviço cada vez melhor em todas as áreas, porque os servidores merecem
e têm feito de Minas Gerais exemplo em nível nacional. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.

Deputados, público presente, imprensa. queremos fazer um breve
comentário a respeito da fala do Deputado Miguel Martini com relação à
CEMIG. Ele leu um artigo do economista e comentarista, Luis Nassif. a
respeito da importância dessa negociação feita dos 33% de ação da CEMIG,
elogiando a iniciativa.

Não estou com o documento em mãos, gostaria de tê-lo, para mostrar
que, num parágrafo, ele coloca claramente, mesmo fazendo os elogios à
operação, a forma como foi feita e também como ocorreu a perda do
controle. Vou ler o parágrafo. O articulista fala sobre o modelo CEMIG e que
realmente Minas desenvolveu um arco da conciliação, etc. Esse artigo do
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Luis Nassif elogiando essa operação, que foi lido pelo Deputado Miguel
Martini - e aqui eu pediria ao Líder do Governo. Deputado Péricles Ferreira
que prestasse atenção a essa fala -, na qual ele diz o seguinte: "Decisões
importantes para a companhia, como mudanças nos objetivos,
investimentos, plano estratégico de negócios e política de dividendos só
poderão agora ser aprovadas por consenso". Deputado Miguel Martini, está
claro que houve a perda do controle. Continua o economista dizendo que
"assim não haverá maneira de nenhuma das partes, nem Governo do Estado
e nem sócios estrangeiros, tomarem qualquer tipo de decisão que possa
prejudicar a companhia em favor de seus interesses específicos". Quer dizer
que o Estado não pode tomar nenhuma deliberação, de acordo com o acordo
de acionistas. Esse artigo foi distribuído como se fosse uma grande vitória,
vamos dizer. um endosso a essa operação feita por um analista econômico
de renome nacional. mas é bom que se frisem os dois parágrafos nos quais
ele fala que há, de fato, a perda de controle, porque o Estado não poderá
mais definir operações acima de R$1.000.000,00. Para uma empresa como
a CEMIG, praticamente qualquer tipo de operação perfaz essa quantia.
Então, mais uma vez, o Deputado Miguel Martini, usando a retórica brilhante
de sempre se empolga demais com as ações do Governo, esquecendo-se de
fazer uma análise séria e contundente, mostrando que há de fato um
prejuízo para Minas Gerais. Conforme havíamos denunciado anteriormente,
o Governo está entregando a CEMIG para o estrangeiro, ou seja, para a
empresa Southem Company, que há anos já estava na CEMIG. Eu disse que
essa empresa estava há um ano na CEMIG. mas o Deputado Miguel Martini
disse que ela estava há três anos.

Agora, a respeito do Governo ser colocado na cadeira elétrica das eleições
é uma fala de uma pessoa ligada ao próprio Governo - ou foi sempre ligado -
• que é o ex-Senador Murilo Badaró, e não estamos aqui para endossar as
suas palavras, não. Com relação à CEMIG, ele tem algum conhecimento,
mas não é o conhecimento total - até porque ele está querendo dar uma de
oposicionista. Trata-se de pessoa que sempre esteve ao lado das mamatas
do Governo, sempre mamando nas tetas do Governo. Principalmente
quando dirigiu o IBC - e agora está dizendo que não existe Oposição em
Minas Gerais. Oposição existe. O que podemos fazer? Temos que respeitar
as regras do jogo. Só podemos fazer uma disputa institucional. Isso a nossa
Bancada tem feito com muita seriedade e vigor. Mas o ex-Senador está
usando o jornal e querendo também dizer que a nossa Bancada não faz
oposição. Fazemos oposição sim. denunciando o que é de errado. Mas
nunca compactuamos com falcatruas. Volto a dizer que a operação da
CEMIG é nefasta, é prejudicial e, de fato, o Governo perdeu o controle da
companhia.
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2 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 está encaminhando ao relator do

Projeto de Resolução n° 1.077/96, que contém o Regimento Interno da Casa,
a seguinte sugestão de emenda:

Dê-se à alínea "d" do inciso XIV do art. 103 a seguinte redação:
"Art. 103- .....
XIV - .....
d - relações internacionais que envolvam negociações nas áreas de

turismo, indústria e comércio e participação no MERCOSUL e em outros
blocos econômicos".

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Roberto Amaral - falecimento
do Sr. Paulo Gontijo Bruzzi, nesta Capital; e Marco Régis - falecimento do
Sr. Hélio Fernando Vilela Filho, em Boa Esperança ( Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros, em que

solicitam a realização de uma reunião especial. em data a ser
oportunamente agendada, para homenagear o Sr. Byron Costa Queiroz.
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil. A Presidência defere o
requerimento, de 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 dos Deputados Wanderley Ávila. em que solicita seja
encaminhado oficio ao liquidante da MinasCaixa nomeado pelo BACEN para
que forneça, com urgência, as informações seguintes: a) Razão pela qual
aquela autarquia vem pagando a alguns ex-servidores seus direitos
trabalhistas decorrentes de decisão com trânsito em julgado na sua
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totalidade e a outros impõe pagar apenas 50% ou 60% do valor dos créditos:
b) nome do advogado responsável pela autorização ou liquidação dos
créditos trabalhistas dos ex-servidores da MinasCaixa, que chefia o setor; c)
razão pela qual, tendo sido a liquidação decretada em março de 1991, até
hoje não cumpriu o liquidante a liquidação dos débitos da autarquia: d)
tempo que ainda demorará a liquidação dos créditos trabalhistas dos ex-
servidores daquela autarquia, visto que tais créditos, pela lei, são créditos
privilegiados: e) nomes dos ex-servidores daquela autarquia que receberam
integralmente o valor de seus créditos trabalhistas, com os respectivos
valores; e Gilmar Machado, em que solicita sejam convocados o Secretário
da Fazenda, o Procurador-Geral de Justiça e o Presidente do Tribunal de
Contas do Estado para prestarem esclarecimentos à Comissão de
Fiscalização Financeira sobre as providências já adotadas com base no
relatório da CPI para Proceder a Estudos sobre o Processo de Apuração dos
Indices do Valor Adicionado Fiscal - VAF - dos Municípios de Minas Gerais e
Apurar as Variações do VAF nos Municípios de Contagem. Congonhas e
Varginha. (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a Presidência

passa à 21 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°

1.139/97. do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n° 10.366,
de 28/12190, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais. As Comissões de Justiça. de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira perderam prazo para
emitir parecer. Na reunião extraordinária realizada ontem, pela manhã, a
Presidência designou relator da matéria o Deputado Miguel Martini. nos
termos do art. 223 do Regimento Interno. Na oportunidade, com base na
Decisão Normativa n° 3. a Presidência antecipou o recebimento das
emendas apresentadas em Plenário pelo Deputado José Militão, as quais
receberam os n°s 1 e 2. e passou-as ao relator para que este. de uma só
vez, se pronunciasse sobre o projeto e as emendas. Vem à Mesa
requerimento do Deputado José Militão, em que solicita a retirada das
Emendas n°s 1 e 2, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. A
Presidência vai solicitar à Deputada Elbe Brandão que faça a leitura do
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parecer emitido pelo relator. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão - (-Lê:)
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela, objeto da
Mensagem n° 186197. dispõe sobre alteração do estipêndio de contribuição
dos segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado
de Minas Gerais - IPSM.

Por solicitação do Executivo, a proposição tramita nesta Casa em regime
de urgência.

Fundamentação
A proposição em apreço tem por objetivo reduzir de 10% para 8% o

percentual de contribuição dos segurados compulsórios do IPSM.
Em sua mensagem à Assembléia Legislativa, o Governador justifica essa

medida tendo em vista a uniformização do tratamento que o Governo
dispensa aos servidores civis e militares.

De conformidade com o parágrafo único do art. 149, c/c o art. 201, da
Constituição Federal, os Estados poderão, mediante lei, instituir contribuição
social, cobrada de seus servidores para custeio, em benefício destes, de
sistemas de previdência e assistência social.

Por sua vez, a Constituição mineira estabeleceu, no § 6 0 do art. 24, que a
cobrança se fará no âmbito de cada Poder.

Ressalte-se que, segundo o § 7 0 do art. 24 supramencionado, a
contribuição do servidor civil e do militar para custeio de sistemas de
previdência e assistência social não pode ser superior a 113 do valor
atuarialmente exigível.

A luz das disposições constitucionais e legais pertinentes à matéria, o
projeto não contém vícios que impeçam a sua tramitação nesta Casa.

Quanto ao mérito, a iniciativa está fundada no princípio da isonomia, o
qual visa a assegurar aos servidores públicos igualdade de direitos e
obrigações perante a entidade pública a que servem.

No que tange aos aspectos orçamentários, cumpre observar o impacto
sobre a receita do IPSM, decorrente da redução da contribuição do servidor
segurado.

Nos termos do inciso II do § 1 0 do art. 24 da Lei n° 10.366, de 1990, a
contribuição do Estado é definida de acordo com o Plano Atuarial do
Instituto. A esse respeito, apresentamos a Emenda n° 1, propondo nova
redação ao dispositivo acima referido, para garantir ao IPSM a contribuição
do Estado, fixando-a no mínimo em 20%.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei no 1.139197 com a

Emenda n° 1, a seguir redigida:
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EMENDA N° 1
Dê-se ao inciso II do § 1 0 do art. 4 da Lei n° 10.366, de 28/12190, a

seguinte redação:
'Art. 4- ............................................

II - para o Estado, no valor que. obedecido o Plano Atuarial do Instituto, for
fixado, a partir de 1 0 de abril de 1991. pelo Poder Executivo, observado o
mínimo de 20%.'

Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini. relator."
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhá-la, com a palavra. o
Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a
Bancada do PT estará votando esse projeto, mas queremos deixar aqui
algumas ressalvas e justificativas sobre o nosso voto.

Em primeiro lugar, saliento que com esse projeto o Governador atropelou o
Poder Legislativo, na medida em que, desde janeiro. o Governo já deixou de
fazer o desconto dos militares e agora manda o projeto para a Assembléia
Legislativa. Ele cria a situação e depois nos joga o projeto para referendá-lo.
Achamos essa atitude ruim. O Poder Executivo, dessa forma, não deixa
outra alternativa, porque, se rejeitássemos esse projeto, o que iria ocorrer?
Os militares teriam que fazer o pagamento, mensalmente, do que não foi
descontado de seus salários de janeiro até hoje. E sabemos que, em virtude
da falta de reajuste anterior - o que só agora acontecerá por força de um
decreto - eles não teriam como fazer essa devolução e, logicamente, se
endividariam.

Entendemos que essa não ê a melhor maneira de agir. O ideal é
discutirmos todos os projetos, pois, ao mesmo tempo, criou-se uma
dificuldade, porque muda-se o cálculo do Instituto. Pelo menos, a emenda
que foi apresentada permite que os servidores continuem como estão e que
o Governo mantenha a sua contribuição na ordem de 20%, o que supera os
213, já que o servidor, que contribuía com 10%, passa a contribuir com 8% e,
conseqüentemente, há uma modificacão na sistemática 1/3, 213.

Queremos aproveitar esta oportunidade, também. para dizer que o
Governo não deve só ao IPSEMG. mas também ao IPSM. hoje. por volta de
RS194.000.000.00, o que pode levá-lo a ter dificuldades. Só que, como o
IPSM tinha maiores recursos, suportou o que o IPSEMG não conseguiu. pois
lã o Governo entra com 213. Esperamos que o Governo Estadual modifique
sua postura em relação ao servidor civil, uma vez que o servidor militar
contribuía com 113 e o Governo com 213. Já no caso do servidor civil, a
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contribuição é de 2/3 e a do Governo de 113. Então não entendemos o
porquê desse tratamento diferenciado. Esperamos, sinceramente, que na
reformulação do IPSEMG, possamos ter essa modificação e que haja um
tratamento igual em termos de desconto e contribuição patronal, e que o
Governo, que é patrão tanto da Policia Militar quanto dos demais servidores,
desconte e contribua com os institutos com valores compatíveis. Isso não é
correto, leva a distorções e prejuízos. Essas são as observações que
gostaríamos de deixar registradas em nome da Bancada do PT.

Vamos votar, mas deixamos o nosso protesto quanto à forma pela qual o
Governo nos coloca contra a parede, sem opção. porque cria o fato e depois
temos de homologá-lo. Isso fere o principio da autonomia dos Poderes.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação a Emenda n° 1, apresentada pelo relator. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica.
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.139197. À
Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.142197, do Governador
do Estado, que autoriza o Estado a contratar operação de crédito para os fins
que menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com a
Emenda a° 1. da Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 2, que
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o Projeto à Comissão de
Fiscalização, que perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do art. 223
do Regimento Interno, a Presidência designa relator o Deputado José
Henrique, para emitir parecer oral sobre as Emendas n°s 3 a 5, recebidas em
Plenário no decorrer da discussão em 1 0 turno. Com a palavra, o Deputado
José Henrique.

O Deputado José Henrique - De autoria do Governador do Estado, o
projeto analisado 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
juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, e
apresentou-lhe a Emenda n° 1, e a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 2, que
apresentou.

No decorrer da discussão, em Plenário, foram apresentadas as Emendas
n° 3. do Deputado José Bonifácio, e n°s 4 e 5, do Deputado Péricles Ferreira.

Esgotado o prazo de 45 dias, de que trata o art. 220 do Regimento Interno,
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para a manifestação da Assembléia, passou o projeto a tramitar em turno
único, e, nos termos do art. 223 do mesmo diploma legal. foi designado
relator para emitir parecer sobre as emendas apresentadas em Plenário.

A Emenda n° 3 dá nova redação aos incisos III a VI do art. 1 0 do projeto.
Tais dispositivos contemplam obras a serem executadas com os recursos
oriundos da operação de crédito proposta. A emenda em questão subtrai
recursos destinados nesses incisos e cria mais quatro incisos, utilizando os
recursos subtraídos.

Entendemos não ser procedente a referida emenda, uma vez que as obras
propostas não estão na área de atuação da CVRD. Conforme consta na
mensagem do Governador do Estado, a qual acompanha o projeto, a
contratação da operação de crédito em tela visa à execução de programas e
obras na área do desenvolvimento econômico e social da CVRD.

A Emenda n° 4 modifica a redação dos incisos IV e V do art. 1 0 . alterando
os valores das obras propostas e incluindo, no inciso 4, a pavimentação do
trecho referente ao município de Tumiritinga, por caracterizar área de
atuação da Companhia

A Emenda n° 5, que modifica a Emenda n° 2, apresentada pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, propõe que os recursos oriundos
do empréstimo deverão ser depositados em instituições financeiras que
centralizem receita do Estado. O objetivo é dar caráter permanente à futura
lei, haja vista que a Emenda n° 2, apresentada anteriormente, centralizava
os recursos obtidos em instituições financeiras oficiais do Estado.
Observando a tendência atual à privatizaç.ão das instituições financeiras,
torna-se necessário não restringir o depósito dos recursos a instituições
oficiais.

Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 3, pela
aprovação das Emendas n°s 4 e 5 e pela prejudicialidade da Emenda n° 2.

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Péricles
Ferreira, em que solicita votação destacada da Emenda n° 2. A Presidência
defere o requerimento, em conformidade com o inciso XVII do art. 244 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Jose Bonifácio,
em que solicita votação destacada da Emenda n° 3, A Presidência deixa de
receber o requerimento, uma vez que. regimentalmente. a Emenda n° 3 já
será votada separadamente. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1, 4 e 5, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 3. que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2. destacada. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n°
1.142197 com as Emendas n°s 1,4 e S. A Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.143/97, do Governador
do Estado, que altera a composição da Junta de Programação Orçamentária
e Financeira. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

- Vem à Mesa:
EMENDA N°1 AO PROJETO DE LEI N°1.143/97

Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte inciso:
Art. 1°- ......
"IX - 1 (um) representante do Poder Legislativo".
Sala das Comissões, 24 de abril de 1997.
José Bonifácio
O Sr. Presidente - No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto

emenda do Deputado José Bonifácio, que recebeu o número 1. Nos termos
do art. 223 do Regimento Interno, a Presidência designa relator, para emitir
parecer sobre a referida emenda, o Deputado Roberto Amaral e indaga de S.
Exa. se ele se encontra em condições de emitir seu parecer. (-Pausa.) Com
a palavra, o Deputado Roberto Amaral.

O Deputado Roberto Amaral - De autoria do Governador do Estado, a
proposição em exame altera a composição da Junta de Programação
Orçamentária e Financeira - JPOF.

Examinado pelas comissões a que foi distribuído, o projeto recebeu da
Comissão de Constituição e Justiça parecer por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Recebeu ainda pareceres favoráveis nas
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e foi encaminhado ao Plenário para discussão e votação, em
primeiro turno.

Durante a fase de discussão da matéria, foi apresentada a Emenda n° 1,
do Deputado José Bonifácio, sobre a qual é emitido este parecer, nos termos
do art. 223 do Regimento Interno.

Em que pese à nobre intenção do ilustre autor da proposição, deve-se
ressaltar, de início, que a própria natureza das atividades desenvolvidas da
JPOF indica tratar-se de órgão voltado para rotinas administrativas no
exclusivo âmbito de atribuições internas do Poder Executivo.

Assim sendo, entendemos ser desnecessária a participação de um
representante do Poder Legislativo na JPOF. A esse Poder, na qualidade de
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is
titular do controle externo da administração pública, cabe fiscalizar "a
posteriori" a atuação dos demais Poderes e órgãos, sem que se tenha,
entretanto, a necessidade ou mesmo a possibilidade jurídica de sua
ingerência nas rotinas administrativas daqueles Poderes.

Por isso, concluímos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pela rejeição da
Emenda n° 1 apresentada em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.143197.E o
nosso parecer. Sr. Presidente.

O Sr, Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto. aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.143/97. A
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.321, que
institui o Programa Mineiro de Informações e Apoio ao Consumidor - Pró-
Consumidor. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
votação, o veto.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, essa matéria exige

'quorum" qualificado. Solicito de V. Exa, que verifique, de plano, a
inexistência de 'quorum" e encerre a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 6 0 do art. 255 do
Regimento Interno, vai determinar seja feita a chamada para a recomposição
do quorum" Com a palavra. o Sr. Secretário para proceder à chamada.

• Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados. Não há

quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência 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 de debates de amanhã, dia 6. às 9
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 186a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Dilzon Meio
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: Discussão,
em turno único, do Projeto de Lei n° 1.139/97: designação de relator;
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apresentação das Emendas n°s 1 e 2 - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - lvo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajaimar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Biiac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - João
Batista de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Mana José Haueisen - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Diizon Meio) - 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. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE

Ata
- A Deputada Maria Olivia. 53-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 PARTE (ORDEM DO DIA)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar à 2a 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°

1.139197. do Governador do Estado, que altera dispositivos da Lei n° 10.366,
de 28112190, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores
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Militares do Estado de Minas Gerais. As Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira perderam o prazo para
emitir parecer. Nos termos do art. 223 do Regimento Interno, a Presidência
vai designar como relator da matéria o Deputado Miguel Martini.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.139/97

EMENDA N° 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O art. 24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, que

dispõe sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG -, fica acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 24 - ...........
Parágrafo único - A contribuição de que trata o inciso 1 passa a ser de 3,2%

(três inteiros e dois décimos por cento) do respectivo estipêndio de
contribuição, caso o segurado renuncie. expressamente, aos benefícios de
que trata o inciso III do art. 18.".

Sala das Reuniões, de abril de 1997.
José Militão
Justificação: A Lei n° 9.380. de 18112/86. estabelece, em seu art. 1 0 , que o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - tem por finalidade prestar assistência previdenciária, incluindo-se
assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e complementar
ao seus beneficiários.

Estabelece. ainda, em seu art. 20 . que todos aqueles que exerçam função
pública civil estadual são, compulsoriamente, beneficiários do Instituto.

Os benefícios estabelecidos e compulsoriamente impostos aos
beneficiários são, em parte. custeados pelo funcionalismo público civil
mediante contribuição de 8% do respectivo estipêndio de contribuição e 4%
de contribuição da entidade empregadora.

O Instituto, como é público e notório, jamais cumpriu satisfatoriamente as
atribuições acima relacionadas. A assistência médica hoje é tão deficiente
que levou esta Assembléia Legislativa a criar comissão especial para
conhecer a real situação da prestação de serviços na Capital e no interior.

Algumas informações do relatório da comissão especial podem ser
destacadas a seguir, por serem esclarecedoras.

O próprio Presidente do Instituto "considera que o atendimento prestado
pelo IPSEMG não atende satisfatoriamente à demanda".

Em reunião realizada na Câmara Municipal de Uberlândia, com a presença
dos beneficiários do IPSEMG. as informações recebidas foram coincidentes
com o já abordado na Sociedade Médica e no IPSEMG. O clima era de
insatisfação e revolta, questinando-se, inclusive, a contribuição ao IPSEMG:
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se o Instituto não oferece condições de atendimento satisfatório, que pare de
cobrar a contribuição".

De acordo com o Quadro Geral de Movimentação de Recurso do
IPSEMG/Executivo, a dívida acumulada do Poder Executivo para com o
IPSEMG, de janeiro/95 a novembro/96, decorrente do não- repasse de
verbas, totaliza R$318.100.000,00 desconsiderados correção monetária,
juros e multas. Na composição desta dívida, temos:

a) Dívida da administração direta:
Parte dos empregados: R$160.600.000.00;
Parte patronal: R$145.600.000,00.
b) Dívida da administração indireta:
Parte dos empregados: R$1.700.000.00;
Parte patronal: R$10.200.000.00.
Total geral: R$318.100.000,00.
As razões geradoras dessa situação são várias: ineficiência, má

administração, gerenciamento inadequado, recursos humanos qualificados
insuficientes, escassez dos recursos disponívies, falta de repasse dos
recursos pelo Tesouro, etc. Entretanto, o resultado é um só: inexistência de
assistência médica àquele que, compulsoriamente, paga para tê-la.

A inexistência de assistência médica fez com que os funcionários
buscassem soluções alternativas para a ineficiência do IPSEMG: os que
podiam aderiram a planos de saúde privados, enquanto associações e
entidades de classe criaram planos de assistência médica fechados. Os
funcionários de menor remuneração e sem outra alternativa tiveram que
recorrer ao SUS.

Levantamento efetuado nos mostra que entidades como a Amagis, a
AMMP, a Affemg e a Aslemg, entre outras, assistem aproximadamente
20.000 pessoas. entre associados e beneficiários de seus planos de saúde.
Essas pessoas, evidentemente, desistiram de recorrer à assistência do
Instituto e estão pagando duas vezes por um mesmo serviço. A Assembléia
Legislativa, por outro lado, criou sistema próprio de assistência para seus
funcionários.

Assim, propomos que o funcionário possa optar pelo não-pagamento da
assistência médica não prestada pelo IPSEMG, já que hoje tem que recorrer
ao SUS ou a plano de saúde privado.

Como o IPSEMG pode destinar até 40% do montante dos recursos
recebidos à assistência médica, hospitalar, odontolõgica, farmacêutica e
complementar, entendemos que. desobrigado desses encargos, nada mais
justo que por eles também nada receba. Receber por algo que sabe não
poder cumprir e não vem cumprindo, no caso, assistência médica, pode até
não ser ilegal, mas, sem dúvida, é imoral.
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Em vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. .... - O servidor público da administração direta, quando no exercício

de cargo em comissão de outro Poder, somente recolherá a contribuição
previdenciária para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais, bem como a instituída pela Lei n° 12.328. de 31 de outubro de
1996, em relação ao cargo em comissão no qual se encontrar em exercício,
ficando vedado qualquer desconto previdenciário. mesmo que a título de
complementação de contribuição pela titularidade do cargo efetivo.".

Sala das Reuniões, de maio de 1997.
José Militão
Justificação: Não é justo. nem ético e aceitável que o IPSEMG exija do

servidor, em exercício de cargo em comissão de outro Poder,
complementação previdenciária pela titularidade de um cargo efetivo que ele
não está exercendo.

Ora, se no exercício de cargo em comissão ele já é, em função de sua
maior remuneração, descontado a mais do que se estivesse no exercício de
seu cargo efetivo, por que se exigir com plementação em sua contribuição?

Urge que se mude essa injusta situação e é este o objetivo desta emenda.
Pela justiça e oportunidade desta proposição. esperamos contar com o

apoio de nossos nobres pares para a sua aprovação.
O Sr. Presidente - Nos termos da Decisão Normativa n° 3, a Presidência

vai passar ao relator, para que emita seu parecer. o projeto e as emendas
apresentadas em Plenário pelo Deputado José Militão, as quais receberam
os n°s 1 e 2. A Presidência indaga do relator. Deputado Miguel Martini, se
este se encontra em condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do
prazo regimental.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito o prazo regimental
para que possa estudar melhor a matéria e emitir o meu parecer.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência concede prazo ao relator,
Deputado Miguel Martini.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

de plano, não temos "quorum" para a continuação dos trabalhos. Tendo em
vista que há uma importante reunião de lideranças, solicitamos o
encerramento desta reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a inexistencia de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
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os Deputados para a ordinária deliberativa de logo mais. às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA ga REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte de maio de 1997, comparecem na Sala de
Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Cleuber Carneiro, Dilzon
Meio, Geraldo Rezende, Elmo Braz, Francisco Ramalho, membros da Mesa
da Assembléia; Péncles Ferreira, José Braga, Durval Angelo, Roberto
Amaral, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
e o Deputado Ermano Batista, Corregedor. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cleuber Carneiro, declara abertos os trabalhos, após o
que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. isso posto, o Presidente
informa que a reunião tem por finalidade apreciar os processos de prestação
de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de
subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a
municípios, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da
Deliberação n° 1.428, da Mesa da Assembléia, e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto.
verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Associação Apoio
Comun, Bairro Várzea Olaria, Associação Benemérita João Pinheiro,
Associação Bocaiuvense Cidadania, Associação Comun. Bairros Município
Luz. Associação Comun. Brumal, Associação Comun. Caixinha, Associação
Comun. Distrito Zona Rural Correia Almeida, Associação Comun. Moradores
Bairro Jaçanã, Associação Comun. Santa Maria, Associação Comun. Setor
Nossa Senhora Aparecida, Associação Cooperação Agrícola Santa Rosa,
Associação Defesa Criança Adolescente, Associação Escola Família
Agrícola Chico Mendes, Associação Feminina Trabalho Obras, Associação
Moradores Amigos Bairro Cruzeiro, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Timóteo. Associação Progresso Janaúba, Associação Proteção Velhice,
Caixa Escolar Coronel Francisco Homem, Caixa Escolar Georgina Bacha,
Caixa Escolar Governador Mílton Campos, Caixa Escolar Mariana Augusta
Carvalho, Caixa Escolar Professora Dulce Sarmento, Centro Apoio Cultural
Educacional Sul-Mineiro, Centro Assist. Técnica. Centro Comun. Rural
Aracitaba, Centro Comun. Rural São João, Centro Recuperação Alcoólatra -
Centralina. Conselho Desenv. Comun. Santa Clara, Conselho Desenv.
Comun. Silvano, Conselho Idoso Região Oeste Belo Horizonte, Creche
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Centro Infantil Dona Benta, Fraternidade Espírita Irmão Anselmo, Grupo
Atividades Espiritas Timóteo, Grupo Espírita Legionários Maria, Juventude
Beira Rio Futebol Clube, Lira Musical Pe. Sérgio Ribeiro Paróquia Sagrada
Família, Prefeitura Municipal Porteirinha. Prefeitura Municipal Santa Maria
Suaçuí. Prefeitura Municipal Vazante, Scala Esporte Clube, Sociedade
Educacional Breder Lopes. 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, 27 de maio de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio - Marcelo Gonçalves - Ivo

José - Maria Olivia - Sebastião Helvécio - José Braga - Durval Ângelo -
Antônio Roberto - Ermano Batista.
ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um de maio de mil

novecentos e noventa e sete.comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho, Ronaldo Vasconcelios e
Antônio Roberto, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente
também o Deputado ivo José. 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 reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Deputado Ronaldo
Vasconceilos, a pedido do Presidente, faz a leitura da seguinte
correspondência: carta da Prefeitura Municipal de Sarzedo, informando a
instalação desse novo município, o endereço da sua sede provisória e os
nomes dos responsáveis pelo Departamento de Obras. Meio Ambiente e
Serviços Públicos. O Presidente esclarece que a reunião tem por finalidade
ouvir Prefeitos do Estado de Minas Gerais, em audiência pública, os quais
discutirão sobre os problemas decorrentes da atividade de exploração de
areia e cascalho de uso imediato na construção civil. Informa que foram
convidados para a reunião os Prefeitos dos seguintes Municípios: Entre-Rios
de Minas. Belo Vale. Carandaí, Congonhas, Cristiano Otôni. Conselheiro
Lafaiete, Jeceaba, Moeda, Queluzito. São Brás do Suaçui. Lagoa Dourada,
Casa Grande e Desterro de Entre-Rios. Em seguida. a Presidência convida a
tomar assento à mesa os Srs. Luiz Miranda Resende. Prefeito Municipal de
Entre-Rios de Minas: Altary de Souza. Prefeito Municipal de Congonhas:
Vicente Faria Paiva, Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete. e Joaquim
Martins da Silva Filho, Assessor-Chefe da Assessoria Jurídica da FEAM. O
Deputado Anivaldo Coelho faz as considerações iniciais, por ser autor do
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requerimento que deu origem a esta audiência pública. A Presidência passa
a palavra ao Prefeito de Entre-Rios de Minas. Este denuncia a atual forma
de exploração de areia, a qual, segundo ele, representa um grande maleficio
ao meio ambiente e à sociedade como um todo, e informa que, por meio do
Decreto n° 651, de seu município, essas atividades estão suspensas
temporariamente. Fazem uso da palavra os demais componentes da mesa,
cada um por sua vez, esclarecendo suas posições sobre o assunto em pauta.
Neste momento, registra-se a presença do Deputado Alvaro Antônio,
Presidente da Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerána desta
Casa. Aberta a fase de debates, fazem uso da palavra, conforme consta nas
notas taquigráficas, os Srs. Renato Andrade, Secretário de Saneamento e
Meio Ambiente do Município de Entre-Rios de Minas; Maurício Cravo,
Assessor Técnico da AMDA: Mana Helena Pires de Souza, moradora do
Município de Entre-Rios de Minas; Osmar Pereira de Morais, Geólogo do
Departamento Nacional de Produco Minerána-DNPM -: Denise Bruschi,
Chefe da Divisão de Apoio aos Municípios da FEAM, e Crispim Ribeiro.
engenheiro ambientalista. Ato contínuo, o Presidente faz a leitura de
documento assinado por Nephtaly Costa e Maria Helena Pires de Souza e
Costa. proprietários de um sítio em São Brás do Suaçuí, e registra a
presença de Vereadores, professoras, empresários e moradores de diversos
municípios. Após a fase de debates, o Presidente ressalta a importância do
tema discutido, agradece a presença dos convidados, dos ouvintes e dos
parlamentares e, nada mais havendo a ser tratado, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Anivaldo Coelho, Presidente - Antônio Roberto - Ronaldo Vasconcellos -

Kemil Kumaira.
ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e dois de maio de mil
novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Arnaldo Penna, Aílton Vilela e Wilson Trópia, membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Wilson
Trópia assume a direção dos trabalhos. 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 Aílton Vilela os
Projetos de Lei n°s 1.105, 1.106. 1.107 e 1.108/97. 456195. 941 e 1.074196.
Passa-se à 21 Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de parecer sobre matéria sujeita à deliberação do Plenário da
Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez, ficam aprovados os



14 
pareceres que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei n os 1.105,
1.106, 1.107 e 1.108/97. 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

o
s 456195. 941 e 1.074196.

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, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela - Arnaldo Penna.
ATA DA 593 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de maio 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. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado José Maria Barros, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Após. a Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Ayrton Maia, Presidente do Tribunal de Justiça
Desportiva, representado pelo Sr. Osmando Almeida, Auditor daquele
Tribunal; José de Oliveira Costa, Presidente do Cruzeiro Esporte Clube,
representado pelo Sr. Valdir Barbosa, Assessor da Presidência, e Elmer
Guilherme Ferreira, Presidente da Federação Mineira de Futebol,
representado pelo Sr. Osmar Camilo. Diretor do Departamento de Árbitros
daquela Federação, os quais irão prestar esclarecimentos sobre as recentes
denúncias envolvendo as arbitragens dos jogos de futebol. A Presidência
esclarece que, logo após, serão apreciadas as matérias constantes na pauta.
A seguir. o Deputado José Maria Barros, autor do requerimento que motivou
a reunião, tece suas considerações iniciais. Após, concede a palavra aos
convidados, que discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de
debates, conforme consta nas notas taquigráficas, Logo após. a Presidência
suspende a reunião para a saída dos convidados. Reabertos os trabalhos, o
Presidente comunica que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei n°1.218/97, que estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais
para o exercício de 1998, é de 22 de maio a 5 de junho. Após, informa que
foi apresentado em Plenário projeto de lei que inclui conteúdos relacionados
com o tema "Direitos Humanos" nos currículos escolares e que tal matéria foi
subscrita pelos membros desta Comissão e da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais. A seguir. a Presidência lê correspondência enviada
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pela Escola Prof. Roberto Carneiro, de Divinópolis, publicada na edição do
"Diário do Legislativo" de 21/5/97, e denúncia encaminhada pelos membros
do colegiado da Escola Estadual de Manhuaçu, sobre propaganda enganosa,
relativa a merenda escolar, tendo em vista o atraso no repasse da verba
destinada a este fim, e designa o Deputado José Henrique para estudar a
matéria. Após, a Presidência informa que se encontra sobre a mesa relatório
da visita realizada pela Comissão às dependências do Palácio das Artes. A
seguir. o Presidente distribui os Requerimentos n°s 2.122 e 2.136/97 ao
Deputado José Henrique e 2.131197 ao Deputado Marco Régis. Encerrada a
i' Parte dos trabalhos, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. A Presidência submete a discussão e votação o parecer que
conclui pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.127/97 com a
Emenda n° 1 (relator: Deputado José Henrique), o qual é aprovado.
Encerrada esta fase, passa-se à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 2 0 turno.
os Projetos de Lei n°s 875/96 e 1.088197 (relator: Deputado Sebastião
Navarro Vieira); 1.036/96 na forma do vencido no 10 turno (relator: Deputado
Gilmar Machado); 1.064196 (relator: Deputado Marco Régis); 1.087 e
1.095197 (relator: Deputado José Henrique); e, no 1 0 turno, os Projetos de Lei
nos 1.096197 (relator: Deputado Marco Régis); 1.113197 (relator: Deputado
Sebastião Navarro Vieira) e 1.129197 (relator: Deputado Gilmar Machado). A
seguir, a Presidência submete a votação os Requerimentos n°s 2.122 e
2.136197 (relator: Deputado José Henrique) e 2.131197 (relator: Deputado
Marco Régís). que são aprovados. Após, o Presidente submete a votação,
nos termos da Deliberação da Mesa n° 487, os Requerimentos n°s 2.127,
2.128, 2.130, 2.138 e 2.154/97, os quais são aprovados. A seguir. a
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n°s 302/95, 990, 993, 1.019 e 1.021196, que são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 4 de maio de 1997.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado.

ATA DA 61 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de maio de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Marcos Helênio, António Andrade e Arnaldo
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Penna, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e
procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios da Associação dos
Magistrados da Justiça do Trabalho da 3a Região, publicada no "Diário do
Legislativo" de 2115197, e da Câmara Municipal de Monte Carmelo, publicada
no "Diário do Legislativo" de 2415197. O Presidente comunica aos Deputados
que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei n° 1.218/97,
que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimento das
empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
1998, é de 2215 a 516197. no horário de 8 às 18 horas, na assessoria da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Passa-se á 1a Fase da
Ordem do Dia, com a apreciação de proposições da Comissão. O Presidente
faz leitura do requerimento de autoria do Deputado Anderson Adauto, que foi
distribuído a esta Comissão pelo Presidente da Assembléia. nos termos da
Deliberação da Mesa ri 0 761, solicitando seja constituída comissão especial
para proceder a estudos sobre a utilização pelo Estado de contratos
administrativos para suprir carência de recursos humanos em diversas áreas,
em prejuízo de pessoas devidamente aprovadas em concursos públicos. O
Presidente designa o Deputado Arnaldo Penna para acompanhar os
desdobramentos deste requerimento. A seguir. o Deputado Marcos Helênio
apresenta requerimento solicitando sejam convidados os Sus. Cláudio
Mourão. Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
Guilherme Gonçalves Riccio, Superintendente Geral da FHEMIG, Diocélio
Antônio Ferreira, representante do Sindipúblicos. Marcelino da Silva,
representante do Comando dos Servidores, e Mônica Abreu, representante
da ASTEMG, para prestarem esclarecimentos acerca da utilização de
contratos administrativos para suprir carência de recursos humanos em
prejuízo da nomeação de concursados na FHEMIG. O Presidente acusa
lambem o recebimento de requerimento do Deputado Gilmar Machado
solicitando audiência pública desta Comissão com o Sr. Cláudio Mourão.
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,e os Sus.
Fernando de Campos Sasso, Presidente da ADEMG. Mauro Roberto Soares
de Vasconcelos, Diretor-Geral do DER-MG, Marcelo Marinho Couto. Diretor-
Geral do DEOP-MG. Célio Cota Pacheco, Presidente da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - JUCEMG -: Francisco Miguel, da Associação dos
Servidores da ADEMG: Sebastião Soares Silva. Presidente da Federação
Sindical dos Servidores Públicos no Estado de Minas Gerais; Ivane Costa,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do DER-MG: Selma de Cássia O.
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Amaral. Presidente da Associação dos Servidores da JUCEMG; e Maria
Amália H. C. A. Moreira. Presidente da Associação dos Servidores do DEOP,
com a finalidade de se debater e obter esclarecimentos sobre a atual
situação em que se encontram as autarquias do Estado. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Passa-se à
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Após
discussão e votação, é aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.101197,
com a Emenda n° 1, apresentada pelo relator, Deputado Sebastião Helvécio.
A seguir, são aprovados os pareceres de redação final dos Projetos de Lei
n°s 456195. 941196 e 1.074196. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 4 de junho de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Miguel Martini -

Hely Tarqüinio,
ATA DA 2" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A FALTA DE REPASSE DO TESOURO

ESTADUAL AO IPSEMG, NOS ÚLTIMOS 10 ANOS, DAS PARCELAS
REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES E RESPECTIVA

COTA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM CUMPRIMENTO AOS
ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380, DE 18112186; E IRREGULARIDADES NO

GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dez horas e trinta minutos do dia três de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Sebastião Costa, Luiz Fernando Faria, Anderson Adauto. Gilmar
Machado e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Registra-se,
ainda, a presença dos Deputados Arnaldo Penna. Wanderley Ávila, Roberto
Amaral, Aílton Vilela, Rêmolo Aloíse, Leonidio Bouças, Péncles Ferreira e
Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião
Costa que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A reunião se destina a ouvir o Sr. José
Maria Borges, Presidente do IPSEMG, a quem o Presidente concede a
palavra, para suas considerações iniciais. A seguir. o Presidente passa a
palavra ao Deputado Gilmar Machado, para seus questionamentos. O
Presidente, por solicitação do Deputado Anderson Adauto, suspende os
trabalhos, para que possam ser estabelecidos tópicos e números de questões
a serem formuladas pelos membros da Comissão. Reabertos os trabalhos,
fazem uso da palavra os Deputados Carlos Pimenta, Anderson Adauto,
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Miguel Martini, Sebastião Costa, Adelmo Carneiro Leão, Péricles Ferreira e
Luiz Fernando Faria. Segue-se amplo debate. conforme consta nas notas
taquigráficas. Após as considerações finais do Sr. José Maria Borges. o
Presidente agradece a presença deste e suspende os trabalhos para os
cumprimentos ao convidado. Reabertos os trabalhos. o Presidente coloca em
votação e são aprovados, cada um por sua vez, dois requerimentos, do
Deputado Anderson Adauto, nos quais pede seja solicitado ao IPSEMG a
remessa, para a Comissão, do contrato e do processo licitatório que
originaram a locação do imóvel destinado ao estacionamento da Praça Sete;
e que seja convocado, para se apresentar perante a Comissão, o Sr. Antônio
Sérgio Tonet. Promotor de Defesa do Cidadão. Dando prosseguimento, o
Presidente coloca em discussão a forma pela qual os demais expositores
irão se apresentar na Comissão. Ouvidos os membros presentes, a
Comissão delibera que os expositores irão se apresentar mediante
convocação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, quinta-feira, dia 5, às 11 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Luiz Fernando Faria - Jorge

Eduardo de Oliveira- Bilac Pinto

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PRELIMINAR SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA
INSTAURAR PROCESSO CRIMINAL CONTRA O DEPUTADO MARCELO

JERÔNIMO GONÇALVES
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Foi encaminhado a esta Casa oficio do Presidente do Tribunal de Justiça

do Estado solicitando seja concedida licença para instaurar ação criminal
contra o Deputado Marcelo Jerônimo Gonçalves.

Tal solicitação se deve ao tato de o referido parlamentar ter sido
denunciado pelo Ministério Público como suposto autor de prática delituosa
descrita no art. 121, § 30, do Código Penal.

A solicitação de licença, devidamente instruída com cópia da denúncia e
dos autos do inquérito policial. foi recebida pelo Presidente da Assembléia
Legislativa e encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para exame
preliminar, em obediência ao disposto nos arts. 55 e 57 , II, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
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A Constituição da República de 1988 determina em seu art. 27, § 1, que

sejam aplicadas aos Deputados Estaduais as mesmas regras pertinentes às
imunidades parlamentares dos membros do Congresso Nacional, as quais
estão consignadas no art. 53 da Carta Magna.

O referido art. 53 bem como o art. 56 da Carta Estadual proíbem processar
criminalmente os parlamentares sem que haja prévia licença da Casa
Legislativa a que pertencem.

Em vista dessa garantia constitucional, o Presidente do egrégio Tribunal de
Justiça solicita à Assembléia a concessão de licença para processar o citado
Deputado.

A tramitação do processo de concessão de licença, por sua vez, está
disciplinada no Regimento Interno desta Casa, cujo art. 57, II, "a" e "b",
estabelece que, nesses casos, cabe à Comissão de Constituição e Justiça
apreciar, em caráter preliminar, a possibilidade de se deliberar ou não sobre
o pedido.

Esse juízo preliminar consiste em se proceder a um exame prévio das
acusações que pesam sobre o Deputado, a fim de verificar se os atos
delituosos a ele imputados estão incluídos no rol daqueles protegidos pela
inviolabilidade. Em caso afirmativo, a Comissão deverá concluir pela
impossibilidade de deliberação sobre a matéria, com a conseqüente
devolução do pedido ao Tribunal. Todavia, não se verificando a hipótese da
inviolabilidade, a Comissão dará prosseguimento ao processo, abrindo prazo
regimental para que o denunciado apresente a sua defesa escrita e indique
provas.

Necessário se faz, nesta oportunidade, distinguir a inviolabilidade
parlamentar da imunidade propriamente dita, dado que tal distinção é
fundamental para o exame preliminar a que ora procedemos.

A inviolabilidade, também chamada de imunidade material, afasta por
completo a incidência de norma penal em virtude de opiniões, palavras e
votos proferidos pelos Deputados. Se a prática delituosa estiver relacionada
com os chamados "crimes de opinião", os parlamentares jamais poderão ser
processados. Já a imunidade propriamente dita, ou imunidade formal,
envolve a disciplina da prisão e do processo penal dos parlamentares,
relacionando-se com a prática de crimes não abrangidos pela inviolabilidade.
Em vista de tal imunidade, nenhum processo será instaurado sem prévia
licença da Casa Legislativa.

Segundo sustenta o Ministério Público em sua denúncia, o mencionado
Deputado teria incorrido no crime tipificado pelo art. 121. § 3 1'. do Código
Penal. Tal delito não tem qualquer relação com 'crimes de opinião", o que
afasta definitivamente a possibilidade de se invocar a inviolabilidade no caso
presente.
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Sendo assim, o processo em pauta terá curso normal, abrindo-se prazo

para que o referido Deputado apresente a sua defesa escrita e indique
provas, após o que esta Comissão poderá obter todos os elementos
necessários à formação de seu juizo a respeito da matéria.

Conclusão
Isso posto. concluímos que o pedido deve tramitar nesta Comissão, para

avaliação do mérito e posterior decisão, uma vez que, em análise preliminar,
não vemos configurada a inviolabilidade, ou seja. a imunidade material.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Arnaldo Penna, relator - lvair Nogueira -

Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 768/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto em tela, de autoria do Deputado Leonídio Bouças, visa a

proporcionar ao contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, quando em débito
com o Estado, a possibilidade de abater, dos eventuais créditos, a parcela
relativa às multas.

Publicado em 25/4/96, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do disposto no art. 195. c/c o art. 103. V. "a'. do
Regimento Interno.

Fundamentação
Ao abatimento das multas decorrentes da inadimplência do contribuinte

quanto ao recolhimento do ICMS de possíveis créditos relativos ao mesmo
imposto. conforme consta na proposta parlamentar, deparam-se óbices de
natureza constitucional e legal, conforme veremos a seguir.

O art. 155, § 20 , XII. "g". da Constituição da República, remete à lei
complementar a regulamentação da forma como os Estados e o Distrito
Federal deverão conceder isenções, incentivos e benefícios fiscais.

O art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitôrias da mesma
Carta, por seu turno, remete ao Conselho de Política Fazendária - CONFAZ -
o disciplinamento provisório da matéria, até que seja editada a lei
complementar referida no art. 155, anteriormente citado.

A lei complementar mencionada, por não ter sido promulgada, impede esta
Casa Legislativa de editar normas que dizem respeito a isenções, incentivos
ou benefícios fiscais, como ocorre no caso em tela, já que a matéria ainda se
encontra na órbita de competência daquele Conselho.
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Não bastassem os argumentos anteriormente expendidos, a compensação

de créditos tributários, nos moldes pretendidos, só é possível mediante
estipulação da autoridade administrativa, em cada caso, inexistindo, no
projeto em análise, qualquer previsão a esse respeito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 768/96.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Arnaldo Penna -

Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.097/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Particular São Sebastião da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.

Aprovada a proposição no 1 1 turno, sem emenda, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos o propósito de se declarar de utilidade pública a entidade já
mencionada, em razão dos relevantes serviços prestados. tanto de ordem
material como espiritual, às famílias carentes do Município de Congonhas
que a ela recorrem.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.097/97

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.130/97
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Relatório
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto em tela estabelece

critérios para a aplicação dos recursos arrecadados pelo Estado referentes à
propriedade de veículos automotores e às multas de trânsito.

Publicada em 1 0/4/97, vem agora a proposição a esta Comissão para
receber parecer preliminar quanto aos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103,
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V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em exame tem por finalidade disciplinar a repartição dos

recursos arrecadados pelo Estado referentes ao Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA - e às multas de trânsito, recursos estes que
seriam distribuídos por regiões administrativas, de acordo com critérios de
maior carência, a serem definidos pelo Executivo.

Embora elogiável a iniciativa, à vista da necessidade e da premência de se
recuperar a malha viária estadual, cumpre. no entanto, a esta Comissão
analisar tão-somente os aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade da proposição.

Antes de tudo, importa esclarecer que a antiga taxa rodoviária única - por
sinal, impropriamente denominada taxa - foi substituída pelo IPVA, que,
segundo a melhor doutrina, é imposto, como bem leciona Sacha Calmon: "O
IPVA é modalidade de imposto sobre patrimônio pessoal, direto e
progressivo, em razão do valor do veículo de propriedade do
contribuinte". (Coelho, Sacha Calmon Navarro. "Comentários à Constituição
de 1988: Sistema Tributário". Rio de Janeiro: Forense, 1990.)

Sendo imposto, subordina-se aos princípios gerais dos tributos, que se
classificam, conforme o ensinamento de Paulo de Barros Carvalho, em
vinculados e não vinculados: "Os tributos podem ser vinculados a uma
afetação do Estado - taxas e contribuição de melhoria - e não vinculados -
impostos'.

Assim, podemos definir imposto como tributo que tem por hipótese de
incidência - confirmada pela base de cálculo - um fato alheio a qualquer
atuação de poder público. Tal enunciado harmoniza-se com a definição que
o Código Nacional Tributário nos oferece:

"Art. 16 - Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma
situação independente de qualquer atividade estatal especifica relativa ao
contribuinte".

Há lições doutrinárias que salientam a particularidade de o produto dos
impostos ser aplicado no pagamento das despesas gerais de Estado, sem o
menor resquício de contraprestacão. Dai o surgimento do principio da não-
afetação das receitas que Sant'Ana e Silva, citado por Giacomoni, assim,
sinteticamente. define: "Nenhuma parcela da receita geral poderá ser
reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos".
(Giacomoni, James. "Orçamento Público". 5a ed. rev. atual. São Paulo: Atlas,
1994.)

A Constituição Federal, por seu turno, não deixa dúvida com relação à
matéria e prescreve no art. 167, IV:

'Ari. 167 - São vedados:
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IV -a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou despesa,
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para a manutenção e
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 212, e a prestação
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no
art. 165, § 80".

Quanto às multas de trânsito, embora não se configurem como tributo,
estão igualmente sujeitas ao principio da não-afetação, especialmente pelo
fato de que seu recolhimento se dá diretamente ao caixa único do Tesouro
Estadual.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade. pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.130/97.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.154/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Wilson Trópia, o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação de Prevenção do Câncer
da Mulher - ASPRECAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno, depois
de publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A instituição em apreço é dotada de personalidade jurídica, está em

funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos que ocupam.

Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 3.373, de
13/5/65, alterada pela Lei n° 12.240. de 517196. que disciplina a declaração
de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.154197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.157/97
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o projeto de lei em análise

tem por intuito declarar de utilidade pública a Associação Habitacional de
Coronel Fabnciano - AHCF -. com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Nos termos do art. 195. c/c o art. 103. V, "a, do Regimento Interno, após
publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A matéria consubstanciada na proposição está regulada pela Lei n° 3.373,

de 13/5/65, alterada pela Lei n° 12.240, de 517/96.
De acordo com o disposto no art. 1 0 desta lei, as sociedades civis, as

associações e as fundações constituídas ou em funcionamento no Estado,
com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, podem
ser contempladas com o título declaratôrio de utilidade pública, desde que
atendam aos seguintes requisitos: tenham personalidade jurídica. estejam
em funcionamento há mais de dois anos, sejam os seus diretores pessoas
idôneas e não sejam remunerados os cargos de direção.

Constata-se do exame dos documentos que instruem o auto de processo o
inteiro atendimento às citadas prescrições. No entanto, para sanar erro
material do projeto relacionado à omissão da sigla da entidade a ser
beneficiada, apresentamos ao final deste parecer a Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.157/97 com a Emenda n° 1. redigida
a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitacional de

Coronel Fabriciano - AHCF -, com sede no Município de Coronel
Fabriciano.".

Sala das Comissões. 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente	Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.158/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra de
Menezes 0 Apóstolo do Bem, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,"a', do Regimento Interno, após

publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
De conformidade com o art. 1 0 da Lei n° 12.240, de 517196, as sociedades

civis, as associações e as fundações constituídas ou em funcionamento no
Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade,
podem ser contempladas com o título declaratório de utilidade pública, desde
que satisfaçam os seguintes requisitos: tenham personalidade jurídica,
estejam em funcionamento há mais de dois anos, sejam os seus diretores
pessoas idôneas e os cargos de direção não remunerados.
A documentação que compõe o processo comprova o inteiro

preenchimento das citadas prescrições.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.158/97 na forma proposta.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqümnio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.159/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em análise tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Montes Claros, com sede no Município de Montes
Claros.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, após
publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
De acordo com a documentação juntada ao processo, a APAE de Montes

Claros é sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins lucrativos,
cujos membros da diretoria são de reconhecida idoneidade e nada percebem
pelo exercício de seus cargos.

Portanto, estão satisfeitas as condições pelas quais a entidade se habilita a
receber o título declaratório de utilidade pública, conforme está prescrito no
art. 1 0 da Lei n° 3.373. de 13/5/65, alterada pela Lei n° 12.240. de 517/96.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela jundicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.159/97 na forma original.
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Sala das Comissões. 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.169/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em exame dispõe

sobre a instituição de um momento de reflexão com Deus nas escolas da
rede estadual de ensino.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/4/97, a proposição foi distribuída
a esta Comissão, para exame preliminar quanto aos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno,

Fundamentação
A Constituição da República assegura a todos, no Título II, que dispõe

sobre direitos e garantias fundamentais, o direito inviolável à liberdade de
consciência e crença. E o que estabelece o inciso VI do art. 5 0 da Lei Maior.
Isso significa que todos têm direito de professar a religião que bem
entenderem, ou, se assim o preferirem, não professar nenhuma.

Além da mencionada garantia individual, não se admite, no Estado
brasileiro, qualquer ato que importe o estabelecimento de religião oficial,
conforme dispõe o art. 19, 1, da Constituição Federal, que veda a todas as
entidades federadas "estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-
los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da
lei, a colaboração de interesse público".

Em consonância com os princípios fundamentais aos quais nos referimos
acima, a Carta Federal, ao abordar a questão do ensino religioso em
estabelecimentos oficiais, no § 1 0 do art. 210, reafirma a sua natureza
facultativa, que permite àquele que não professa nenhuma crença religiosa
manter-se ausente de qualquer atividade dessa natureza.

Em face desses princípios constitucionais, pensamos ser necessária a
apresentação de substitutivo ao projeto de lei em exame, pelos motivos que
passamos a expor.

Trata-se, em primeiro lugar, de matéria de competência estadual que pode
ter a iniciativa parlamentar no processo legislativo. Entretanto, ao
determinar, no art. 2 0 . que todos os estudantes deverão necessariamente
dedicar-se a algum tipo de atividade religiosa, mesmo que não professem
nenhuma crença em particular, o projeto contraria o já mencionado art. 5 0 da
Constituição da República. No art. 3 0 . ao se estabelecer incumbência para
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pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.166197 na forma do Substitutivo n o 1 a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogada a Lei n° 4.734, de 3/5/66.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira. relator - Arnaldo Penna -

Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.167197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Amaral. o projeto de lei em análise

objetiva declarar de utilidade pública a Caixa de Beneficência dos
Funcionários da EMATER - CABEFE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Após sua publicação, 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
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade em questão

tem personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, sendo sua diretoria
composta de pessoas idôneas, que não recebem nenhum tipo de
remuneração pelo exercício de seus cargos.

Por cumprir as condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de 517/96, a
entidade merece o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n°1.167/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1997
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.166/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo VasconceUos, o projeto de lei em

análise visa a declarar de utilidade pública a entidade Teatro Avesso, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Após ser 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 entidade referida tem personalidade juridica, está em regular
funcionamento há mais de dois anos, não possui fins lucrativos, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas, que não percebem nenhum tipo de
remuneração pelo exercício de suas funções. Isso é o que atestam os
documentos anexados ao processo por exigência da Lei n° 12.240. de
517196, que prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública
de entidade.

Conclusão
Mediante o aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.168/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.174/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei n°

1.174197 tem como objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Vida
Independente de Belo Horizonte - CVI-131 -. sediado no Município de Belo
Horizonte.

Publicada em 1 015/97, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, 'a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
Conforme demonstra a documentação anexada ao processo, a referida

entidade funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, e sua
diretoria é formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelo exercício
de seus cargos.

A instituição atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n°
12.240, de 5/7/96, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.174/97.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Sebastião Navarro Vieira. relator - Antônio

Júlio - Ivair Nogueira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
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N°1.178/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo instituir o Dia da Família Mineira, a ser comemorado no dia 9 de
agosto.

Publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos dos arts. 195 e 103, V, "a". do Regimento Intemo.

Fundamentação
Tendo em vista o disposto no art. 65 da Constituição do Estado, a

deflagração do processo legislativo por iniciativa de um membro do
parlamento constitui ato legítimo. Com efeito. esse dispositivo constitucional
assegura a qualquer membro da Assembléia Legislativa, entre outras
competências, a iniciativa de lei complementar ou ordinária.

Quanto ao exame da competência do Estado Federado para tratar da
matéria, convém reportarmo-nos ao § 1 0 do art. 25 da Carta Federal, que
assim dispõe:

"§ 1° - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição".

Do exame do art. 22 da Constituição da República, que trata dos atos
legislativos de competência privativa da União, depreende-se que o aludido
§ 1 0 confere implicitamente ao parlamentar estadual legitimidade para
legislar sobre a instituição de data comemorativa.

Não se vislumbra, pois, vício de natureza jurídica que se interponha à
aprovação do projeto de lei em apreciação.

Conclusão
Em vista do exposto. concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.178/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Júlio - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.188/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis. o projeto de lei em análise objetiva

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do
Distrito de Santa Cruz da Aparecida - CONDESC -, com sede no Município
de Monte Belo.

Publicado em 915197. o projeto foi enviado a esta Comissão para exame
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preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos arts.
195 e 103, V, "a'.

Fundamentação
O CONDESC tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e

sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício dos cargos que ocupam.

Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240. de
5/7196. que disciplina a declaração de utilidade pública de entidade.

Assim. não encontramos óbices que impeçam a tramitação da matéria em
causa.

Conclusão
Diante do exposto. concluímos pela juridícidade. pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.188/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Júlio - lvair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.191/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n°1.191/97, de autoria do Deputado Ajalmar Silva, visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Assistência ao Portador de
Deficiência de Araxá - FADA -, com sede no Município de Araxá.

Publicada em 10/5/97, 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 de que trata atende aos 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° 1,191197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira. relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
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N°1.196/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n o 1.196/97 tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de
Viçosa - ASCORV -, com sede no Município de Viçosa.

Publicada em 1515197, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a". do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação apresentada, verifica-se que a entidade a

ser beneficiada funciona há mais de dois anos, possui personalidade jurídica
e sua diretoria é constituída de pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções.

Depreende-se que a mencionada instituição satisfaz os requisitos
constantes na lei que disciplina o processo declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.196/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.197/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Comissão de
Segurança no Trânsito de Uberaba - COMSETRAN -, com sede no Município
de Uberaba.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, após
publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Conforme se verifica da documentação juntada ao auto de processo, a

Comissão de Segurança no Trânsito de Uberaba é sociedade civil com
personalidade jurídica própria, instituída com o propósito de servir
desinteressadamente à coletividade. Além do mais, constata-se que ela está
em funcionamento há mais de dois anos e que os seus diretores, de
reconhecida idoneidade. não são remunerados pelo exercício de seus
cargos.
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Foram atendidos, portanto, os requisitos contidos na Lei n° 3.373. de

13/5/65, alterada pela Lei n° 12.240. de 517/96. para que a COMSETRAN
possa ser declarada de utilidade pública.

No entanto, cumpre-nos apresentar emenda ao projeto - o que será
formalizado na parte conclusiva desse parecer - no intuito de retificar a sigla
da entidade.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.197/97 com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de Segurança no

Trânsito de Uberaba - COMSETRAN -, com sede no Município de Uberaba.".
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.199/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei em análise

objetiva declarar de utilidade pública o Centro Comunitário da Igreja
Presbiteriana Unida de Uberlândia - CCIPU -, com sede no Município de
Uberlãnd ia.

Após sua publicação, vem 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 matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 5/7/96, que

prevê os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
A citada lei, em seu art. 1 0 , dispõe que para serem declaradas de utilidade

pública as entidades devem possuir personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua
direção e ter como Diretores pessoas idôneas.

O Centro Comunitário em questão preenche os requisitos estabelecidos
pela lei acima citada, conforme ilustram os documentos anexados ao
processo, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação do projeto.

No entanto, sob o aspecto formal. julgamos necessária a apresentação de
emenda ao art. 1 0 do projeto. para que se esclareça, em face dos termos do
art. 1 0 do estatuto da entidade, o nome correto desta.
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Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.199/97 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário da Igreja

Presbiteriana Unida de Uberlândia - CCIPU -. com  sede no Município de
Uberlândia.".

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
HeIy Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.201/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A Deputada Maria José Haueisen, por meio do Projeto de Lei n° 1.201197,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Mílton Campos
para Desenvolvimento e Assistência a Vocações de Bem Dotados - ADAV -,
com sede no Município de lbirité.

Publicado em 1515197, 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 atestado de Juiz de
Direito, funciona há mais de dois anos, contando com diretoria composta de
pessoas idôneas e não remuneradas.

Por preencher a instituição os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública, previstos na Lei n° 12.240. de 5/7/96. somos pelo integral
acolhimento da matéria.

Conclusão
Diante do relatado. concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.201/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
I-1ely Tarqüinio. Presidente - Ivair Nogueira. relator - Antônio Júlio -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.010/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Nova Redação, nos Termos do art. 138, § 1 0, do Regimento Interno
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Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, a proposição em análise visa a
criar a Fundação Mineira de Saúde da Visão - FUNVISÃO.

Aprovada no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1 e com a Emenda n° 1,
retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer no 2 0 turno; cabe-
nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste
parecer.

Durante a discussão deste parecer, foi apresentada pelo Deputado Miguel
Martini proposta de emenda que foi acatada por este relator.

Fundamentação
Conforme a opinião expressa por esta Comissão durante a discussão da

matéria no 1 0 turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice, do ponto
de vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.

A receita da Fundação será constituída de recursos diretamente
arrecadados, por meio da prestação e da distribuição de seus produtos e
serviços, e seu principal tomador de serviços é o Sistema único de Saúde -
SUS.

A FUNVISAO estará vinculada à Secretaria da Saúde e, por ser fundação,
terá autonomia administrativa e financeira, o que lhe possibilitará maior
agilidade nas ações de saúde, na área de oftalmologia social.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.010196

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno e com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica

o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite de
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), no exercício financeiro de 1997,
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 4.320. de 17 de março de
1964.

Parágrafo único - Para a abertura do crédito especial, serão utilizados,
pnonta ria mente, os saldos orçamentários consignados à Secretaria de
Estado da Saúde e destinados a atender aos programas e às atividades
desenvolvidas pelo Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana de Saúde..

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Péricles Ferreira, relator - Geraldo Rezende -

Marcos Helênio - Ivair Nogueira.
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Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.010/96

Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Mineira de Saúde da
Visão - FUNVISAO - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Preliminares
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nos termos desta lei,

a Fundação Mineira de Saúde da Visão - FUNVISAO -, entidade com
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e
financeira, com sede e foro em Belo Horizonte e unidades de serviço no
interior do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 2° - As ações e os serviços de saúde da visão prestados pela
FUNVISAO serão desenvolvidos de acordo com os princípios e as diretrizes
estabelecidos para o Sistema Único de Saúde - SUS.

Art. 30 - As atividades a cargo da FUNVISÃO serão executadas, sempre
que possível, por meio de parceria com entidades e organizações da
sociedade civil.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - A FUNVISAO terá como finalidade propor, executar direta ou
indiretamente e coordenar a política estadual de atenção à saúde da visão.

Art. 50 - Para o cumprimento das finalidades estabelecidas no caput'. a
FUNVISÃO deverá:

- articular-se com órgãos e entidades, públicos ou privados, municipais,
estaduais ou federais, que atuem na área da saúde:

II - prestar serviços de assessoria em saúde da visão, nos aspectos
técnicos, organizacionais e gerenciais, a órgãos e entidades públicos ou
privados;

III - apoiar iniciativas de interesse para a saúde da visão no âmbito do
Estado;

IV - planejar, coordenar e executar ações assistenciais em oftalmologia;
V - produzir, distribuir e comercializar lentes corretivas e demais órteses e

próteses oftálmicas;
VI - definir, em caráter complementar, padrões técnicos de equipamentos,

materiais, processos e produtos utilizados na assistência oftalmológica e na
produção de órteses e próteses oftálmicas da rede estadual do SUS:

VII - definir padrões de boa prática de serviços de atenção à saúde da
visão:

VIII - promover o desenvolvimento e a difusão tecnológica de modelos
organizacionais e gerenciais de serviços de atenção à saúde da visão para a
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rede de serviços do SUS:
IX - promover a formação de recursos humanos na área de saúde da visão

em articulação com os centros formadores públicos ou privados
regularmente estabelecidos, bem como desenvolver programas próprios de
formação. capacitação e educação continuada, inclusive educação à
distância;

X - realizar pesquisas clínicas e epidemiológicas e investigações sobre
serviços de saúde e sobre modelos de assistência relacionadas à saúde da
visão:

Xl - desenvolver tecnologias assistenciais e organizacionais para as ações
relacionadas à saúde da visão;

XII - promover o intercâmbio técnico e científico com organizações de
pesquisa ou prestadoras de serviços localizadas no território estadual,
nacional e no exterior:

XIII - desenvolver atividades educativas de caráter preventivo junto aos
diversos segmentos da sociedade. priorizando a população escolar e os
grupos de baixo nível sócio-econômico.

Capitulo III
Do Patrimônio e da Receita

Art. 60 - O patrimônio da FUNVISAO será constituído:
- dos bens móveis que se encontrem, na data da publicação desta lei, sob

a administração do Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde;II - dos
bens e direitos que venha a adquirir ou que lhe forem doados ou legados.

Art. 70 - Constituirão receita da FUNVISAO:
- receitas operacionais.

II - dotações orçamentárias:
III - rendas de aplicações patrimoniais:
IV - doações e legados;
V - recursos provenientes de outras fontes.

Capítulo IV
Da Estrutura Orgânica e dos Cargos

Art. 8° - A FUNVISÃO terá a seguinte estrutura orgânica:
- Conselho Curador:

II - Presidência:
III - Secretaria de Contatos Externos:
IV - Diretoria de Administração, Finanças e Orçamento:
a) Divisão de Recursos Humanos:
b) Divisão de Orçamento e Finanças:
c) Divisão de Material e Patrimônio:
V - Diretoria de Assistência:
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VI - Diretoria de Produção;
VII - Diretoria de Ensino, Treinamento e Pesquisa.
Parágrafo único - A competência e a organização do Conselho Curador e

das unidades administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas no
estatuto da FUNVISAO.

Art. 9 1' - O Conselho Curador, unidade colegiada que definirá as políticas e
diretrizes a serem adotadas pela FUNVISAO, terá como membros natos:

- o Secretário de Estado da Saúde;
II - o Presidente da Comissão de Saúde e Ação Social da Assembléia

Legislativa;
III - o Curador de Fundações da Promotoria Especializada de Fundações

do Ministério Público Estadual
IV - o Diretor-Presidente da FUNVISAO.
Parágrafo único - O Presidente do Conselho Curador será eleito pelos seus

pares.
Ari. 10 - Os cargos do Quadro de Direção e Assessoramento Superior da

FUNVISÃO serão os constantes no Anexo 1 desta lei.
Art. 11 - O Diretor-Presidente da FUNVISAO, com especialização em

Oftalmologia, será indicado pelo Conselho Curador e nomeado por ato do
Governador do Estado.

Art. 12 - Os cargos de Diretor da Diretoria de Administração, Finanças e
Orçamento, de Assistência, de Produção e de Ensino, Treinamento e
Pesquisa, privativos de graduados em nível superior, terão seus ocupantes
indicados pelo Conselho Curador e nomeados por ato do Governador do
Estado.-

Art. 13 - Os cargos da estrutura intermediária da FUNVISAO, do Quadro
Especifico de Provimento em Comissão, serão os constantes no Anexo II
desta lei.

Art. 14 - O vencimento dos cargos a que se referem os arts. 10 e 13 desta
lei será calculado de acordo com o disposto no art. 3 0 da Lei n° 10.623, de 16
de janeiro de 1992, e alterações posteriores, com base nos correspondentes
fatores de ajustamento indicados nos Anexos 1 e II desta lei.

Ari. 15 - O servidor ocupante de cargo de provimento em comissão poderá
optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função pública de que é
detentor, acrescida de 20% (vinte por cento), calculados sobre o vencimento
básico do cargo em comissão.

Au. 16 - O servidor que perceber remuneração com base em vencimento
de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento cumprirá jornada
integral de trabalho de 8 (oito) horas diárias.

Art. 17 - Os cargos do Quadro Especifico de Provimento Efetivo da
FUNVISAO serão os constantes no Anexo 111 desta lei.
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Art. 18 - O regime jurídico dos servidores da FUNVISÃO será o referido no
parágrafo único do art. 10 da Lei n° 10.254. de 20 de julho de 1990.

Art. 19 - A jornada de trabalho do servidor da FUNVISAO será regulada
pelo disposto no art. 3 0 da Lei n° 11.171, de 29 de julho de 1993.

Capítulo V
Disposições Transitórias e Finais

Art. 20 - Os servidores que, na data da publicação desta lei, estiverem à
disposição do Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde serão
colocados à disposição da FUNVISAO, desde a data da sua instituição até o
provimento do seu Quadro de Pessoal.

Art. 21 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite de
R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), no exercício financeiro
de 1997, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de
março de 1964.

Parágrafo único - Para a abertura do crédito especial serão utilizados,
prioritariamente, os saldos orçamentários consignados à Secretaria de
Estado da Saúde e destinados a atender aos programas e às atividades
desenvolvidas pelo Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana de Saúde.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

E
o

o

E



TERÇA-FEIRA,

ATA DA loBa REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Geraldo Rezende

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): 1° Fase: Ata - Correspondência: Ofício n° 25/97 (encaminha
emendas ao Projeto de Lei n° 1.026/96). do Presidente do Tribunal de
Contas - Ofícios - Apresentação de Proposições: Requerimentos n°5 2.190 e
2.191197 - Comunicações: Comunicação da Comissão de Saúde e Ação
Social - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Olinto Godinho - 2a Fase:
Abertura de inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Adelmo Carneiro Leão - Alberto

Pinto Coelho - Antônio Andrade - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio -
lbrahim Jacob - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Marco
Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson
Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 9h15min. a lista de

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
1 3 Fase

Ata
- O Deputado Marco Régis, 21-Secretário 'ad hoc'

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado José Maria Barros, 10-Secretário
correspondência:
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Contas do Estado, encaminhando propostas de emenda ao Projeto de Lei n°
1.026196, que dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos
Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas e dá outras providências. (- A
Comissão de Justiça.)

Do Sr. João Heraldo Lima. Secretário da Fazenda, enviando, em resposta
a solicitação feita pela CPI dos Presídios, informações relativas ao Fundo
Penitenciário Estadual. (- À CPI dos Presídios.)

Do Sr. Hesse Luiz Pereira, Prefeito Municipal de Alfenas, agradecendo o
envio de oficio que encaminhou cópia de requerimento dos Deputados
Gilmar Machado e Ronaldo Vasconcellos. solicitando a rejeição da proposta
de emenda à Constituição que prorroga o prazo de vigência do Fundo de
Estabilização Fiscal - FEF.

Do Sr. Antônio de Lisboa Paduano Pereira, Presidente da Câmara
Municipal de Divinópolis, encaminhando cópia de moção de apoio à Polícia
Militar de Minas Gerais, aprovada por aquela Casa a partir de iniciativa do
Vereador Antônio Geraldo da Silva. (- A Comissão de Defesa Social.)

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

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

REQUERIMENTOS
N° 2.190/97, do Deputado Paulo Piau. solicitando seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luiz José de Arruda Alves, por sua recondução ao
cargo de Presidente da Associação Comercial de Viçosa, e com os demais
membros da diretoria eleita para o biênio 1997-1998. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.191197, do Deputado Paulo Piau, pleiteando seja formulado voto de
congratulações com a equipe denominada "Os Tranqueiras". de Viçosa, pela
inclusão do município no Circuito Nacional de Rodeios Universitários. (- A
Comissão de Educação.)

COMUNICAÇÕES
- E. também, encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Saúde e

Ação Social.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Olinto Godinho.
• Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e

senhoras, terça feira, dia 3 de junho, apresentei a esta Casa uma proposição
para a qual quero contar com o apoio de V. Exas.: trata-se de um projeto de
lei que proíbe que se implante descontos nos vencimentos dos servidores
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públicos sem seu prévio conhecimento.

Os servidores públicos estaduais não têm aumento ou mesmo, qualquer
reajuste, há mais de dois anos, pelo contrário, nesse período só houve a
instituição e o recolhimento da contribuição compulsória para constituição do
Fundo de Aposentadoria.

Todos sabemos como é difícil a vida dos servidores: de uns tempos para
cá têm aumentado muito as suas reclamações, no que se refere a descontos
implantados em seus contracheques, e, na maioria das vezes, ditos, como
devolução de recursos percebidos indevidamente.

Mas isso não se avisa ao servidor, não . Um belo dia, ao receber seus
vencimentos referentes ao mês anterior, percebe que eles vêm muito
reduzidos. O servidor se desespera, corre atrás do prejuízo e tenta descobrir
o que houve, quem está descontando, por que está descontando, por quanto
tempo haverá aquele desconto e com que base legal ele é feito.

E difícil encontrar a explicação, na maioria das vezes ela vem incompleta,
mesmo assim, depois de percorrer diversos órgãos e departamentos. Nas
escolas, procura-se o diretor. este vai à Superintendência de Ensino que, por
sua vez, vai à Superintendência da Fazenda, que, por sua vez, vai verificar
junto à Secretaria de Administração e o transtorno vai só aumentando
Percorrida a via-crúcis, na maioria das vezes, não se consegue resposta
satisfatória

Com este projeto pretendemos que o servidor saiba com antecedência o
que vai ser descontado, quanto vai ser descontado, por que será descontado,
por quantos meses haverá o desconto e, mais importante, qual a base legal
do referido desconto.

Dessa forma o servidor saberá com antecedência como será sua vida
financeira e não será mais surpreendido

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 Comunicação Apresentada
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 71 a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.131197, do
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Deputado Adelmo Carneiro Leão; 318/95 e 1.136197, do Deputado Francisco
Ramalho: 1.081197, do Deputado Geraldo Nascimento: 1.117/97, do
Deputado Ivair Nogueira: 1.102197, do Deputado Miguel Martini, e 1.098/97.
do Deputado Olinto Godinho: e do Requerimento n° 2.151197, do Deputado
Paulo Schettino (Ciente. Publique-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Líderes nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de
segunda-feira, dia 9. às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 57a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÍTICA RURAL

Às dez horas do dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau. Elbe
Brandão, Roberto Amaral e Olinto Godinho, membros da supracitada
Comissão. Encontram-se presentes, ainda, os Deputados Luiz Fernando
Faria, José Braga. José Henrique e João Leite. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta
e passa à leitura da correspondência encaminhada à Comissão: Ofício n°
G/196197, do Sr. Alysson Paulineili. Secretário de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento, publicado no "Diário do Legislativo" de 715/97: e "fax" do
Prof. Luiz Eduardo Dias, Presidente do III Simpósio Nacional de
Recuperação de Áreas Degradadas - SINRAD -, datado de 3014197,
encaminhando convite para esse evento, a ser realizado no período de 18 a
24 do corrente mês, em Ouro Preto. Encerrada a 1a Parte da reunião, a
Presidência passa à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de proposições da Comissão. O Deputado Ohnto Godinho encaminha â
Mesa requerimento em que solicita seja designado um representante da
Comissão para acompanhar os trabalhos do Seminário do MERCOVALE, a
ser realizado em Montes Claros, no período de 26 a 31 do corrente mês.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento, Em seguida. o Presidente
designa a Deputada Elbe Brandão para representar a Comissão nesse
evento. A Presidência registra a presença do Sr. Oscar Tarqüínio. Promotor
do Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI-MG -,
convida-o para tomar assento à mesa e passa-lhe a palavra. O Sr. Oscar
Tarqüinio discorre sobre investimentos no Projeto Jaiba, na região Norte de
Minas, e responde às perguntas formuladas pelos Deputados. A Presidência
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informa que os assuntos ventilados na reunião se encontram registrados nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece
o comparecimento dos parlamentares e do Sr. Oscar Tarqüínio, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Elbe Brandão - Roberto

Amaral.
ATA DA 71 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e

sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio,
Ermano Batista, Sebastião Costa, Gilmar Machado e lvair 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. Nos termos
regimentais, o Presidente informa que foram recebidos na Comissão os
Projetos de Lei n

o
s 1.171 a 1.179, 1.186 a 1.192 e 1.194 a 1.216197 e o

Ofício n° 21/97. do Tribunal de Justiça. Passa-se à fase de discussão e
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votação, é aprovado, com voto contrário do
Deputado Gilmar Machado, o parecer que conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.112197 (relator:
Deputado Antônio Júlio). Registra-se, neste momento, a presença do
Deputado Antônio Júlio, e retira-se do recinto o Deputado Gilmar Machado.
São também aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela jundicidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.145/97 com as

Emendas n
o
s 1 e 2 e 1.153/97 com as Emendas n

o
s 1 a 3 (relator: Deputado

Ermano Batista); e pela inconstitucionalidade, pela injundicidade e pela
ilegalidade do Projeto de Lei n° 383195 (relator: Deputado Ivair Nogueira). O
Presidente anuncia que o Deputado Gilmar Machado, relator do Projeto de
Lei n° 768196. solicitou prazo para a emissão do seu parecer, pedido esse
que foi deferido pela Presidência. A seguir, o relator dos Projetos de Lei nos
1.130 e 1.169/97, Deputado Antônio Júlio, solicita prazo para emissão de
seus pareceres, e o relator do Projeto de Lei n° 1.129/97, Deputado Ivaír
Nogueira, solicita que a matéria seja baixada em diligência, e tais pedidos
são deferidos pela Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 1.090 e 1.135197 com as emendas que receberam o n° 1 e 1.147 a
1.149197 (relator: Deputado Ivair Nogueira). Nos termos do art. 189 do
Regimento Interno, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei n°
383195 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,
detemina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Miguel Martini - Antônio Júlio - Sebastião

Navarro Vieira.
ATA DA 70 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e dois de maio de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Carlos Pimenta, Jorge Hannas e
Adelmo Carneiro Leão. membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência passa a ler correspondência
enviada pelo Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Habitação, dando
ciência à Comissão da implementação das propostas e das ações sugeridas
no "Documento de Salvador", elaborado em reuniões do fórum realizadas no
período de 19 a 2113197. A seguir, informa se que encontra em poder da
Comissão o "Diário do Senado", contendo o relatório final da comissão
temporária destinada a acompanhar "in loco" os atos, os fatos e as
circunstâncias que envolveram a tragédia da Clínica Santa Genoveva, no
Bairro Santa Tereza, e demais casas geriátricas do Rio de Janeiro. A
Presidência comunica o recebimento de ofício da Sra. Lílian de Andrade
Botega Araújo, em que solicita que a Comissão indique parlamentares que
possam representar a Assembléia na entrevista coletiva sobre o Dia Mundial
sem Tabaco, que irá se realizar em 27 do corrente, às 9 horas. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão se compremete a participar do evento. Ato contínuo.
o Presidente passa a discussão e votação de proposições da Comissão. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita
sejam convidados os Srs. José Rafael Guerra Pinto Coelho. Secretário da
Saúde: Arlem Santiago, Presidente do Colegiado de Secretários Municipais
de Saúde - COSEMS -: Antônio Joaquim Fernandes Neto. Geraldo de Faria
Martins da Costa e Cláudio Sérgio Romano, ex-Presidente do COSEMS.
para proferirem informações e esclarecimentos sobre distribuição de
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recursos para a área da saúde, o programa Saúde da Família e os
consórcios de saúde. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Prosseguindo, a Presidência passa a discussão e votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei n°s 977, 995, 998, 1.000, 1.001. 1.002, 1.003, 1.004. 1.005, 1.014,
1.015 e 1.024/97. os quais 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. 5 de junho de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Wilson Pires -

Jorge Hannas - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 56a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e vinte minutos do dia vinte e dois de maio de mil novecentos

e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral, Durval Angelo e Alvaro
Antônio (substituindo este ao Deputado José Braga, por indicação da
Liderança do PDT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo após. o Presidente acusa o recebimento da seguinte
correspondência: Oficio Circular n° 37197, do Deputado Federal José
Machado, Líder da Bancada do PT na Câmara dos Deputados e Ofícios n°s
1.253/97, do Ministério da Previdência Social, e 191 e 205/97, da Caixa
Econômica Federal. Registra-se a presença do Deputado José Braga,
terminando a substituição deste pelo Deputado Alvaro Antônio. Na fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. são apresentados os
seguintes requerimentos: o Deputado Marcos Helênio solicita sejam
convidados os Srs. José Afonso Bicalho Beltrão, Presidente do CREDIREAL,
e Pompilho de Lourdes Canaves, Presidente do Sindicato dos Bancários de
Belo Horizonte, para discutirem a reestruturação do sistema financeiro do
Estado, com ênfase para o caso do CREDIREAL: o Deputado Sebastião
Navarro Vieira solicita reunião conjunta das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira e Orçamentária com a finalidade
de ouvir os Srs. Sacha Calmon Navarro Coelho, professor tributarista,
Francisco Américo Mattos de Paiva. Presidente da Associação Comercial de
Minas Gerais; Eduardo Noronha. Presidente da Câmara de Diretores Lojistas
de Belo Horizonte; Gilman Vianna Rodrigues. Presidente do SEBRAE e da
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FAEMG, e Stetan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, que discutirão a
criação do Setor de Atendimento ao Contribuinte junto ao CAC. Logo após. o
Presidente, Deputado Miguel Martini, transfere a Presidência dos trabalhos
ao Deputado Sebastião Navarro Vieira para apresentar dois requerimentos
de sua autoria, nos quais solicita sejam convidados a Sra. Maria Luiza
Campos Machado Leal. Superintendente de Planejamento da Secretaria do
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, para expor a respeito do
Sistema de Acompanhamento e Avaliação da Ação Governamental: e os
Srs. Paulolinto Pereira, Contador-Geral do Estado, e Luiz Ricardo Mudado
Maleta. Presidente da Companhia de Processamento de Dados -
PRODEMGE. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados por unanimidade. A seguir. o Deputado Miguel
Martini reassume a Presidência dos trabalhos e esclarece que se encontra de
posse da Mesa requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, no qual
solicita seja criado junto ao CAC setor especifico para atendimento ao
contribuinte, com o objetivo precípuo de receber sugestões e reclamações
obtidas pelo Setor de Defesa do Contribuinte. O Presidente acolhe o referido
requerimento e esclarece que será apreciado oportunamente. Logo após,
passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. O Presidente informa que continua em
discussão o parecer sobre o Projeto de Lei n° 627195, do qual o Deputado
Roberto Amaral pediu vista na reunião anterior. O relator, Deputado José
Braga, por seu parecer, conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Meio Ambiente. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Deputado Miguel Mar'tini
convida a tomar assento à mesa os Srs. Gláucio Gontijo de Amorim e João
Luiz de Amuedo Avelar, advogados, e o Prof. Messias Pereira Donato, que
irão prestar esclarecimentos sobre a questão dos precatórios judiciais em
Minas Gerais. Continuando, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Durval Angelo, autor do requerimento que motivou o convite, e ele tece suas
considerações sobre o assunto. A seguir, os convidados, cada um por sua
vez, fazem detalhada explanação sobre o assunto. Precisando ausentar-se.
o Deputado Miguel Martini transfere a Presidência dos trabalhos ao
Deputado Roberto Amaral. Logo após, abre-se amplo debate entre os
convidados e os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece aos convidados
pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão, agradece, também, 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. 5 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Durval Angelo - Sebastião Navarro Vieira -

Roberto Amaral - Hely Tarqüinio - Antônio Roberto.
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ATA DA 1 O REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Ás nove horas e quinze minutos do dia vinte e sete de maio de mil

novecentos e noventa e sete, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, Miguel Martini e
Geraldo da Costa Pereira, membros da Comissão supracitada. Também está
presente o Deputado Paulo Schettino. 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
informa que a reunião se destina a ouvir o depoimento dos seguintes
intimados: Delegado João Reis, Chefe do Departamento Estadual de
Operações Especiais da Polícia Civil - DEOESP -; Delegado André Luís
Rocha, da Delegacia de Crimes contra a Fazenda; Major Marcelo Alvaro
Assis de Toledo, Diretor do Centro de Reeducação de Contagem: Srs. Fábio
Marques Bandeira, Carcereiro II lotado no DEOESP; Geraldo Augusto
Caldeira Pereira e Marco Resende de Paula, policiais lotados no DEOESP. A
Presidência informa que somente após concluída a inquirição de uma
testemunha é que se passará à testemunha seguinte. Observa ainda que as
perguntas e as respostas devem ser o mais objetivas possível.
Prosseguindo, solicita a entrada do primeiro depoente. Delegado João Reis,
e, após ler o disposto no art. 40, inciso II, da Lei Federal n° 1.579, passa a
palavra à testemunha para que informe à Mesa a sua qualificação. Iniciada a
inquirição do Delegado João Reis, fazem perguntas os Deputados Durval
Angelo, Ivair Nogueira, Miguel Martini, João Leite e Geraldo da Costa
Pereira. Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino. Esgotadas as
perguntas, a Presidência dispensa o depoente e suspende a reunião até que
a próxima testemunha seja conduzida ao Plenarinho IV. Com a chegada do
segundo depoente, Delegado André Luiz Rocha, são reabertos os trabalhos.
Após o mesmo procedimento inicial, a testemunha é inquirida pelos
Deputados Durval Ângelo, João Leite e Geraldo da Costa Pereira. O
Deputado Paulo Schettino usa da palavra para fazer alguns comentários. A
Presidência registra a presença do Sr. Ediraldo Brandão. Superintendente de
Organização Penitenciária da Secretaria da Justiça, e da Sra. Maria Caiafa.
Coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo
Horizonte. O terceiro depoente. Major Marcelo Alvaro Assis de Toledo, é
inquirido pelos Deputados Ivair Nogueira. Durval Angelo e João Leite.
Encerrado o terceiro depoimento. o Presidente suspende a reunião por 60
minutos. Ás 14h45min. com a presença dos Deputados João Leite, Durval



j
179

Ângelo, Ivair Nogueira, Geraldo da Costa Pereira e Paulo Schettino, a
reunião é reaberta para dar prosseguimento aos depoimentos. A quarta
testemunha a ser ouvida, o Sr. Fábio Marques Bandeira, é conduzida ao
Plenarinho. Após a Presidência prestar esclarecimentos a respeito dos
procedimentos especificas das comissões parlamentares de inquérito, a
testemunha se identifica e é inquirida pelos Deputados João Leite e Durval
Ângelo. Com a palavra. o Deputado Paulo Schettino tece alguns
comentários. O Presidente dispensa o depoente e aguarda a chegada da
quinta testemunha. Após o procedimento inicial. o Sr. Geraldo Augusto
Caldeira Pereira é inquirido pelos Deputados Ivair Nogueira, Durval Angelo e
João Leite. Encerrado esse depoimento, o Presidente solicita que seja
conduzido ao Plenarinho o Sr. Marco Resende de Paula. A Presidência faz a
leitura dos procedimentos constantes em lei relativa às comissões
parlamentares de inquérito e, após a qualificação do depoente. passa à sua
inquirição. Nesta fase. usam da palavra os Deputados Durval Angelo e João
Leite. O Deputado Paulo Schettino tece comentários. Encerrado o
depoimento, a Presidência dispensa a testemunha. E necessário registrar
que o conteúdo das inquirições consta. na  integra, nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento
dos parlamentares, das autoridades e dos demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada
às 14 horas do dia 316197, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saia das Comissões, 3 de junho de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Ângelo - João Batista de Oliveira - lvair

Nogueira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Ivo José
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Ivo José - AlIton Vilela - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -

Geraldo Nascimento - Jorge Hannas - José Henrique - Luiz Fernando Fana -
Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Raul Lima Neto - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 20h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a 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.).
ATA DA 52° REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 4
DE JUNHO DE 1997, DESTINADA À COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO

MEIO AMBIENTE
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Deputado Raul Lima Neto - Palavras do Sr. José Carlos Carvalho -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - ENCERRAMENTO.

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

Gonçalves - Dilzon Meio - Mana Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - BiIac
Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Milito - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Mana José Haueisen
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- Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

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

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secretária , nas funções de 20-Secretário,

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, representando o Governador Eduardo
Azeredo; Maurício Andrés Ribeiro. Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente; Humberto Candeias Cavalcânti, Diretor de Monitoramento e
Controle do IEF; Túlio Messenas, Diretor Técnico do Departamento de
Recursos Hídricos; Guálter de Moura, Presidente do Conselho de Meio
Ambiente da Associação Comercial de Minas: Paulo Teodoro de Carvalho,
Secretário Adjunto de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração da Semana do

Meio Ambiente e, em especial, a ouvirmos o Secretário de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Dr. José Carlos de Carvalho, que
discorrerá sobre propostas de mudanças no sistema estadual do meio
ambiente.

Palavras do Sr. Presidente
Já está definitivamente comprovado que a proteção ao meio ambiente e a

promoção do desenvolvimento econômico não são objetivos que se
excluem. São, antes, metas que se complementam.

Os atentados cometidos hoje contra o equilíbrio natural terão alto preço
num amanhã que está sempre mais próximo do que podemos supor. Por
isso a preocupação com o meio ambiente se torna, cada vez mais, uma
questão urgente, que deve merecer lugar de destaque na agenda de quantos
queiram ter os pés bem firmes na realidade. A mentalidade estreita e
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imediatista pode recomendar o afrouxamento da vigilância para atrair
capitais, facilitar o progresso ou gerar empregos. Trata-se, entretanto, de
atitude ignorante e irresponsável. Ignorante porque desconhece que a
preservação da natureza é objeto de atenção da comunidade internacional. A
degradação do meio natural causa prejuízos muito além do território onde é
praticada, pois a ecologia ignora fronteiras políticas. Por isso, condutas
ecologicamente incorretas podem acarretar boicotes aos países que as
toleram. A atitude imediatista é irresponsável porque propõe que se
empenhe o futuro em nome de um desenvolvimento presente que se sabe
efêmero e questionável.

A ação efetiva em prol do meio ambiente não pode ficar limitada aos
órgãos governamentais ou às entidades diretamente vinculadas à questão.
Ela deverá envolver toda a sociedade e determinar profundas mudanças no
comportamento de instituições e indivíduos. Poluição do ar. da terra e da
água, desmatamento, extinção de espécies e danos semelhantes, muitos
deles irreversíveis, só podem ser evitados mediante o compromisso da
totalidade dos cidadãos. Consumidores, empresários, governantes, todos,
enfim, têm que se dobrar à evidência de um amanhã difícil e adotar, desde
já, uma postura respeitosa com relação aos recursos naturais.

A preocupação ecológica não é nova na Assembléia de Minas. Em
parceria com diversos segmentos da sociedade mineira, este Legislativo tem
desenvolvido um trabalho consistente para dotar o Estado de instrumentos
legais que lhe permitam agir de modo eficaz, em prol da preservação do
meio ambiente. A matéria tem sido, também, objeto da função fiscalizadora
desta Casa, que é exercida, com coragem e responsabilidade, por meio de
instrumentos como CPIs e audiências públicas. Desde que foi criada, nossa
Comissão de Meio Ambiente tem-se alinhado entre as mais ativas da
instituição, desenvolvendo um trabalho incansável e meritório em favor da
causa ambiental. Respondendo aos desafios cada vez maiores propostos por
um Estado em acelerado processo de desenvolvimento, ela tem buscado
rever e atualizar a legislação disponível, à luz das mais avançadas doutrinas,
num esforço constante para conciliar ecologia e economia.

Por isso mesmo, hoje, temos muito a comemorar. A contemplação do
passado não nos pode, entretanto, fazer esquecer o que está por vir. Novas
e maiores tarefas nos esperam. Fatos como a globalizacão econômica e a
crescente importância de Minas no cenário nacional propõem novos e
desafiadores problemas. Que este dia seja para nós um momento de
reflexão sobre nossa responsabilidade, para que, em parceria com a
comunidade, possamos dar as respostas que o povo mineiro espera de nós.

Palavras do Deputado Raul Lima Neto
0 Sr. Presidente - Temos o prazer de passar a palavra ao Deputado Raul
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Lima Neto, autor do requerimento que suscitou a realização desta reunião.

O Deputado Raul Lima Neto. - Exmos. Sís. Deputado Cleuber Carneiro, 1°-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; José
Carlos Carvalho, Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, representando o Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo:
Maurício Andrés Ribeiro, Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente; Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor de Monitoramento e
Controle do Instituto Estadual de Florestas: Túlio Messenas, Diretor Técnico
do Departamento de Recursos Hídricos: Paulo Teodoro de Carvalho,
Secretário Adjunto do Meio Ambiente; Srs. Deputados: meus senhores e
minhas senhoras: passados cinco anos da realização da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Rio-
92. parece-nos oportuno lembrar que, nesse período, foram muito tímidos,
no Brasil e em Minas Gerais. particularmente, os avanços que se poderiam
esperar a partir das recomendações daquele tão importante evento.

Diante desse quadro. é preciso reafirmar a necessidade de darmos atenção
permanente à questão ambiental, o que, em nosso entendimento, pode ser
feito basicamente por três caminhos: o da conscientização da sociedade: o
do aperfeiçoamento da legislação referente ao tema e o da fiscalização, para
que seja cumprido o que estiver determinado em lei.

Cabe-nos, como Presidente da Comissão de Meio Ambiente da
Assembléia Legislativa, apontar os problemas ambientais específicos do
nosso Estado e mencionar algumas iniciativas que têm sido tomadas nesta
Casa para tentar solucioná-los. Tomaremos a liberdade de relacionar
projetos e leis que se originaram de proposições de nossa autoria e foram
amplamente debatidos e aperfeiçoados no âmbito da Comissão e do
Plenário, com plena participação dos diversos segmentos da sociedade. A
maioria desses projetos e leis, como veremos, refere-se à preservação dos
recursos hídricos.

Gostaríamos de citar o Projeto de Lei n° 627195, que trata do lançamento
de esgotos e de águas residuárias de qualquer natureza em cursos de água.
Aprovado em 2° turno. na forma de substitutivo, ele representa um
instrumento essencial para a manutenção da qualidade dos nossos
mananciais. Transformado em lei, permitirá que se discipline a emissão de
efluentes e se mantenha a qualidade das águas de acordo com seus vários
usos. compatibilizando os fatores sócio-econômicos com os aspectos
ambientais. Se fizermos isso, evitaremos que córregos e rios se transformem
em verdadeiros esgotos a céu aberto - o que, aliás, já acontece em alguns
casos. Estaremos, conseqüentemente, protegendo a fauna e a flora
aquáticas e, acima de tudo, estaremos protegendo o próprio homem, pois
estaremos protegendo a saúde da população.
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Nessa mesma linha, trazemos ao Plenário nossas preocupações em

relação à Lei da Pesca, promulgada em julho do ano passado. Ela contém
importantes inovações que visam a conciliar o equilíbrio ecológico com a
pesca e a aqüicultura, atividades de grande significado por suas funções
recreativa e econômica, principalmente para as populações ribeirinhas.

Destaquem-se, entre essas inovações, a competência conferida ao Estado
para gerenciar tais atividades, o zoneamento estadual da pesca, a
classificação dos nos para esse fim e a conceituação de seis tipos de pesca
permitidos por lei. incluindo-se ai as modalidades esportiva e profissional.

Contudo, essa norma legal está à mercê da iniciativa do Executivo, a
quem cabe colocar em prática suas diretrizes e tomar as medidas delas
decorrentes. Incluem-se entre as ações fundamentais para que ela entre
efetivamente em vigor a classificação dos rios e o zoneamento estadual para
a pesca, o que deve ser feito por meio de pesquisas e de audiências públicas
com as comunidades.

Lembramos que também depende de ações do Executivo a aplicação da
Lei n° 11.901. de 1995. que cria a Área de Proteção Ambiental do Rio
Pandeiros, localizado no Norte do Estado. Essa APA, assim como as de
outros importantes rios mineiros, será apenas ficção se não forem tomadas
as providências para seu manejo adequado, no que diz respeito, por
exemplo, às atividades de pesca, lazer, irrigação e geração de energia.

Criatóno natural que abastece de peixes o São Francisco e é rico em
paisagens de grande beleza, o rio Pandeiros espera, com urgência, tais
providências.

Da mesma forma. precisa ganhar eficácia a Lei n° 10.629, resultante de
proposição do Deputado Wanderley Ávila, que declara o rio Pandeiros, assim
como vários outros do Estado, rio de preservação permanente. Promulgada
em janeiro de 1992, ela até hoje não saiu do papel.

Têm sido ainda motivo de preocupação e de iniciativas da Comissão de
Meio Ambiente as atividades de garimpo, assim como a exploração
clandestina de areia e cascalho nas bacias hidrográficas, sem observância
às leis de proteção ambiental.

Outra questão que nos preocupa bastante, relacionada com a
sobrevivência dos nossos nos, é a destruição das matas ciliares, constatada
em praticamente todo o território mineiro. A extinção dessas matas, como
sabemos, provoca a erosão das margens, o assoreamento dos leitos e a
redução dos alimentos para a fauna aquática, gerando uma enorme
degradação do ecossistema hidrolõgico.

O fim do transporte fluvial em trechos antes navegáveis, o quase
desaparecimento de cursos d'água em períodos de estiagem, ou as
inundações incontroladas em épocas de chuva, são alguns dos efeitos
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danosos da eliminação das matas ciliares e a nossa despreocupação em
replantá-la imediatamente.

Não poderíamos deixar de salientar, também, outro grave problema
ambiental de Minas Gerais: a devastação dos cerrados. Cobrindo
aproximadamente 50% do território mineiro, essa vegetação típica do Brasil
é riquíssima em sua biodiversidade Constitui um precioso banco genético da
fauna e da flora, contendo espécies vegetais de grande valor, não apenas
econômico, mas também para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

No entanto, esse patrimônio natural está sendo vorazmente destruído,
principalmente pelo reflorestamento indiscriminado e pela produção de
carvão. No caso do carvoejamento. a situação é ainda mais grave pelo seu
aspecto social. Como foi comprovado recentemente por uma comissão
especial da Assembléia Legislativa, são práticas comuns nos fornos de
carvão o trabalho escravo e a exploração da mão-de-obra infantil.

E quando falamos em trabalho escravo, quando fazemos uma comparação
examinando seriamente o que foi ser escravo, ás vezes descobrimos que o
trabalhador desses fomos de carvão está em situação mais degradante. mais
humilhante, mais miserável que a situação dos escravos, porque às vezes
nem mesmo o que comer eles têm.

Senhoras e senhores, não podemos permitir que uma atividade econômica
seja exercida nessas condições, trazendo como conseqüência uma dupla
degradação: a do meio ambiente e a do povo brasileiro, desrespeitado em
seus direitos sociais e trabalhistas, ou melhor, desrespeitado por aqueles que
não respeitam o meio ambiente, por aqueles que na ganância de produzirem
a custos mais baratos destroem o meio ambiente e, conseqüentemente. são
desrespeitadores do homem, porque este está inserido no meio ambiente e a
ele pertence.

A propósito, temos a satisfação de anunciar que tivemos o privilégio de
apresentar recentemente a esta Casa um projeto que tem por objetivo
acabar com tal atividade nos nossos cerrados. Aliás, diga-se de passagem,
nos nossos cerrados estão os mais lindos rios e a maior reserva de água que
o Estado de Minas Gerais possui.

Gostaríamos, por outro lado, de registrar o nosso reconhecimento a uma
iniciativa do Governo do Estado que consideramos de grande acerto: a
instituição do chamado ICMS Ecolõgico, ou seja. o beneficiamento, na
distribuição desse imposto. dos municípios que se engajarem na melhoria do
saneamento básico e na defesa do meio ambiente.

Parabéns, Sr. Governador! V. Exa. tem demonstrado ser, talvez, o maior
Governador ambientalista que já tivemos até então

Essa compensação financeira constitui um estimulo eficaz à implantação
de unidades de conservação e de projetos de tratamento de lixo e de esgoto,
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entre outras formas de preservação dos recursos naturais.

No entanto, queremos daqui também contribuir, dizendo que é necessário
que se promovam maiores esclarecimentos sobre a matéria, pois os
parâmetros e os critérios a serem observados para o recebimento desse
incentivo ainda são desconhecidos por grande parte das autoridades públicas
municipais.

Reafirmamos, para concluir, o compromisso da Comissão de Meio
Ambiente, sintonizada com a filosofia da Assembléia Legislativa de Minas,
de estar sempre aberta a todos os segmentos da sociedade, para a
discussão e o encaminhamento das questões ambientais que digam respeito
à vida dos cidadãos e ao desenvolvimento do Estado, porque acreditamos
na importância dessa Comissão, da qual sou Presidente e que demonstra
grande senso de responsabilidade. Ao propor reunião solene para
comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente, amanhã, dia 5. - que tivemos
de antecipar - a Comissão demonstra sua preocupação com o ecossistema,
porque sei que a terra é um organismo vivo, que não somente vinga, mas
também retribui.

Por isso, tivemos esse privilégio. Agradecemos ao autor do projeto e das
idéias, porque aquilo que nos chega ao coração, temos que reconhecer, se
são coisas boas, são de Deus, porque Deus é Espírito, razão pela qual
agradeço, com muita alegria, a presença dos senhores que tanto honram
esta Casa e a mim, ao atender o nosso convite. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Carlos Carvalho
Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Vice-Presidente desta Assembléia

Legislativa, na Presidência desta sessão de comemoração da Semana do
Meio Ambiente, por meio de quem gostaria de saudar todos os Deputados
presentes: demais autoridades da Mesa: meus companheiros dirigentes do
Sistema Estadual de Meio Ambiente: meus senhores e minhas senhoras;
temos o imenso prazer de comparecer hoje. Sr. Presidente, com uma
obrigação constitucional, na condição de Secretário do Governo de Minas
Gerais e, ao mesmo tempo, cumprindo um dever de cidadania, de
reverência ao Poder Legislativo como a máxima expressão da soberania
popular. Ao estarmos aqui, acompanhados dos nossos companheiros
dirigentes da Secretaria e dos órgãos vinculados à SEMAD: a Fundação
Estadual do Meio Ambiente, o Instituto Estadual de Florestas, o
Departamento de Recursos Hídricos, queremos não apenas reafirmar o
compromisso do Governo Eduardo Azeredo com a questão ambiental, mas
também colocar toda a nossa secretaria e sua estrutura decisória à
disposição dos Srs. Deputados, no momento em que esta Casa examina
cinco projetos de lei de autoria do Poder Executivo, relacionados com a
completa reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável, cumprindo, é bom ressaltar, com uma diretriz desta própria
Casa, que, ao criar a Secretaria de Meio Ambiente, em 1995, determinou
que o Governo do Estado encaminhasse à Assembléia o conjunto de
medidas que, nesta oportunidade, os nobres Deputados estão tendo
oportunidade de examinar e debater. Não poderíamos comparecer a uma
reunião desta magnitude, especialmente convocada para comemorar a
Semana do Meio Ambiente, sem fazer uma referência especial ao papel que
a Assembléia Legislativa de Minas vem desempenhando, no que diz respeito
ao ordenamento legal da gestão do meio ambiente em Minas,
particularmente depois da Constituição Federal de 1985 e da Constituição
Estadual de 1989. Com toda a certeza, avaliando as ações dos Estados
federados do Brasil, é fácil perceber e constatar que o Estado de Minas
Gerais, graças à vontade política do seu parlamento, vem cumprindo um
papel extraordinário, no que diz respeito à aplicação do mandamento
constitucional da competência concorrente estabelecida na Constituição de
1988, em relação à temática do meio ambiente e da gestão dos recursos
naturais. Fomos o Estado que, valendo-se desse novo mandamento
constitucional, mais discutiu, debateu e estabeleceu leis específicas que dão
a Minas não apenas um novo reordenamento legal em relação aos
instrumentos necessários ao aprimoramento da gestão do meio ambiente,
mas, sobretudo, fazem com que, muitos dos problemas do passado que
ainda persistem e que foram aqui sobejamente examinados no
pronunciamento do Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa,
o nobre Deputado Raul Lima Neto, estejam sendo enfrentados de maneira
consistente, em razão desse aperfeiçoamento. Ao legislar concorrente mente
com a União, estabelecendo normas específicas para o aparelhamento da
ação do Estado, a Assembléia de Minas tem permitido que seja possível
tratar assuntos da maior relevância relacionados à proteção do meio
ambiente, levando-se em conta as peculiaridades do Estado e a
especificidade das suas várias regiões. Somos um Estado que, pela própria
inserção no contexto do País, é praticamente um resumo de todos os biomas
e de todos os ecossistemas que ocorrem no Brasil, desde a ocorrência da
floresta de pinhais, de araucárias, no Sul de Minas, até a caatinga, na
transição do cerrado com a caatinga na região Norte de Minas. E óbvio que
essa realidade encontra hoje, na legislação estabelecida pelo Estado, graças
à iniciativa desta Casa, uma possibilidade muito mais concreta e efetiva de
ter soluções. Destacamos a Lei Estadual dos Recursos Hidricos, fazendo
com que o Estado pudesse ter. mesmo antes da União, que sancionou a sua
lei em janeiro deste ano, uma legislação própria para gerir os seus recursos
hidricos. Destacamos a Lei Florestal Estadual, um ordenamento legal
reconhecido nacional e internacionalmente pela sua modernidade e pela
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eficácia dos seus resultados. Do mesmo modo, podemos citar ainda a lei
estadual que disciplina o uso de agrotôxico, a lei estadual que estabelece as
diretrizes da educação ambiental de Minas, a Lei de Proteção dos
Mananciais, e mais recentemente a Lei de Proteção à Pesca, demonstrando
não apenas a preocupação da Assembléia Legislativa de Minas em aplicar o
mandamento emanado da Constituição de 1989, mas, sobretudo,
demonstrando a sintonia dessa instituição com as mais legítimas aspirações
e anseios da comunidade de Minas, em relação à gestão do seu patrimônio
natural e à proteção do meio ambiente. Coube a esta Casa, reiterando essa
preocupação que vem desde 1988, acolher a iniciativa do Governador
Eduardo Azeredo de criação da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, dando ao Estado um instrumento institucional
específico para melhor gerir o patrimônio natural e administrar o contencioso
em relação ao uso dos recursos naturais, por imposição das demandas
sociais do Estado e da necessidade da conservação desse patrimônio por
imperativo de natureza ecológica. No momento da criação da Secretaria de
Meio Ambiente, amplamente debatida e discutida nesta Casa
(provavelmente o projeto de lei de reorganização do Estado mais debatido e
discutido aqui), ficou a convicção de que esse procedimento deveria ser
complementado por determinação da própria Assembléia, por uma ampla
reorganização da administração ambiental do Estado, de tal maneira que os
objetivos estratégicos, filosóficos e doutrinários que nortearam a criação
dessa secretaria pudessem ter um desdobramento operacional com relação
à própria estrutura orgânica do Estado de Minas, na aplicação dessas
diretrizes.

Com essa diretriz, cumprindo rigorosamente o propósito emanado da
orientação desta Casa, novamente o Governador Eduardo Azeredo
encaminha os projetos de lei que agora estão sendo oportunamente
examinados pela Assembléia Legislativa. Eles constituem um conjunto
consistente de medidas, embora separados por razões regimentais,
integrando um contexto único, através do qual o Governo do Estado deseja
estabelecer um sistema de gestão do meio ambiente integrado e
descentralizado, fazendo com que possamos aproximar cada vez mais as
decisões de Governo das preocupações da sociedade e das aspirações da
comunidade. Esse conjunto de medidas consolida o propósito de criação da
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas, no
sentido de incorporar, de maneira definitiva, no processo de gestão do
Estado, os conceitos que deram origem à realização da Conferência Mundial
de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, realizada no Rio,
em 1992, para que a ênfase institucional do desenvolvimento sustentável,
como premissa do uso racional dos nossos recursos naturais, pudesse
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encontrar ressonância em toda a estrutura de decisão do Governo,
responsável pela aplicação das normas que esta Casa vem editando ao
longo desses últimos anos.

Por isso, é importante ressaltar, para compreensão dos nobres Deputados
com assento na Assembléia Legislativa, os principais objetivos e as opções
estratégicas que estão norteando a realização desse esforço de
reorganização, que os senhores terão a oportunidade de examinar durante a
tramitação dos projetos. Primeiro, retomando a consolidação de um conceito
que permeou toda a discussão preliminar que levou à criação da própria
secretaria, de uma opção por um modelo de gestão matricial, não
meramente departamentalizada, que desse condições do mais amplo
envolvimento das diversas esferas de decisão do Poder Executivo no
processo de formulação e de implementação da política ambiental do
Estado.

Com esse propósito, o projeto estabelece que todas as secretarias de
Estado com assento no Conselho Estadual de Política Ambiental passam a
ter o núcleo de gestão do meio ambiente. fazendo com que seja possível
intemalizar a discussão da variável ambiental na formulação das políticas
setoriais, para que todas as esferas de decisão do Governo tenham uni
compromisso com a questão ambiental, desfazendo um dos problemas do
modelo institucional, implantado na década de 70, de criar estruturas
estanques e departamentalizadas para decisão na área do meio ambiente,
fazendo com que surgisse uma deformação de natureza institucional que
praticamente determinava que, tendo-se uma estrutura de meio ambiente.
esta estrutura de certa forma desobrigaria as demais esferas de decisão do
Governo com a questão ambiental.

O que queremos retomar nesse momento, com os projetos de lei que os
senhores terão oportunidade de examinar, é a configuração de uma estrutura
orgânica matricial, de tal maneira que as demais secretarias de Estado
possam incorporar a variável ambiental na formulação das políticas setoriais,
sem que isso signifique a renúncia por parte do órgão ambiental do Estado
da sua competência de exigir a aplicação das normas legais relativamente à
gestão do meio ambiente e à proteção do patrimônio natural.

Da mesma maneira, e com o mesmo espírito, o projeto de reorganização
do Conselho de Política Ambiental consolida a vocação da política ambiental
de Minas à prática de uma gestão colegiada e participativa.

Fomos o primeiro Estado da Federação que. há 20 anos, ao criar o
COPAM, estabeleceu o primeiro esforço de ordenamento legal e institucional
praticado no Pais, em resposta à conferência de Estocolmo, de 1972, para
dar substância à administração do Estado em relação à política do meio
ambiente.
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Essa experiência vitoriosa do COPAM está sendo agora consolidada, de tal

maneira que no esforço de gestão do meio ambiente que pretendemos
praticar estamos abrindo mão da possibilidade constitucional de decisões
unilaterais e monolíticas por um processo de decisão colegiado e
participativo entre os diversos segmentos interessados na proteção do meio
ambiente.

Vale dizer que estaremos implementando uma política de meio ambiente e
tomando as grandes decisões necessárias à sua implementação. não por ato
unilateral do Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, mas por
deliberação de um colegiado, em que o Governo irá compartilhar com a
sociedade civil, com as entidades de classe do setor produtivo, e com as
organizações ambientalistas não governamentais, o processo de decisão e
implementação das políticas consideradas mais adequadas à proteção do
meio ambiente e à reversão do quadro de uso predatório de nossos recursos
naturais.

Também com o mesmo propósito, essas diretrizes determinam o
procedimento da ampla descentralização da administração ambiental do
Estado, visando a um maior engajamento e à participação dos municípios no
processo de tomada de decisão, de formulação e de implementação da
política de meio ambiente.

E fundamental que se estabeleçam procedimentos que ensejem a
organização ambiental dos municípios, de tal maneira que os problemas
ambientais de dimensão local, de natureza local, aqueles empreendimentos
que provoquem impactos ambientais exclusivamente locais possam ter a
oportunidade de ser examinados e decididos por instâncias de natureza
municipal, sem prejuízo da ação supletiva do Estado para corrigir
deformações que possam eventualmente ocorrer nesse processo de gestão
descentralizada.

Queremos cumprir uma premissa fundamental das diretrizes do
Governador Eduardo Azeredo. no sentido da descentralização, que. no caso
do meio ambiente, praticamente teve partida com a criação do ICMS
ecológico. Esta Casa, ao aprovar esse instrumento, reafirmou, mais uma
vez, o seu compromisso com uma moderna política ambiental para o Estado.
Dessa forma, estamos ensejando um acréscimo de receita, que irá melhorar
a gestão ambiental dos municípios. No entanto, eu destacaria que a política
do ICMS ecológico, mais do que o acréscimo de receita. teve como grande
desdobramento político a possibilidade de fazer com que as questões
ambientais urbanas mais graves, como a disposição inadequada do lixo e o
tratamento de esgotos, pudessem fazer parte da agenda de decisão
municipal, pudessem estar inseridas na agenda dos Prefeitos, deixando de
ser uma questão periférica em relação ao núcleo de poder municipal.
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Por isso, ao permitir, através da criação dos Conselhos Municipais de Meio
Ambiente, o estabelecimento dessa descentralização, queremos estimular o
processo de gestão descentralizada da política ambiental do Estado,
facilitando a administração ambiental propriamente, objetivando a
capilaridade do sistema de gestão ambiental com a participação dos
municípios, ao invés do uso da prática de gestão tradicional de ampliar a
presença do Estado, com a criação de enormes estruturas, que onerariam o
contribuinte, mas criando as condições para que os municípios possam
compor o sistema de meio ambiente, participando ativamente das decisões,
inclusive no que diz respeito à operacionalização de medidas de controle, de
fiscalização.

Assim, uma questão fundamental também se coloca no processo de
modernização da própria gestão do Estado, na medida em que o regime
democrático não é compatível com os modelos concentrados de poder e de
decisão. Ao apostar na descentralização, reiteramos uma convicção do
Governo de que a participação da cidadania será cada vez mais possível,
mais consistente. com modelos descentralizados que aproximem o processo
decisório dos cidadãos. Obviamente, numa área de direito difuso, como é a
questão do meio ambiente, é impossível imaginar o sucesso de uma política
ambiental sem a participação dos cidadãos, sem a participação da
sociedade.

Com esses comentários, Sr. Presidente, queremos introduzir o debate para
o qual fomos convidados, permitindo que esta Casa. soberanamente, com a
competência do conhecimento do seu corpo técnico e com a autoridade
política dos seus Deputados, possa examinar e debater esses projetos,
oferecendo a Minas a oportunidade de completar a sua estrutura
organizacional na área de meio ambiente, oferecendo à sociedade
instrumentos institucionais eficazes e competentes para o enfrentamento dos
nossos problemas ambientais. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante inicia-se a fase dos debates. A

Coordenação informa ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas por escrito ou oralmente. Os participantes que fizerem uso do
microfone queiram se identificar, dispensando as formalidades das
saudações pessoais. Cada participante terá 3 minutos para sua intervenção.

Debates
O Sr. Presidente - Temos na mesa uma pergunta do Deputado Raul Lima

Neto dirigida ao Secretário (- Lê:)
'Sr. Secretário, por força da Lei n° 11.508. de 1994. o contribuinte da taxa

florestal que realiza projetos relacionados com a implementação da política
florestal do Estado, efetuando gastos em fomento, manejo sustentável de
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florestas da ativa ou plantadas próprias, bem como em projetos de
regularização fundiária de unidades de conservação, tem assegurada a
redução de até 50% do valor da referida taxa. Não sena interessante
assegurar que tal redução ocorra também no caso de projetos que
contribuam para o conhecimento e a conservação da biodiversidade do
Estado?

Justifica-se, conforme sugestão da Fundação Biodivérsitas e do Centro
para Conservação da Natureza de Minas Gerais, que aos consumidores de
produtos e subprodutos florestais que tenham atingido a auto-suficiência
plena e aos quais não mais interessa desenvolver atividades de fomento
florestal, os recursos da redução da taxa poderiam ser usados também para
a proteção da biodiversidade."

O Sr. José Carlos Carvalho - O nosso entendimento é o de que essa é uma
proposta que serve ao aperfeiçoamento do projeto de lei encaminhado à
Assembléia. E um assunto que, obviamente, teremos que tratar dentro do
Governo, mas imagino que ele possa ser adotado para aperfeiçoar o projeto
de lei já encaminhado, na medida em que ele complementa os objetivos dos
mecanismos compensatórios estabelecidos na legislação atual da taxa
florestal.

Eu responderia conclusivamente ao nobre Deputado Raul Lima Neto, com
o entendimento de que esta é uma proposta que realmente facilita a
aplicação do próprio dispositivo por parte do Instituto Estadual de Florestas.
Estamos de acordo.

O Sr. Presidente - Temos várias indagações ao Sr. Secretário, mas
poderemos alternar entre a pergunta escrita e alguém que se habilite a fazê-
la oralmente.

Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Secretário, no novo modelo proposto

para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, pode-se observar que a competência para a concessão da
outorga do direito de uso das águas foi transferida do Departamento de
Recursos Hídricos - DRH - que agora se transformou no IGAM - para o
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM.

Se observamos a Lei Federal n° 9.433, de 1997, que trata da Política
Nacional de Recursos Hídricos, portanto, a lei balizadora da Política Estadual
de Recursos Hídricos, veremos que compete ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos, " estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de
recursos hídricos .....

O modelo de concessão de outorga hoje vigente em Minas Gerais é
compatível com o federal . Há entidades específicas - o Conselho Estadual
de Recursos Hídricos - CERH - e o atual DRH - que são encarregados de
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cuidar dessa tarefa. É também o resultado das proposições colhidas no
Seminário Legislativo Aguas de Minas, promovido por esta Casa, que
resultou num valioso conjunto de contribuições à tramitação do projeto de lei.
hoje Lei n° 11.504, de 1994, que trata especificamente da Política Estadual
de Recursos Hídricos.

Estamos transferindo a outorga do âmbito do CERH, um conselho
específico que tem composição paritária entre o poder público e a sociedade
civil e ligação direta com os comitês e agências de bacias que se pretende
implantar em Minas Gerais, que trata exclusivamente da questão água para
o COPAM. um conselho já sobrecarregado por uma pauta extremamente
densa de trabalhos e, por isso mesmo, moroso em suas decisões. Não seria
mais prudente manter o sistema atual e fortalecer o IGAM. técnica e
financeiramente, e o CERH?

A próxima pergunta o senhor já respondeu em parte. mas voltaria a fazê-la
para o senhor esclarecer mais detalhadamente. De acordo com o projeto da
SEMAD, cada secretaria de Estado com assento no COPAM deverá dispor
de núcleo de gestão ambiental com a finalidade de apoiá-lo e compatibilizar
as políticas setoriais com a proteção do meio ambiente. Tais núcleos, que
atuarão em articulação com a SEMAD, por meio da Superintendência de
Política Ambienta!, terão competência técnica e normativa. A criação desses
núcleos em outras Pastas não poderá trazer embaraços à administração
como um todo? Qual o significado e alcance dessa competência técnica e
normativa? Após o esclarecimento sobre esses pontos, gostaríamos que V.
Exa. abordasse também o caso específico da PMMG que, segundo prevê o
art. 121 do Projeto de Lei n°1.181/97. atuará em articulação com a SEMAD.

O Sr. José Carlos Carvalho - Nos gostarsamos de agradecer a intervenção
do nobre Deputado Antônio Roberto, que permite, com as perguntas feitas, o
esclarecimento de pontos importantes do projeto de lei encaminhado â
Assembléia, na forma como ele foi concebido.

Primeiramente, eu gostaria de destacar que esses projetos foram objeto de
demorados estudos técnicos de uma equipe integrada da nossa Secretaria,
envolvendo técnicos da própria SEMAD, da Fundação Estadual de Meio
Ambiente, do DRH e do IEF. Assim, essas questões foram exaustivamente

E debatidas. Depois, esses estudos passaram pelo crivo extremamente
competente da equipe técnica da Superintendência de Planejamento
Institucional da Secretaria do Planejamento. de modo que essas questões

o	
fazem parte de um contexto mais amplo, que nós gostaríamos de discutir
para responder à especificidade da indagação do Deputado Antônio Roberto.

Com relação à questão da outorga de agua, na sua fala o senhor menciona
aquilo que alguns setores chamam de morosidade do COPAM. Poderíamos
até concluir que essa morosidade não existe na forma como é mencionada.
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mas acho que o nosso objeto neste momento não é propriamente essa
discussão. Em primeiro lugar, acho que é importante ressaltar o
compromisso dessas medidas com a agilidade do processo de
licenciamento. O que nós pretendemos com a reorganização do sistema,
particularmente do COPAM, é estabelecer que tanto a FEAM quanto o IEF e
o DRH - e seu substituto, o Instituto de Gestão das Aguas - passarão a
operar como órgãos seccionais do Conselho. Hoje temos como secretaria
executiva a FEAM. Após o exame e a aprovação do projeto pela Assembléia
Legislativa, passaremos a ter as três instituições atuando como órgãos
seccionais de apoio, fazendo com que uma infra-estrutura organizacional
muito mais ampla possa ser colocada à disposição dos procedimentos de
licenciamento. E, neste momento, uma das preocupações com as quais
trabalhamos e para a qual gostaríamos de merecer a atenção dos Srs.
Deputados está relacionada com aquilo que estamos denominando de
unicidade do processo de licenciamento.

O objetivo é facilitar a vida do cidadão. Entendemos que as exigências
ambientais previstas na lei são necessárias à sociedade e não devem existir
para dificultar a vida das pessoas físicas ou jurídicas que demandam o
licenciamento ambiental no Estado.

O que queremos, ao colocar o COPAM, é retirar a atribuição como está
aqui, porque um esclarecimento deve ser feito: na estrutura que está
vigendo, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos não tem competência de
outorga. A competência de outorga, hoje, é do Departamento de Recursos
Hídricos. Então, o primeiro ponto que é preciso destacar é que a decisão da
outorga não é colegiada, como se fez entender, porque quem tem a
competência é o DRH, e não, o CERH. O que pretendemos, coerentes,
inclusive, com a norma federal, como explicaremos depois, é fazer com que
o empreendimento hidráulico que hoje necessita de licença ambiental para
operar, no que diz respeito aos impactos ambientais, que podem provocar a
outorga de água noutra esfera de decisão, seja objeto de uma licença única,
e que a questão da outorga seja examinada juntamente com os aspectos
ambientais. Até porque uma das maiores deformações de caráter técnico
que poderíamos atribuir ao modelo vigente está na separação entre os
tratamentos dados à quantidade e à qualidade da água, como se fosse
possível fazer separadamente a avaliação.

A outorga trata da quantidade de água. A outorga é para autorizar o
usuário a retirar um determinado volume dos cursos de água, e a licença
ambiental depende do exame do impacto ambiental dos empreendimentos.
Ora, é óbvio que, se autorizamos a mudança de um volume, a extração de
um determinado volume num curso de água, estamos automaticamente
alterando as condições ambientais dos recursos hídricos, do ponto de
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captação desses recursos.
O que desejamos. em primeiro lugar, é fazer com que seja facilitada a vida

do empreendedor. Ele vai, ao mesmo tempo, obter a outorga e a licença
ambiental, e é bom registar que, na reestruturação. o DRH passará a fazer
parte do COPAM. como um dos seus órgãos seccionais, e manterá a sua
competência. Esse procedimento de outorga combinada com licenciamento
não continuará, passará a ser feito pelo COPAM, mas continuará, no que diz
respeito aos aspectos técnicos, como um procedimento a ser estabelecido
pelo corpo diretivo e técnico cio Departamento de Recursos Hídricos.

O que desejamos é coerente com a norma federal. até porque o que
estabelece, a rigor, a norma federal, como está bem explicitado num dos
pontos da pergunta, o que compete ao Conselho Nacional de Recursos
Hídricos é estabelecer critérios gerais para a outorga de direito de água. Não
compete ao Conselho a outorga propriamente, que é uma medida de
natureza operacional que a própria Lei Federal de Recursos Hídricos remete
à competência dos comitês de bacia. E o que determina também a Lei
Estadual de Recursos Hídricos e é o caminho natural que teremos de aplicar
no curso da modernização da administração ambiental do Estado.

Esse é um ponto que gostaria de esclarecer, aproveitando a oportuna
pergunta e o questionamento do Deputado Antônio Roberto.

Com relação à segunda questão, gostaria de dizer ao Deputado que temos
feito uma defesa muito entusiasmada dessa idéia de se ter uma secretaria
matricial.

O nosso entendimento é o de que os núcleos de gestão a serem
estabelecidos nas secretarias de Estado e que terão competência para
formular políticas setoriais com interface de meio ambiente, longe de criar
qualquer embaraço, tornar-se-ão o elo fundamental de integração do
Governo no que diz respeito ao seu planejamento estratégico com relação à
política de meio ambiente. Poderíamos adotar o modelo tradicional, um
modelo como o que ocorre nos outros Estados, com uma super-estrutura.
Isso equivaleria, por exemplo, a termos, ria Superintendência de Política
Ambiental da Secretaria, uma divisão, vamos supor, de agricultura e meio
ambiente, que se encarregaria de examinar e debater todas as questões
ligadas à política agropecuária, na sua interface com o meio ambiente, na
sua repercussão ambiental. Entendemos que será muito mais eficiente que a
própria Secretaria da Agricultura tenha um núcleo de gestão ambiental para
intemalizar a discussão da questão ambiental. Esse núcleo de gestão
ambiental passa a assessorar. automaticamente, o Secretario Adjunto da
respectiva pasta, que é o titular dessa Secretaria do COPAM, facilitando os
procedimentos de análises, de pareceres e decisões que temos no COPAM.
No modelo atual, o Secretário Adjunto representa a Secretaria, participa das
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reuniões, sem ter nenhuma retaguarda em sua secretaria de origem que
possa, inclusive, orientar sua participação no processo decisório.

Assim, com esse núcleo de gestão nas secretarias, queremos criar um elo
que facilite a interlocução do Conselho de Política Ambiental, no qual o
Secretário Adjunto da pasta tenha assento como titular e uma pequena
estrutura que não onerará a secretaria, com relação à existência desse
núcleo de gestão de meio ambiente.

Por fim, permita-me um esclarecimento importante, porque esta é uma das
questões que achamos fundamentais no processo de organização que está
submetido à Assembléia e que tem a ver com o novo papel que será
conferido à Polícia Florestal. Na sua reorganização, a Policia Florestal de
Minas Gerais passa a ser também uma policia de defesa do meio ambiente,
ampliando as atribuições que tem hoje em relação à fiscalização da caça,
pesca e desmatamento. Tudo isso, como determina a lei, sem prejuízo da
sua subordinação política e administrativa ao Comando Geral da Polícia
Militar. A Polícia Florestal e de Defesa do Meio Ambiente passará a atuar em
articulação com a SEMAD, o que significa aplicar as normas que serão
estabelecidas no âmbito do COPAM pela Secretaria.

Não sei se satisfaço às indagações do nobre Deputado, mas são esses os
esclarecimentos que, inicialmente, gostaríamos de prestar.

O Sr. Presidente - Sr. Secretário, pergunta do Deputado Gilmar Machado:
(- Lê:)

"Estão sendo criados 89 cargos de provimento efetivo no projeto da
SEMAD. Quando a SEMAD foi instituída pela Lei n° 11.903, ficou
estabelecido no art. 13, que o quadro de carreira da Secretaria se faria por
remanejamento e provimento de cargos vagos existentes na administração
direta. Tal medida tinha por objetivo não onerar os cofres públicos. Na
reforma administrativa proposta pelo Executivo Federal ao Congresso
Nacional procura-se flexibilizar a estabilidade dos servidores públicos, para
que possam ser desligados do serviço público, por insuficiência no
desempenho da função , por excesso de quadro, em razão do limite da Lei
Rita Camata. Minas Gerais, segundo o próprio Governo, está
comprometendo muito mais do que permite a Lei Rita Camata e dispõe de
um contingente de servidores muito além do que necessita. Por que, então,
criar mais 89 cargos?"

O Sr. José Carlos Carvalho - Gostaríamos, em atenção ao questionamento
do Deputado Gilmar Machado, de esclarecer, em primeiro lugar, que o
comando do art. 13 da lei que criou a Secretaria continua vigente. Nós
continuamos mantendo o comando do art. 13, no sentido de compor o
quadro da Secretaria através de remanejamento de servidores de outras
esferas do Governo do Estado. Acontece que, por uma questão de natureza
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legal, ao criar-se a Secretaria, a sua própria lei de criação não definiu o
quadro de lotação setorial da Secretaria. O que estamos fazendo, nesse
momento, é definir um quadro de lotação setorial para o qual se possa
remanejar os servidores de outras esferas de governo, porque a nossa
situação, do ponto de vista legal, é de que o comando do art. 13. que nós
continuaremos a aplicar, não pode ser utilizado, porque não há na Secretaria
um quadro setorial de lotação para receber o funcionário que eventualmente
pudesse ser remanejado de um quadro de outra secretaria. Ainda assim, e
mesmo se tratando de remanejamento, optamos por manter um número
reduzido de 89 servidores, que, seguramente, é de longe o menor quadro
setorial de qualquer secretaria de Estado do Governo de Minas.

O Sr. Presidente - Pergunta de Diane Rocha Dutra, Presidente da
Associação dos Amigos da Serra do Curral. (- Lê:)

"Sr. Secretário José Carlos Carvalho, tivemos a notícia, pela imprensa, que
uma verba para a implantação da APA-SUL já foi liberada pelo Banco
Mundial. O que já foi feito até agora para a realização do zoneamento
ecológico e econômico dessa APA? Que destino terá a serra do Curral nesse
macrozoneamento?"

O Sr. José Carlos Carvalho - A pergunta da Sra. Diane também nos
permite trazer a esta Casa um esclarecimento importante relacionado à
implantação da APA-SUL de Belo Horizonte. De fato, depois de alguns
contatos promissores que tivemos com o Banco Mundial, ele concordou que
parte dos recursos que atualmente servem ao financiamento do PROSAM
pudessem ser utilizados para promover os estudos de zoneamento da APA-
SUL. O projeto técnico já foi concluído no âmbito da Secretaria e está em
fase de exame por par-te do Banco Mundial, porque, dentro do ritual dos
contratos financiados pelo Banco, esses projetos têm que obter um "no
objection' que determina, na verdade, a sua aprovação pelo Banco. Com
esses recursos e com esse projeto, então, iremos contratar o zoneamento
ecológico e econômico, como estabelecido na lei. Simultaneamente, foi
constituído o conselho consultivo da APA, que terá inclusive o papel de
examinar as opções de zoneamento a serem estabelecidas, de tal forma que
o destino que a serra do Curral terá nesse zoneamento será aquele que for
objeto dos estudos técnicos e também das opções que nós realizarmos no
âmbito do conselho consultivo, que foi constituído e que estabelecemos
como fórum de decisão a respeito desse tema. E óbvio que, no que tange à
nossa percepção e ao nosso compromisso, o destino a ser dado à serra do
Curral deve ser a sua conservação, para evitar e estancar os problemas que
temos hoje de ocupação indiscriminada da serra.

O Sr. Presidente - Sr. Secretário, há agora duas perguntas do Deputado
Anivaldo Coelho. (- Lê:)
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"Ao propor nova estrutura orgânica à SEMAD, IEF. IGAM e FEAM, com a

criação de várias unidades administrativas, diretorias, superintendências,
etc., decorre, naturalmente, a necessidade de se criar os correspondentes
cargos comissionados, uma vez que não são de carreira. Percebe-se, nos
projetos, que o Executivo orienta-se pelo provimento de recrutamento amplo
e não pelo provimento de recrutamento limitado. Como se sabe, os cargos
em comissão de recrutamento limitado oneram menos e valorizam o servidor
concursado. Como o Secretário vê essa questão?"

O Sr. José Carlos Carvalho - Na verdade, os projetos que estão
encaminhados e que reestruturam a FEAM, o IEF e o DRH, estabelecem,
acompanhando uma diretriz governamental, que os cargos de direção
superior são de recrutamento amplo e os cargos de direção intermediária são
de recrutamento amplo e limitado, de tal maneira que seguimos, de certa
forma, as diretrizes gerais que o Estado estabelece. Inclusive, como
funcionário de carreira do Estado, entendo a importância do recrutamento
limitado. Queremos manter, dentro da orientação legal, o recrutamento
limitado para o maior número de cargos, mas também temos de concordar
que, para operar uma estrutura de Governo moderna e recente, isso não
seria possível exclusivamente usando os cargos de recrutamento limitado.

O Sr. Presidente - A segunda pergunta do Deputado Anivaldo Coelho é a
seguinte. (- Lê:)

"O IEF, o IGAM e a FEAM constituirão órgãos seccionais de apoio. Nesse
sentido, estão no mesmo patamar, embora cada entidade tenha sua
atribuição especifica. O tratamento salarial dispensado aos servidores
dessas entidades é bastante diferenciado. Acreditamos que esta é uma
situação transitória e, uma vez que o Estado está reformulando o seu
sistema de meio ambiente, não seria também o momento oportuno para
corrigir essas distorções salariais ou mesmo criar os mecanismos para que
isso possa vir a acontecer num certo prazo?"

O Sr. José Carlos Carvalho - O questionamento levantado pelo Deputado
Anivaldo Coelho é extremamente procedente. Estamos organizando uma
secretaria com base em órgãos que foram deslocados de esferas distintas de
decisão do Poder Executivo - a FEAM, que se desligou da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente: o Instituto Estadual de Florestas, da
Secretaria da Agricultura: e o DRH, da Secretaria de Minas e Energia -, de
tal maneira que encontramos uma situação em que cada órgão tinha uma
política salarial especifica, um plano de cargos específico, e a decisão do
Governo é a de realizar um plano de carreira específico para o meio
ambiente do Estado. Obviamente, isso implica rever as tabelas salariais, e o
Estado tomou a iniciativa de iniciar esse procedimento. Tanto é assim que os
projetos trazem, no caso do IEF e do IGAM uma mudança em suas tabelas
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salariais. Mas, neste momento, em face das conhecidas dificuldades
financeiras do Estado. teremos de fazer isso por meio de aproximações
sucessivas. A primeira aproximação já está sendo feita. Mesmo com essa
dificuldade, o Governador Eduardo Azeredo aprovou a iniciativa de começar
a alterar, até que possamos, num segundo ou terceiro momento,
dependendo da futura situação financeira do setor público, realizar o objetivo
de estabelecer um plano de carreira único de meio ambiente, atendendo às
questões levantadas pelo Deputado, que são oportunas e que,
reconhecemos, devem ser parte de um projeto, que não pode. todavia, ser
imediatamente implantado, por razões de recursos.

O Sr. Presidente - Não havendo mais perguntas. a Presidência agradece a
presença do Sr. José Carlos Carvalho e das demais autoridades e
convidados, certa de que, com esses debates e com essa participação, SÓ
crescemos no processo democrático. São doses fortes de democracia que
vão gerar cada dia mais a situação cidadã que tanto buscamos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo desta reunião, a Presidência a

encerra, convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 5,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 187a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 5 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE: Ata - Posse
do Deputado Baldonedo Napoleão - Designação de comissão - Composição
da Mesa - Leitura do Termo de Posse - Leitura do Compromisso de Posse -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Baldonedo Napoleão -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Dilzon Meio -

Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Biiac
Pinto - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Gil Pereira - Gilmar Machado - HeIy Tarqüínio - Irani Barbosa -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Henrique - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças
- Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José l-laueisen - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima
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Neto - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz ) - As 20h14min, a lista de

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

'la PARTE

Ata
- O Deputado Gilmar Machado, 20-Secretário "ad hoc', procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Posse do Deputado Baldonedo Napoleão

O Sr. Presidente - A Presidência, a partir deste momento, procederá à
posse do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, 2 0-Suplente da coligação Todos
por Minas, na vaga decorrente do afastamento do Deputado Mauro Lobo
para a investidura na função de Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Aílton Vilela e

Sebastião Navarro Vieira para, em comissão, conduzirem a este Plenário o
Sr. Baldonedo Arthur Napoleão.

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

Exmos. Srs. Deputado Bené Guedes. Secretário de Estado de Minas e
Energia, representando o Exmo. Sr. Governador do Estado, Sr. Eduardo
Azeredo; Deputado Federal Octávio Elísio; Deputado Dilzon Meio, 4°-
Secretário da Assembléia Legislativa; Simão Pedro Toledo, Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Deputado Cleuber Carneiro.
1 0-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa: e Baidonedo Arthur Napoleão.

Leitura do Termo de Posse
O Sr. Secretário(Deputado Dilzon Meio) - (- Lê:)
"Termo de Posse do Senhor Baldonedo Arthur Napoleão, suplente de

Deputado à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, eleito e
diplomado para a Décima Terceira Legislatura.

Aos cinco dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e sete,
durante a Centésima Octogésima Sétima Reunião Extraordinária da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, presidida pelo Deputado
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Romeu Queiroz, compareceu o Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, terceiro
suplente de Deputado pela Coligação Todos por Minas, eleito e diplomado
na forma da lei, o qual passa à condição de 2 0-Suplente, em virtude da
renúncia do Deputado Simão Pedro Toledo para ocupar o cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas e, nos termos do § 3° do art. 6 0 do
Regimento Interno, após prestar o compromisso regimental. se  empossou na
vaga decorrente do afastamento do Deputado Mauro Lobo, para investidura
no cargo de Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia.

E, para constar, lavrei eu, Deputado Dilzon Meio, 4 0-Secretário da
Assembléia Legislativa nas funções de 1 0-Secretário, o presente termo, que
vai assinado pelo empossado, pelo Sr. Presidente da Assembléia. Deputado
Romeu Queiroz. e por mim.

Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, aos cinco dias do mês de junho
de mil novecentos e noventa e sete.

Deputado Baldonedo Arthur Napoleão - Deputado Romeu Queiroz,
Presidente - Deputado Dilzon Meio. 4 0-Secretário, nas funções de 1°-
Secretário."

Leitura do Compromisso de Posse
O Sr. Baldonedo Arthur Napoleão - (-Lê:)
"Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da República e do

Estado, bem como desempenhar leal e honradamente o mandato que me foi
confiado pelo povo mineiro."

Assinatura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida o Sr. Baldonedo Arthur

Napoleão a assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por
mim e pelo Sr. 40-Secretário da Assembléia Legislativa, Deputado Dilzon
Meio.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
O Sr. Presidente -Declaro empossado o Deputado Baldonedo Napoleão.

Palavras do Sr Presidente
Exmo. Sr. Secretário Bené Guedes, representante do Sr. Governador do

Estado. demais autoridades que compõem esta Mesa. prezados Deputados e
Deputadas. convidados, meu caro amigo Baldonedo Napoleão, senhoras e
senhores, poderíamos dizer. neste ato que assinala a posse de Baidonedo
Napoleão no mandato de Deputado Estadual, a sentença que traduz, em sua
simplicidade, o sentimento de todos os que aqui estão presentes: "o bom
filho à casa torna...... De fato, entre os colegas deste parlamento e junto ao
quadro técnico e administrativo da Assembléia, Baldonedo Napoleão soube
construir, na legislatura anterior, um elevado conceito e um sólido prestigio.

De um lado, teve participação política intensa em todos os campos da
atividade parlamentar, com posições sempre claras e bem definidas. De
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outra parte, "vestiu a camisa" da Assembléia como instituição, contribuindo
para o fortalecimento das audiências públicas e abrindo o campo de
intercâmbio internacional com a Conferência das Assembléias Legislativas
dos Estados Unidos.

Para nós, que o conhecemos da vitoriosa trajetória como excelente
administrador no âmbito do Executivo Estadual, atuando na SEPLAN, ou na
esfera da administração municipal, em suas gestões como Prefeito Municipal
de Barroso, sua eficiente atuação nesta Casa não era, propriamente, motivo
de surpresa. Mas sua atuação - verdade seja dita - superou nossas melhores
expectativas, por sua ação sempre solidária com os objetivos de nossa
Instituição. Temos, pois, plena convicção de que assumirá este seu novo
mandato em "velocidade de cruzeiro', pois já domina, com pleno
conhecimento, as funções e as prerrogativas que lhe cabe exercer.

Esta Assembléia Legislativa tem a honra de ocupar um lugar de vanguarda
na recuperação do prestigio ético e moral da instituição pública, como Casa
de representação popular. Infelizmente, episódios anexos, que jamais
deveriam atingir a dignidade daqueles que aqui exercem, com decência e
altivez, o mandato que receberam nas urnas de forma legitima, costumam
denegrir o conceito elevado que esta Casa merece. Felizmente, esta
Assembléia tem um saldo apreciável de realizações e iniciativas que
permanecem acima, bem acima, das ambições menores que costumam
macular o trabalho sério, honesto e árduo a que estão dedicados os
Deputados Estaduais mineiros.

Exprimimos este sentir - que é coletivo - neste ato de posse do Deputado
Balcionedo Napoleão, porque temos a certeza de que V. Exa., Deputado
Baldonedo, unirá seu talento, suas forças e sua capacidade de trabalho para
contribuir, de forma renovada, nesta meta comum de ampliar e expandir o
conceito de qualidade política e administrativa que esta Casa vem
conquistando, com zelo, seriedade e clara noção de nossa responsabilidade
pública. Bem-vindo, pois, a este posto avançado de construção e defesa do
sistema democrático de governo."

Palavras do Deputado Baldonedo Napoleão
O Deputado Baldonedo Napoleão* - Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz,

Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado
Bené Guedes, Secretário de Estado das Minas e Energia, representando o
Governador de Minas, Sr. Eduardo Azeredo; Srs. Deputados Estaduais, Sr.
Deputado Federal Octávio Elisio, Deputado Dilzon Melo. Deputado Simão
Pedro Toledo, Srs. Dalmir, Paulo Navarro Vieira, senhores dirigentes de
órgãos estaduais e federais. Srs. Prefeitos Municipais. Srs. Administradores
Regionais, Srs. Vice-Prefeitos, Srs. Vereadores, Srs. Secretários Municipais,
senhores dirigentes de entidades de classe, senhores empresários, meus
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colegas da CDI, demais autoridades aqui presentes, companheiros e amigos,
senhores da imprensa, senhoras e senhores, por ser hoje o Dia Mundial do
Meio Ambiente, gostaria de iniciar prestando homenagem a todos os que
lutam pela defesa, pela preservação e pela proteção do meio ambiente no
Estado de Minas Gerais.

Desejo agradecer ao Governador Eduardo Azeredo pela oportunidade que
me deu de dirigir a Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais, onde
aprendi muito sobre o nosso extraordinário desenvolvimento industrial. Pude
constatar que grande parte da história da moderna industrialização de Minas
está escrita na própria história da CDI e de seus Distritos Industriais, onde
trabalham mais de 150.000 pessoas, nas 1.400 empresas neles instaladas.
Quero dizer que aprendi muito na CDI. Sou muito grato a todos da Casa pela
paciência, pela compreensão, pela presteza com que me atenderam, pelo
acatamento às minhas decisões, principalmente aquelas que significaram
mudanças pessoais. programáticas e institucionais. Ao longo desse tempo,
espero ter deixado claro que, além de servir ao Estado, mantendo os
Distritos Industriais da melhor maneira possível, buscando expandi-los e
implantar novas areas, demos toda a prioridade ao esforço de valorizar a
CDI. mostrando à sociedade e ao Governo o seu importante trabalho. E. se
isso foi conseguido, foi graças à compreensão e à colaboração de todos,
dentro e fora da Companhia.

Deixei a CDI orgulhoso de ter sido seu Presidente, na certeza de que
trabalhamos muito. produzimos muito e procuramos dar a melhor
contribuição possível ao Estado. No que diz respeito às atividades fim da
Companhia, demos grande atenção à manutenção dos Distritos Industriais já
implantados, por meio da criação do Programa de Manutenção Permanente -
o PMPDI -. que, em parceria com as Prefeituras Municipais e com as
empresas, busca garantir a qualidade de vida para os que lá trabalham, ao
mesmo tempo em que procura expressar, na prática, a alta qualidade dos
projetos produzidos pela CDI, o que, de fato, faz dessas areas industriais
marca importante do desenvolvimento de Minas.

Criamos diversas Associações de Empresas dos Distritos Industriais, que
vêm fazendo trabalho excepcional. sob a liderança dos próprios empresários.
Por meio dessas associações, estão sendo viabilizadas importantes
iniciativas para os Distritos, como a implantação de postos policiais, postos
de saúde, restaurantes, creches, atendimento odontológico. treinamento,
sinalização, ajardinamento, arborização, transporte, etc.

Aumentamos o número de escritórios regionais no interior, como forma de
aproximar a Companhia dos próprios Distritos, das Prefeituras e dos
empresários.

Mas, entre essas novas iniciativas, um grande avanço foi feito ao criarmos
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novo modelo de implantação de Distritos Industriais, por meio da parceria
com as empresas e com as Prefeituras. Com a inviabilidade da implantação
de Distritos segundo o modelo tradicional, baseado nos recursos financeiros
do Tesouro estadual, encontramos esta fórmula simples. rápida e objetiva,
fundada na confiança recíproca, por meio da qual deixamos 20 novos
Distritos Industriais em fases diferentes de implantação. São eles: o de
Coronel Fabriciano, implantado; os de Extrema, Barroso e Juiz de Fora
(expansão), em obras; o de Ipatinga, prestes a ter sua obra licitada; os de
Poços de Caldas, Divinôpolis, Venda Nova. Sabará e Governador Valadares,
em fase de lançamento comercial; o de Formiga, em fase de projeto: os de
Santos Dumont, Três Corações, Nova Lima. Nanuque e Perdões, com
convênios assinados; os de Passos, Curvelo, Lagoa da Prata e Itabinto,
prestes a terem seus convênios assinados.

Além de tratar de seus Distritos Industriais, a CDI despendeu boa parte de
seus recursos no assessoramento ao Governo, no esforço de atração de
investimentos externos, como os da GM, Volkswagen, Renault, BMW, Fiat,
Chrysler, Peugeot, Mercedes - Benz, DAFF e outros.

Gostaria de ressaltar que até hoje, no Governo Eduardo Azeredo, a CDI
participou da implantação de 271 empresas, o que compreende a ocupação
de 5.304.000m2 , com a geração estimada de 15.874 empregos,
investimentos da ordem de R$720.000.000,00 e arrecadação de
R$115.000.000,00 de ICMS. Entre os principais projetos implantados, posso
citar a ANC em Extrema, a Alcoa em ltajubá, a Black and Decker e Sansung
em Uberaba, a Mapol em Montes Claros, a Fairway em Alfenas, a Mercedes-
Benz em Juiz de Fora e muitos outros.

No que diz respeito às atividades meio, devo dizer que a CDI vem
acatando, fielmente, as orientações do Governador Eduardo Azeredo, de
austeridade, contenção de despesas e colaboração com o esforço global de
reforma da administração pública. Graças à redução considerável das
despesas de custeio e à dinamização da área comercial, temos conseguido
atingir as metas a que nos propusemos no inicio, que eram as de mantermos
a Companhia num nível de alta produção, com qualidade e rapidez e com
seus próprios recursos financeiros. Quero afirmar que, a duras penas,
conseguimos atingir esses objetivos. Há mais de um ano, a Companhia não
recebe recursos do Tesouro do Estado para cobrir despesas de seu custeio.

Além disso, foi implantado o Plano Diretor de Informática, elaborado pela
PRODEMGE. Posso dizer que de 4 microcomputadores, a Companhia
passou a utilizar 23 e, recentemente, foi conectada à rede mundial da
Internet.

Aproveito esta oportunidade para agradecer aos companheiros de
Diretoria, Srs. Natan Rozembaum e Artur Fernandes Gonçalves Filho, ao Sr.
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Álvaro Capute, Secretário-Geral, aos dedicados assessores e gerentes da
CDI e ao seu dedicado e competente corpo técnico e administrativo pela
fraterna convivência e produtiva jornada. Meu agradecimento aos membros
dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Companhia. Agradeço também
pelo apoio e excelente convivência ao Secretário da Indústria e Comércio,
Deputado Maurício Campos, e sua equipe: ao Presidente do INDI, Sr. Marco
Antônio Rodrigues da Cunha, e sua equipe: ao Presidente do BDMG. Sr.
Marcos Pessoa, e aos Diretores. Srs. Bernardo Rubinger e Custódio de
Matos: ao Presidente. Sr. Stefan Salej, e ao Diretor de Infra-Estrutura. Sr.
Reinaldo Ferreira, da FIEMG.

Ao Sr. José Maria Nogueira. novo Presidente da CDI, digno representante
de Divinõpolis. meus votos de todo o sucesso.

Ao retornar à Assembléia Legislativa, meu pensamento volta-se para os
meus queridos companheiros e estimados eleitores, que me deram a honra
de seu apoio nas eleições de 1994. Não é tarde para agradecer a todas as
lideranças que me apoiaram e a todos os que me deram o seu voto. Devo
dizer que foi sumamente gratificante o esforço feito quando de nossa
passagem pela Assembléia Legislativa. Além do intenso trabalho
parlamentar, demos suporte a dezenas de entidades comunitárias nos mais
variados campos e, principalmente, apoiamos e estimulamos o surgimento e
o fortalecimento de excelentes lideres, que tiveram, todos eles, brilhante e
honroso desempenho nas eleições municipais de 96. como candidatos a
Prefeito. Vice-Prefeito e Vereador.

A todos os companheiros de 94 e aos outros que nos deram a alegria de se
unirem a nós nestes dois últimos anos, quero dizer, neste momento solene,
que a luta vai continuar. Com a mesma lealdade, com a mesma dedicação.
com a mesma presteza, mas com entusiasmo redobrado. Não só porque
nosso movimento político cresceu, mas porque o contexto atual nos estimula
fortemente. Estamos atuando. como agentes políticos, num Estado cuja
economia cresce acima da média nacional, dirigido por Governo competente
e sério, que persegue, com firmeza, as metas do crescimento e
desenvolvimento planejados: de uma distribuição mais justa da renda pública
entre os municípios mineiros: da descentralização administrativa; da atração
de investimentos externos: da consolidação do modelo mineiro de educação
e saúde: da melhoria da infra-estrutura do Estado: do saneamento das
finanças, entre outras. Além disso. estamos no Brasil do real, da inflação
baixa. da moeda forte, da economia aberta, das mudanças sociais, das
reformas estruturais da administração pública, conduzido por Governo de
visão, corajoso. legitimo e profundamente comprometido com o anseio de
modernidade e prosperidade da população. E o Pais gigante no caminho
certo da Nação justa, livre e democrática, cujo Governo, a despeito das
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dificuldades conhecidas e da lentidão do processo político, opera uma
verdadeira revolução, recuperando, a cada dia, o orgulho e a auto-estima do
povo brasileiro e o respeito dos demais países.

Diante desse quadro, cheio de perspectivas e rápidas transformações,
entendo ser um dos meus mais importantes papéis, como representante
político, lutar, incansavelmente, ao lado das lideranças que me apóiam, para
que nossos municípios estejam também na vanguarda deste processo,
ombro a ombro com os Governos Estadual e Federal, participando de todos
os programas governamentais, reformando e modernizando as próprias
estruturas municipais, de modo que nossas comunidades se beneficiem,
imediatamente, dos resultados do progresso.

E mister ressaltar, no entanto, que a despeito do otimismo e do entusiasmo
que norteiam meu raciocínio e minhas ações, devo aproveitar esta
oportunidade para, mais uma vez, manifestar minha indignação diante do
quadro de dificuldades que martiriza, ainda, boa parte de nossas
comunidades, principalmente, no que diz respeito ao desemprego, á saúde,
à segurança e à falta de moradia. Por isso, entendo que exercer um mandato
como esse, é, antes de tudo, ter a responsabilidade de lutar, diuturnamente,
em favor das reformas reclamadas pela população, que vão transformar as
extraordinárias riquezas do País em melhores condições de vida para um
número cada vez maior de brasileiros. Refiro-me à necessidade de
tramitação urgente da reforma do sistema político, do sistema tributário, da
Previdência Social, da administração pública e do Poder Judiciário, sem o
que o Congresso Nacional permanecerá como o grande responsável pelo
preocupante quadro social acima descrito e pelo atraso do País na acirrada
disputa com os países mais rápidos e, portanto, mais desenvolvidos. Alvin
Tofler disse que neste fim de século os países não seriam mais distinguidos
como pobres e ricos, mas, sim, como lentos e rápidos. Urge, portanto, que as
reformas aconteçam. Parece-nos que a população já assimilou os sucessos
do Plano de Estabilidade Econômica e espera agora. ávida, que as questões
sociais sejam abordadas com a mesma profundidade, competência e
agilidade.

Finalmente, desejo saudar a Assembléia Legislativa. Meus cumprimentos a
todos os Deputados. Ao Presidente Romeu Queiroz, aos dirigentes e
integrantes da Mesa, aos diretores e gerentes da Casa, à Assessoria Técnica
e aos servidores de apoio. aos representantes da imprensa. A todos quero
dizer que será um grande prazer voltar a desfrutar do seu convívio. Poder
aprender mais com a sabedoria dos Deputados e dispor do excepcional
apoio técnico e administrativo que fazem da Assembléia a sede do
respeitado Poder Legislativo mineiro, que se destaca cada vez mais no
cenário político nacional, como instituição moderna, inovadora e consciente
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do seu importante papel de promotora da cidadania, da participação popular
e do fortalecimento da democracia.

Agradeço, de forma reconhecida, a todos os queridos amigos que tanto
ajudaram, tanto sofreram e tanto torceram nos últimos meses para que eu
pudesse estar aqui neste momento. Sinto, fortemente, toda a extensão de
nossa profunda amizade que me toma definitivamente cativo de todos
vocês.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (Em aparte) - Ilustre Deputado
Baldonedo Napoleão, acredito que posso traduzir o que vai no sentimento de
cada um dos parlamentares com assento nesta Casa, dizendo-lhe bem-
vindo, Baldonedo, esta Casa é sua, e você já fazia falta.

Quando esta Assembléia Legislativa perdeu um pouco do seu brilho, com a
saída do ilustre Deputado Simão Pedro, para ocupar o honroso cargo de
Conselheiro do Tribunal de Contas, ficou um grande vazio. Hoje vivemos a
grande alegria de ver o seu retomo a esta Casa.

Há alguns anos, visitando pela primeira vez a cidade de Barroso, eu tive a
oportunidade de manifestar, de público, a opinião de que Barroso era uma
cidade feliz.

Pouquíssimas cidades por este vasto Brasil poderiam se orgulhar de ter um
Prefeito como você. Ao conhecer as obras implantadas na sua primeira
administração, ao ver a implementação de métodos modernos de
administração pública, eu pude assim me expressar: Barroso era uma cidade
feliz, porque tinha um político de rara sensibilidade, um político firme e
decidido à frente de seu destino, e, mais que político, um técnico altamente
preparado. Pouquissimas cidades brasileiras poderiam ter, além do político à
frente de sua Prefeitura. uma pessoa graduada em Administração Pública
pela Fundação Getúlio Vargas, com pôs-graduação nos Estados Unidos e
aprimoramento na Alemanha.

Barroso era uma cidade feliz, e V. Exa. lá fez uma verdadeira revolução
em obras e métodos de governo. Minas Gerais muito deve a V. Exa., que
tem deixado a marca da eficiência, da dedicação. da competência pelos
diversos cargos pelos quais passou, servindo a esta gente de Minas Gerais.

Gostaria de ressaltar, entre todos, não a CDI, que leva a marca de sua
E competência, mas sua passagem pela SUPAM. Idealizador, criador e

implantador das nossas associações microrregionais, que estão espalhados
por toda Minas Gerais, congregando a ação dos Prefeitos. Minas Gerais
deve muito a V. Exa., porque deixou a marca da eficiência, da competência,
da dedicação, do amor a Minas em todos os cargos por meio dos quais
serviu a este Estado.

Hoje. gostaria de dizer, como disse em Barroso: esta Casa é uma Casa
feliz porque teve o seu quadro enriquecido com seu retomo. Poucas
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Assembléias podem ter em seu quadro um administrador público formado na
Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação nos Estados Unidos, com
aprimoramento na Alemanha e com a sensibilidade política, com a firmeza
nas decisões e com a competência que é a marca da sua personalidade.
Bem-vindo a esta Casa.

O Deputado Baldonedo Napoieão* - Agradeço ao ilustre Deputado
Sebastião Navarro Vieira as palavras que acaba de proferir. Quero dizer a
ele que é bem difícil para mim agradecer na mesma altura o que ele acaba
de dizer.

Quero comentar que tenho grandes amigos aqui na Assembléia, que
vieram participar desta posse. Acaba de falar aqui o coração de um grande
amigo. O Sebastião foi meu Deputado Federal, e o conheci depois de apoiar
seu pai, o Sr. Sebastião Navarro Vieira, que já se foi desta vida, como meu
Deputado Federal. Portanto, quero dizer que agradeço imensamente as suas
palavras e que elas só aumentam a minha responsabilidade. Com  a emoção
que me toma neste momento » neste dia que deixei a CDI, que foi uma
grande marca na minha vida, e diante desta festa tão bonita, prefiro dizer
somente 'muito obrigado, Deputado, pelas suas palavras.

Aproveitando esta fala, quero dizer que suplente sofre muito, mas tem
suas compensações. A posse é muito esperada. é muito festejada. Quero
agradecer ao Presidente, Deputado Romeu Queiroz, por esta sessão
extraordinária; quero agradecer ao Secretário-Geral da Mesa, incumbido de
prepará-la, Sr. Paulo Navarro, e quero agradecer a todos que aqui estão,
pela presença» Hoje é um dia muito importante para mim, para a minha
família, para a minha esposa e meus filhos que aqui estão. Sei que é
importante também para todos os meus amigos. Muito obrigado.

Ao assumir este mandato, assumo também um difícil desafio: o de dispor
de poucos meses para retribuir a confiança de tantos companheiros e dar
minha modesta colaboração ao Estado. Portanto, não há tempo a perder e o
caminho é um só: muita fé. muito trabalho e pé na estrada. Para isso, conto
com o apoio dos meus amigos, com a dedicação de minha equipe e a
compreensão de minha família. 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 ordinária de debates de amanhã, dia 6. às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.060/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de
Congonhas, com sede no Município de Congonhas.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade referida atua fundamentalmente no setor agrícola, prestando

serviços que contribuem para o fomento técnico e econômico das atividades
agropecuánas no Município de Congonhas. Atua também com o objetivo de
promover o bem-estar social de seus associados, mantendo serviços de
assistência médica, recreativa e educacional.

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento deste projeto de lei.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.060196
no 1 0 turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 10 de junho de 1997.
Elbe Brandão. relatora.

2
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 266a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Atas - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s
1.251 a 1.254197 - Requerimentos n°s 2.192 a 2.195/97 - Requerimentos dos
Deputados Paulo Piau e outros, Ambrósio Pinto, Jorge Hannas, Antônio Júlio
(2) e Miguel Martini (2) - Comunicações: Comunicação do Deputado Paulo
Schettino - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral,
Luiz Fernando Faria, Paulo Piau e Marcos Helênio - 2 a PARTE (ORDEM DO
DIA): P Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura
de Comunicação Apresentada - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Miguel Martini: deferimento - Requerimento do Deputado Paulo
Piau e outros; deferimento - Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas e
Ambrósio Pinto; encaminhamento à Área de Apoio às Comissões -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 536195, 1.010196 e 1.111/97; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Júlio (2) e Miguel
Martini: aprovação - Requerimentos nos 1.630196, 2.020 e 2.038197;
aprovação - 21 Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 10
turno, do Projeto de Lei n° 415/95: requerimento da Comissão de Justiça:
deferimento - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.156/97;
discurso do Deputado Gilmar Machado: apresentação das Emendas n°s 2 e
3; encerramento da discussão; designação do relator: emissão do parecer
pelo relator; votação do projeto, salvo emendas: aprovação; questões de
ordem: votação da Subemenda n° 2 à Emenda n° 1; aprovação: verificação
de votação: inexistência de "quorum" para votação: anulação da votação:
questão de ordem: chamada para recomposição do número regimental:
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
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Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão
- 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 Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Militão - Leonídio Bouças
- Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen
- Maun Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Trõpia.

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. 2 0-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1° PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Atas
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3°-Secretário, nas funções de 20

Secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - 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°1.251/97

Dá a denominação de Deputado José Aldo dos Santos ao aeroporto
situado no Município de Oliveira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica denominado Aeroporto Deputado José Aldo dos Santos o

aeroporto situado no Município de Oliveira.
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, 3 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Político, engenheiro agrônomo e empresário. José Aldo dos

Santos nasceu em São Tiago a 3015142. Era filho de José Geraldo dos
Santos e Mana Loreto dos Santos. Graduou-se em Agronomia pela USP, em
Piracicaba, em 1968. Foi Diretor e proprietário da Citrosantos Ltda. e
engenheiro agrônomo da carteira de crédito rural do BANESPA.

Em 1990 elegeu-se Deputado Federal, para o período de 1991 a 1995,
pelo PRS. Como Deputado, José Aldo dos Santos foi de fundamental
importância para o Município de Oliveira, participando ativamente da
implantação do atual aeroporto, pois entendia que, sendo Oliveira uma
cidade localizada no eixo Belo Horizonte-Rio de Janeiro-São Paulo, às
margens da Rodovia Femão Dias, seria amplamente beneficiada por tal
obra.

No ano de 1994, num trágico acidente automobilístico e em pleno exercício
do mandato parlamentar, José Aldo dos Santos veio a falecer. Dessa forma,
entendemos que é justa a homenagem àquele que sempre trabalhou para o
desenvolvimento da região do Alto Rio Grande.

- 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°1.252/97
Declara de utilidade pública a Associação Feminima dos Moradores do

Conjunto Jatobá IV, 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 Feminima dos

Moradores do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a entidade

mencionada tem diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Posto isso, pleiteia sua
declaração 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° 1.253/97
Acrescenta o inciso X ao art. 4° da Lei n° 7.302, de 21 de julho de 1978.
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que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica acrescentado o inciso X ao art. 40 da Lei n 7.302, de 21 de

julho de 1978, com a seguinte redação:
"Art. 40

X - de amplificadores de voz, alto-falantes e similares, instalados em
veículos ou pontos fixos, desde que obedecida a legislação pertinente.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: A Lei n° 7.302 foi sancionada em 1978, portanto, há quase 20

anos, e vem causando problemas em diversos municípios do Estado, nos
quais dezenas de profissionais utilizam-se de veículos dotados de
amplificadores de voz, alto-falantes e similares para comercializar seus
produtos, além de divulgarem notícias e prestarem serviços às comunidades.

O texto dessa lei é arcaico, não atendendo hoje as necessidades básicas
desses profissionais. Os prestadores de serviços em carros-propaganda
necessitam de uma legislação especifica, que lhes garanta segurança e
proteção. E necessária a regulamentação de lei que disponha sobre a
proteção contra poluição sonora sem prejudicar classes profissionais que
desempenham trabalhos em beneficio da comunidade, sem prejuízos à
saúde, à segurança ou ao sossego público, sempre respeitando os horários e
a intensidade do som previstos em lei.

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

PROJETO DE LEI N° 1.254197
Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de caixas para residuos

sólidos de captação de esgotos em todas as construções no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Torna-se obrigatória a instalação de caixas para resíduos sólidos

em toda e qualquer nova construção no território do Estado de Minas Gerais
nas quais se utilizem redes de esgoto.

Parágrafo único - A conservação e a limpeza dessas caixas serão feitas
periodicamente pelos proprietários e pelos usuários. cabendo a fiscalização
ao órgão público competente.

Art. 20 - Todos os hospitais, as indústrias em geral e as construções
disporão de 12 (doze) meses de prazo para a adequação ao disposto nesta
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lei, a contar da data de sua publicação.

Art. 30 - Aos órgãos fiscalizadores compete fiscalizar e multar os
responsáveis pela transgressão.

Art. 40 - Qualquer nova construção que não cumprir as normas desta lei
será multada e embargada imediatamente.

Art. 50 - As construções atuais e em andamento conceder-se-á um prazo
mínimo de 6 (seis) meses para o cumprimento das exigências desta lei.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei em 60 (sessenta) dias.
Art. 70 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997.
Raul Lima Neto
Justificação: Tanto na União Européia quanto nos Estados Unidos da

América e no Canadá, a instalação ou o uso de caixas para resíduos sólidos
é praticada há bastante tempo e tem provado constituir-se num grande
benefício ao meio ambiente. Além disso, o custo de sua instalação é
inexpressivo. A instalação dessas caixas nas construções não implicará
despesas significativas, nem para as famílias, nem para construtores e
empresários.

Sabemos que nossos nobres pares, políticos no sentido clássico que são e
conscientes do grande benefício deste projeto, o aprovarão.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.192197. do Deputado Toninho Zeitune, solicitando seja formulado

apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à prestação de informações
sobre o valor de benefícios pagos mensalmente por esse órgão às creches
conveniadas com o Estado que atendem crianças carentes.

N° 2.193197, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado
apelo ao Reitor da UEMG com vistas a que responda perguntas a respeito da
implantação dessa universidade. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.194/97. do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com os cidadãos perdoenses pelos 85
anos de emancipação político-administrativa do Município de Perdões. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.195/97, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com
vistas a que submetam ao Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - proposta de isenção do ICMS incidente sobre a aquisição de
ambulâncias pelas Prefeituras Municipais. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)



LA 1

215
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Paulo

Piau e outros. Ambrósio Pinto, Jorge Hannas. Antônio Júlio (2) e Miguel
Martini (2).

COMUNICAÇÕES
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Paulo

Schettin o.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, representantes da imprensa. distinto e seleto público, povo
mineiro: "Se me der a escolher governo sem imprensa livre, ou imprensa
livre sem governo, prefiro a segunda hipótese". Esta é uma mensagem de
Benjamim Franklin, com a qual quero, nesta reunião, saudar a todos os
representantes da imprensa pelo dia de hoje, da liberdade de imprensa:
essas pessoas fazem um trabalho em prol de todo o nosso Estado,
principalmente as da Assembléia e do Norte de Minas.

Por falar em liberdade, quero, também, associá-la com a democracia e
dizer que ontem foi realizada a audiência pública do Norte de Minas, em
Salinas, ocasião em que, verdadeiramente, praticou-se a democracia.
Estiveram presentes mais de 85% dos Prefeitos da região, todas as
lideranças regionais, os Deputados da região e, ainda mais, recebemos com
prazer outros Deputados. Gostaria de dizer que aquela audiência foi, sem
dúvida nenhuma, um marco importante para o Norte de Minas.

Não poderia, também, deixar de destacar a atuação do Prefeito, Dr.
Osvaldinho, aliás, um ex-aluno, que, também, é o Presidente da AMANS, e
cumprimentá-lo pela forma como nos atendeu. cumprimentando todas as
lideranças, principalmente o Líder. Deputado Péricles Ferreira, que não
mediu esforços não só para a realização da audiência pública, mas também
para nos receber com lhaneza de trato. Quero cumprimentar. ainda, exaltar e
enaltecer o trabalho dessas audiências públicas, encabeçadas pelo
Presidente da Casa, Deputado Romeu Queiroz, que hoje exerce mais um
mandato, e. com isso, chegamos à conclusão do êxito e do sucesso desse
emp-"endimento. Cumprimentamos, também, toda a Consultoria, pela
reallLação desse evento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. quero. agora, destacar
um assunto da maior importância para Minas Gerais e para o Norte de
Minas. Refiro-me à realização, hoje. no Café Parlamentar. na  Associação
Comercial de Minas, de um evento em que seu Presidente. Dr. Francisco
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Américo, convidou, para falar sobre a cotonicultura, o Dr. Paulo Severino, da
EMATER, e aí mostrar a importância e a relevância desse assunto para toda
Minas Gerais, principalmente para o Norte de Minas, mostrando que as
entidades organizadas se preocupam com esse assunto. Por parte do
Presidente da EMATER, Dr. Paulo Severino, que discorreu com brilhantismo
sobre toda a situação da cotonicultura, gostaria de dizer e dar o meu
testemunho de que a EMATER é uma empresa que faz um trabalho voltado
para fortalecer e expandir a produção de Minas Gerais. E importante que
todos nós tomemos conhecimento disso, e queremos reafirmar o nosso
apoio, o apoio do Governo, o apoio desta Casa, o apoio das cooperativas e
das Prefeituras para que possamos dar à política agrícola de Minas Gerais
essa oportunidade.

Gostaríamos de destacar dois programas. O primeiro é o Programa de
Recuperação da Cotonicultura, no Norte de Minas. Esse trabalho é realizado
em convênio, em parceria, tanto com a iniciativa privada, através das
cooperativas, quanto com o Governo, através da EMATER, da EPAMIG. do
IMA, da SUDENOR e o do BNB. Esse programa terminou o seu segundo
ano: e, no seu primeiro ano, a safra praticamente foi nula, ou quase nula. No
segundo ano, já se colheu em tomo de 100 arrobas por hectare, o que dá
1 .500kg de algodão por hectare. E uma produção incipiente, mas suficiente
para cobrir de matéria-prima as fábricas daquela região.

Quero também citar um plano piloto desenvolvido pela EMATER na região
do Paraopeba, com a participação das Prefeituras de Paraopeba.
Caetanópolis, Sete Lagoas e Inimutaba e com a firma Cedro Cachoeira
dando todo o apoio.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. com referência a essa exploração do
algodão, já tão falada nos dois últimos anos, em que a importação foi
altamente facilitada, comprometendo, dessa forma, a nossa produção, não
quero tecer Outros comentários técnicos senão aqueles de segurança, de
dizer que é importante que o Governo dê as condições necessárias para que
os produtores do Norte de Minas possam explorar as suas terras, cultivar o
algodão. Essa cultura, mais que uma cultura econômica, é uma cultura
social, razão por que gostaria de enfatizar a importância que se deve dar aos
produtores para que se evite o êxodo rural e, mais do que o êxodo rural, o
que, com certeza já está ocorrendo nas cidades do Norte de Minas, como
aqui em Belo Horizonte, que são as favelas, a marginalização. Com certeza.
muitos desses marginais que aqui estão vieram do Norte de Minas, porque
não tiveram apoio. E aí que há o aumento da insegurança; ontem mesmo, na
televisão, foi-nos mostrado o curso dessa insegurança, não só nos gastos
como na impossibilidade de se arrecadarem os recursos através.
principalmente, do turismo. Por isso, temos a plena convicção de que o
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apoio e o tratamento diferencial aos produtores de algodão também vão
refletir em toda a Minas Gerais, principalmente nesse problema da maior
importância para todos, que é a segurança. São essas as colocações que
queríamos fazer, Sr. Presidente. Encerro as minhas palavras saudando o
companheiro Baldonedo Napoleão, que, na semana passada. assumiu uma
cadeira nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria.
O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

aposentar" significa pousar, hospedar, recolher aos aposentos. A expressão
tem origem no latim "pausare" - deter, parar. Logo, o sentido do vocábulo
"aposentadoria" é o de descansar após longa jornada, parar de trabalhar. O
antigo trabalhador, beneficiario da aposentadoria, fica dispensado da
prestação de serviços ou da atividade produtiva a que se dedicava, sendo-
lhe assegurados, integral ou parcialmente, os vencimentos que recebia na
ativa.

O aposentado deve ter o direito de gozar o seu descanso após anos e anos
de labuta. A primeira condição para isso seria, naturalmente, ter uma
expectativa de vida razoavelmente longa, para desfrutar do prêmio a que fez
jus por uma existência dedicada a servir à sociedade. Antes de tudo, é
preciso viver e ter saúde para poder dedicar o tempo disponível à realização
de projetos pessoais.

A aposentadoria foi uma conquista do trabalhador, precedida por uma
história de lutas. Trata-se, hoje. de um direito universal, reconhecido na
legislação de todos os países modernos. E uma legitima aspiração de todo
empregado que se encontra na ativa.

No Brasil. esse direito era garantido pela legislação ordinária. A
Constituinte de 1988 deu-lhe o valor de preceito constitucional ao inscrevê-
lo. de forma inequívoca, no art. 7 1 . entre os direitos sociais.

O atual Governo, tão logo empossado, fez das reformas constitucionais um
dos pilares de sua administração, na convicção de que só através delas
conseguiria acabar com o déficit público e consolidar a estabilidade
econômica do País.

Preocupado exclusivamente com as finanças da União, ele tem
demonstrado que quer atingir os seus objetivos a qualquer preço. O
resultado dessa obstinacão e um elevado custo social. que se traduz em
recessão. desemprego, injustiça para com o servidor público, achatamento
salarial e sacrifício do direito dos aposentados.

O empenho em reformar regras de aposentadoria do trabalhador brasileiro
é um exemplo claro do que estamos dizendo.

A principal alteração prevista no projeto de reforma previdenciána em
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tramitação no Senado é o estabelecimento de idade mínima para a
aposentadoria, além da exigência de tempo de contribuição.

Em princípio, segundo a proposta, os homens só poderão se aposentar ao
atingirem 60 anos de idade, mesmo tendo já completado 35 anos de serviço.
As mulheres só poderão fazê-lo aos 55 anos, mesmo já tendo trabalhado 30
anos. Não contente com isso, o Governo quer estender gradativamente
esses limites nos próximos dez anos, passando-os para 65 e 60 anos,
respectivamente. O processo consistiria no acréscimo de mais um ano de
exigência de contribuição a cada dois anos, após a aprovação da emenda,
que se espera ocorra já.

A propósito, lemos recentemente no "Diário do Comércio", jornal dos mais
sérios e conceituados de Minas, um inteligente e oportuno editorial criticando
a proposta do Palácio do Planalto. O texto tem o sugestivo titulo de
"Aposentadoria para Defuntos". Ele compara os limites de idade pretendidos
pelo projeto governamental com a expectativa média de vida do trabalhador
brasileiro, para concluir que, a se concretizar essa idéia. "o Governo teria o
dinheiro da Previdência para aplicar, como sempre, no que bem entender,
menos em benefício do aposentado".

Com efeito, segundo dados estatísticos do IBGE, a média de vida do
brasileiro é de 62 anos de idade. A expectativa entre aqueles que se
dedicam às atividades braçais pesadas, os quais ainda constituem grande
maioria do povo brasileiro - trabalhadores da lavoura, da construção civil, da
pesca, das atividades extrativas, da limpeza pública, estivadores e outros -,
está, na verdade, muito aquém dessa faixa etária.

Como eles poderão chegar à aposentadoria se o Governo pretende elevar,
como já disse, esse tempo para 60 e 65 anos, respectivamente? Tem
sentido, portanto, o titulo do texto citado. Ele deve servir de reflexão para
todos nós e, especialmente, para os legisladores federais, que têm sobre si a
grave responsabilidade de apreciar a proposta de reforma da Previdência.

Os inconvenientes não param por aí.
O Brasil ainda é um país de jovens. Em conseqüência, um número

considerável deles, anualmente, vem competir no mercado de trabalho, que
já se encontra saturado. Exigir dos trabalhadores veteranos mais alguns
anos de atividade posterga a criação de novas oportunidades para os jovens.
Desempregados, eles estarão expostos aos riscos da marginalidade social. O
mal menor será o crescimento do trabalho informal. O mais grave será a
escalada da violência, oriunda da ociosidade, da fome e do vicio de drogas.

As reformas administrativa e previdenciária, nos termos em que estão
propostas, pouco ou nada contribuem para a modernização do aparelho
estatal. A ineficiência, o despreparo para o cumprimento das funções
administrativas e sociais que lhe são próprias se devem a anos seguidos de
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desmandos, à prática continuada de empreguismo e ao descaso para com a
coisa pública. Na verdade, os grupos que se revezam no poder, concedendo
aleatoriamente subsídios e incentivos" fiscais de toda sorte, fazem do
Estado uma propriedade privada a serviço de seus caprichos. A rigor, não
existe 'serviço público', mas apenas um atendimento precário e insuficiente
para fazer face às demandas do povo.

O pensamento do PFL, maior partido de apoio ao Governo, foi expresso
recentemente pelo Deputado Federal Ayres da Cunha (PFL-SP), ao afirmar
que "benefícios longos são um estorvo aos cálculos atuariais da
Previdência". Na verdade, trocando em miúdos, queria dizer: os aposentados
constituem um embaraço para o Estado.

Não podemos, de forma alguma, concordar com esse tratamento dado ao
trabalhador. A aposentadoria é um direito sagrado e. por isso. uma aspiração
das mais justas. E cabe ao Estado, que é a expressão da coisa pública,
garanti-ia e administrá-la de forma correta. O cidadão que contribui para a
formação da riqueza nacional e para o desenvolvimento do País jamais
poderá ser pensado como um peso ou um estorvo.

Srs. Deputados, pediríamos que estivéssemos muito atentos a essa
reforma previdenciária. Nós, que somos a voz do povo, e esta Casa, que é a
caixa de ressonância da voz do povo, temos que estar atentos e precisamos
contribuir para que essa reforma não seja feita nos moldes que o Governo
Federal está desejando. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores presentes nas galerias, imprensa, assessoria desta Casa, ocupo
esta tribuna para comentar dois acontecimentos: um ocorreu ontem, à tarde.
em Uberlândia, e outro, hoje, pela manhã. na Associação Comercial dez	Minas, e foi citado pelo colega Roberto Amaral.

o Em Uberlândia, com a presença maciça dos Vereadores, Prefeitos,
Deputados Federais e lideranças ligadas ao setor agropecuáno, realizou-se
uma reunião em que se discutiu a securitização das dividas rurais, que a
sociedade brasileira tanto condenou no ano passado. num acerto que, todos
nós sabíamos, estava sendo feito para o sofrimento de quem realmente
devia ao sistema financeiro nacional. Essa realidade agora chega, e a
situação, na verdade, é de inadimplência total, porque, se alguns produtores
ganharam dinheiro com o café ou com a soja. a grande maioria, realmente.
está numa situação difícil e sem condições de saldar os seus financiamentos
com o sistema bancário, de acordo com a securitização realizada. E a
explicação é muito simples. A explicação é que, do Plano Real para cá,
houve uma inflação de 25v/o, e tivemos um aumento de 5% no preço do
produto agrícola. Trago o assunto a esta Casa para a reflexão dos
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Deputados, porque, sem dúvida nenhuma, vamos ter problemas. Temos
ouvido lideranças dizerem que o ano de 1996 não foi a morte do produtor
rural, mas poderá sê-lo se não houver compreensão do Governo Federal em
1997, alguns, e, quem sabe. outros em1998, se não tomarmos providências
maiores.

Hoje, pela manhã, estivemos na Associação Comercial de Minas, e
gostaríamos de parabenizar o Presidente da EMATER, Dr. Paulo Severino,
pela brilhante exposição que fez sobre a cultura do algodão.
Complementando o que disse o nosso companheiro Roberto Amaral. o
quadro da cultura do algodão é interessante. O Brasil, que já exportou
350.000t de algodão, hoje é o seu 21 maior importador, com 500.000t de
importação, numa demanda total de 800.000t Portanto, importa 500.000t e
produz apenas 300.000t.

O povo do Norte de Minas, lamentavelmente, os plantadores, os
trabalhadores da lavoura de algodão foram, sem dúvida nenhuma, para as
favelas, as 37 favelas de Montes Claros. E a situação não é diferente na
outra região que produz algodão, o Triângulo. O Presidente Francisco
Américo referiu-se ao fato de que o País tem terra, tem água. tem gente
disposta a produzir. Quero complementar as palavras do Presidente, dizendo
que este País tem tudo, só não tem competência, sobretudo o poder público.
Entendemos que o Governo é como o maestro de uma orquestra, mas, na
nossa orquestra, ele toca instrumentos, rege mal, mistura as músicas, e
estamos, na verdade, sem harmonia com tudo que acontece neste País.

Numa análise bastante rápida, vejamos em que o Governo tem a
obrigação de atuar para a viabilização da economia, sobretudo na maior
vocação deste Pais, a agropecuária e o agribusiness'. Em primeiro lugar,
quero chamar a atenção para o fato de que. se não se estabelecer uma
política econômica compatível com a verdadeira vocação e competência
deste Pais para competir no mercado internacional, vamos, evidentemente,
continuar com os mesmos problemas econômicos e, conseqüentemente,
sociais. E. para falar de vocação e competência, tem que se falar em
agropecuária e nos seus agregados, na agroindústna, na produção de
insumos, máquinas e equipamentos e em todos os serviços correlatos.
Podemos dizer que a política econômica deste País, sem querer envolver o
aspecto político-partidário, é incompetente.

Tenho 43 anos e. desde que comecei a me entender por gente, escuto
falar: falta política agrícola neste País. Evidentemente, se não há política
econômica, como pode haver política agrícola? Os instrumentos desta fazem
com que os trabalhadores da lavoura de algodão no Norte de Minas, que
empregava milhares e milhares de pessoas, migrem para buscar sua sofrida
sobrevivência nas periferias das cidades: anteriormente, das capitais e das
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grandes cidades, hoje encostam até nas cidades interioranas.
Vejamos os instrumentos de política agrícola: tecnologia. Temos, hoje,

uma empresa que já não é patrimônio apenas do Brasil, mas mundial: é a
EMBRAPA, cujo funcionamento se encontra ameaçado. Em Minas Gerais, a
nossa empresa de pesquisa agropecuária. a EPAMIG, encontra-se numa
situação precária, e peço aos colegas Deputados que insistam nessa tese,
porque, se existe Janaúba hoje, com aquele potencial, e se existe Jaíba,
com aquele potencial todo, lá está o dedo da EPAMIG, e seria um absurdo
deixarmos uma empresa dessas acabar.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Meu caro Deputado
Paulo Piau. gostaria de aparteá-lo e cumprimentá-lo, porque V. Exa. é um
grande lutador e uma referência para todos nós desta Casa. Sempre
perguntamos a V. Exa.: como anda isso, como anda aquilo? E perguntamos
porque sabemos do seu interesse e competência com relação ao
desenvolvimento da agropecuária e da produção agrícola.

Estava vendo uma reportagem sobre este ano, em que se reduz em 50% o
plantio de trigo no Sul do Pais, porque não se consegue produzir nem pelo
preço que se vai vender, enquanto o Brasil está importando cada vez mais
da Argentina. E bom que se tire disso uma lição, porque o único setor que o
Brasil tem em condições de enfrentar a ALGA é o da produção agropecuária
e agrícola, porque a nossa indústria não consegue competir com a indústria
automobilística dos Estados Unidos. no caso da ALCA, ou do Japão. Então,
o que se espera do Brasil é que consiga equilibrar sua balança através da
produção agrícola, porque, na indústria, ele vai perder. E é exatamente esse
setor - que vem segurando o Brasil até hoje - que o Governo mais hostiliza.
Vemos o Governo fazer uma política de proteção a setores que não são tão
importantes para o povo brasileiro, enquanto hostiliza o trabalhador, nega
empréstimos para quem quer produzir sua roça.

Quero cumprimentá-lo, Deputado Paulo Piau, e dizer que o
pronunciamento de V. Exa. é importante. Talvez pudéssemos promover
alguma coisa no segundo semestre, um simpósio ou um fórum, para chamar
a atenção, porque, senão. quando o Brasil mais precisar dos produtores da
zona rural, eles já estarão completamente desmotivados, já terão mudado
para a cidade, e vamos virar uma colônia de consumidores das indústrias
americanas quando a ALCA chegar. Quero cumprimentá-lo pelo seu
pronunciamento.

Muito obrigado. Deputado João Batista de Oliveira. Quanto ao aspecto da
tecnologia, falei sobre a EPAMIG, mas também me retiro à própria
EMATER. Gostaríamos de uma EMATER mais assistida pelo Governo do
Estado, porque ela, hoje. precisa valer-se dos municípios. das Prefeituras e
da venda de seus serviços em detnmento da assistência ao pequeno



produtor, da organização do nosso produtor rural.
O Deputado João Batista de Oliveira falou relativamente ao Banco do

Brasil. O nosso sistema de crédito, como segundo pilar de política-agrícola,
está completamente desajustado da realidade brasileira. Aliás, quero dizer
que só se justifica a existência do Banco do Brasil se ele realmente for uma
agência de fomento, uma agência de desenvolvimento. Para ser um Banco
comercial, como está querendo ser, acho que devemos nos unir e pedir ao
Governo Federal que o privatize ou que o venda, porque não faz sentido o
Governo ser banqueiro.

O terceiro instrumento seria mercado. Um país como o Brasil não tem
estudos de mercado. Nem de seu mercado interno, muito menos do mercado
internacional. Quantas iniciativas ocorrem em atividades que os produtores
querem produzir mas perdem o seu esforço porque não há, na verdade,
orientação de mercado. E a organização dos produtores, tanto dos
empresários quanto dos trabalhadores, também fica a desejar, e isso é
competência, também, do nosso Governo, seja Federal, Estadual ou
municipal.

O terceiro fator é com relação à política econômica, instrumento de política
agrícola. o Custo Brasil. Estamos em situação pior que a de nossos parceiros
do MERCOSUL. O Deputado João Batista de Oliveira falou muito bem com
relação à ALCA. Nós perdemos para o MERCOSUL na educação. Enquanto
o Brasil tem três anos e meio de escolaridade média, o Paraguai tem cinco e
a Argentina tem oito. Isso, na verdade, é um fator de competitividade da
mais alta importância. A nossa infra-estrutura está precária. Perdemos para
o MERCOSUL - aí nem é pela ALCA, porque não vamos nos comparar com
os Estados Unidos e o Canadá - mas perdemos para o MERCOSUL em
estradas, portos, comunicações, leis trabalhistas, tributárias e comerciais. O
Pais tem, na verdade, de encarar essa nova ordem mundial se não quiser
ficar para trás.

Um quarto fator é a falta de políticas públicas direcionadas para a
competência econômica sustentável e, evidentemente, para as necessidades
sociais deste Pais. Como política pública, quero citar apenas um exemplo.
mas eu diria que este Pais não tem política pública de acordo com suas
necessidades. A habitação é um exemplo. Só consegue habitação, hoje, o
município rico, o município que tem força política para trocar favores com os
governos que vão, possivelmente, participar do processo de reeleição. E
aqui quero citar um caso concreto. A cidade de Conquista é próxima a
Uberaba. Conquista, que pleiteia algumas casas para atender aos seus
cidadãos, não consegue, e Uberaba, que já é uma cidade grande, havendo
mesmo uma evasão de pessoas de Conquista para Uberaba, pleiteia e
consegue novas casas populares. Esse é apenas um exemplo de situações
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que estão obstruindo o desenvolvimento deste Pais.
A falta das reformas seria um quinto item. O Presidente bateu a mão na

mesa e conseguiu fazer passar a reeleição. Isso parece que bastou para ele.
Nós gostaríamos que o Presidente também tivesse a mesma postura da
busca da reeleição e batesse a mão na mesa. negociando se fosse preciso,
mas fazendo passar a reforma administrativa, a reforma previdenciária e,
sobretudo, a reforma tributária e fiscal, porque é uma vergonha serem
recolhidos 18%, 25% de impostos sobre um produto, quando de sua venda,
numa economia de moeda forte. Tenho visto empresários fazerem a
seguinte colocação: "Sonego e não nego, e que o Governo me mostre como
é que posso recolher todos os impostos". São coisas que estão se agravando
a cada dia. E as conseqüências dessa política do nosso Presidente Fernando
Henrique Cardoso - e aqui não há nenhuma conotação partidária - podem ser
um desastre. Primeiro, pela formação de muitas novas favelas, a exemplo
do que está acontecendo em Montes Claros, citada hoje. pela manhã. na
Associação Comercial. Segundo, pela perda de cabeças, de cidadãos
brasileiros, sejam produtores que estão transpondo a fronteira do Brasil
porque encontram lá fora melhores condições de produzir, sejam
pesquisadores que estão indo embora deste País - professores e
empresários que se vão, às vezes, silenciosamente. A imprensa não aponta
esses problemas ou não percebe a gravidade do fato de perdermos as boas
cabeças. E, às vezes, são os mais arrojados que vão ajudar na riqueza e no
desenvolvimento de outros países.

Quero me referir, para terminar, Sr. Presidente, ao esforço do Plano Real,
que pode ser perdido a continuar esse estado de coisas. A política do Plano
Real se transformou, neste Pais. na política da cesta básica. E é importante
que o Presidente da República saiba que o pobre não quer só comer barato.
sacrificando a agropecuária brasileira. O pobre percebe que precisa de ter
expectativa de melhoria na sua vida, e hoje o desemprego é uma ameaça
muito grande. Ele está começando a perceber, também, que, enquanto na
agropecuária se cria um emprego com R$15.000.00, gastamos para trazer a
Mercedes Benz para Minas Gerais R$120.000.00 por emprego gerado. E
dizer, também, que o pobre quer, na verdade, ter expectativa. E, Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que o senhor conserte o País. A única forma de
acabar com a impopularidade que grassa no seu Governo é exatamente
bater a mão na mesa e fazer as reformas para que o povo volte a acreditar
no seu Governo. Senão, a sua reeleição no ano de 1998 estará seriamente
comprometida, não tenho dúvida disso.

Para finalizar, quero dizer que o Deputado Baldonedo Napoleão volta a
esta Casa. e o acolhemos com muito carinho e alegria. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
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O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, membros da imprensa, público presente, pretendemos fazer uma
leitura a pedido do Sindicato dos Especialistas em Educação e Gerentes
Públicos do Estado de Minas Gerais - SINEGEP -; da Associação de
Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais e da Associação Mineira de
Inspetores de Ensino. Eles manifestam o seu repúdio àquilo que chamam de
privilégio, e que, com certeza, não deixa de ser.

Na nota, solicitam que seja registrado para todos os Srs. Deputados e
Deputadas (- Lê:)

"Os atuais Governos estadual e federal empunham a bandeira contra
"privilégios" e acusam o servidor público de ter um sem-número de regalias.
Veiculam, por meio da mídia, com propaganda diária paga em rádio e tv,
notícias tendenciosas, numa flagrante campanha de desmoralização do
servidor público, em absoluto desrespeito àquele que dedica sua vida ao
bem comum e ao final, em troca, recebe minguada aposentadoria. Em total
contradição com seu discurso pseudomoralizador, o Governo de Minas, no
dia 29 de maio. publicou no "Minas Gerais" a Deliberação n° 1 de 1997,
homologada pelo Governador, que concedia aumento aos detentores de
cargos de confiança. A imprensa mineira noticiou a medida, esclarecendo
que o aumento atingiria somente 400 servidores que ocupam cargos em
comissão, com valores que variam de R$200,00 a R$1.000,00 - como se
R$1.000,00 fosse um aumento absolutamente razoável para um determinado
cargo, quando a grande maioria não tem um centavo de aumento -
concedidos conforme listagem a ser publicada no diário oficial. O curioso é
que o Estado, segundo o próprio Governo, está sem recursos para quitar a
folha mensal de pagamento, não podendo por isso conceder aumento a
todos os servidores públicos, no entanto, escolhe 400 privilegiados para
receber, travestido da denominação 'Retribuição Pecuniária Temporária', um
aumento especial, em total desrespeito à Constituição e às leis vigentes. A
Carta Magna proíbe aumentos diferenciados, justamente para coibir
privilégios".

Acredito que esse nome pomposo escolhido é uma forma de se encobrir o
reajuste, uma maneira. até, de ludibriar a intenção, no sentido de que não se
está concedendo aumento; ai, coloca-se o nome "retribuição pecuniária
temporária". Trata-se de um aumento especial, em total desrespeito à
Constituição e às leis vigentes. A Carta Magna proíbe aumentos
diferenciados, justamente para coibir esse tipo de privilégio. A pergunta que
coloco para o Governo do Estado é a seguinte: ele quer mudar esse princípio
constitucional? Quem cria privilégios é ele ou o servidor? Nesse sentido,
estamos acolhendo essa denúncia, entendendo que o assunto deve, sim, ser
debatido na Casa, e não nos podemos furtar a esse debate. Portanto, nada
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mais justo, democrático e correto do que chamar as partes para o debate.
Estamos entrando com um requerimento, que, com certeza. será aprovado
pela Casa - não vejo por que evitar esse debate -, chamando o Secretário de
Administração, Dr. Cláudio Mourão, a Coordenação Sindical e o Sindicato
dos Especialistas de Educação e Gerentes Públicos do Estado de Minas
Gerais - SINEGEP -, para que possam prestar os devidos esclarecimentos
sobre a retribuição pecuniária provisória. Queremos saber, ainda, quais os
critérios estabelecidos e se são justos.

Nessa oportunidade, estamos protocolando, também, outro requerimento,
solicitando a convocação do Sr. José Afonso Bicalho Beltrão, para prestar
esclarecimentos à Comissão de Fiscalização Financeira sobre o processo de
pnvatização do Banco de Crédito Real. Aprovamos a sua privatizacão - e
ninguém tem dúvida disso -, e há teses que defendem, até, a sua liquidação.
Não estamos defendendo nenhum tipo de tese, mas queremos defender,
sim, qual é, de fato, o crédito que esse Banco tem hoje. Queremos saber
quem são os seus maiores devedores, como será, de fato, essa
aposentadoria móvel vitalícia e as providências que estão sendo tomadas
contra os que fizeram uma administração nefasta no Banco. Essas questões
precisam ser debatidas - e não é possível o Sr. José Afonso Bicalho Beltrão
ficar marcando um dia atrás do outro, e não comparecer a nenhuma das
audiências públicas. Com a convocação, de acordo com a Constituição e o
Regimento Interno, o Sr. José Afonso Bicalho terá que vir à Casa para
esclarecer e dar uma explicação melhor sobre essa operação, a razão de o
leilão ter sido adiado e o valor pelo qual o Banco será colocado em leilão.
Ninguém aqui sabe falar por quanto será colocado o Banco em leilão. Quais
são os créditos que devem entrar no Banco - são créditos confiáveis? Quem
são os seus maiores devedores?

Quanto à Polícia Militar, nós a que defendemos e achamos que deve ser
extremamente bem remunerada. para que não faça parte de esquadrões
ligados ao crime: porém, precisam ser bem remunerados não apenas os
graduados, os oficiais. O soldado, o cabo e o sargento são pessoas que
estão enfrentando o dia-a-dia: às vezes, enfrentam bandidos de alta
periculosidade, são mortos. Eles, também. têm que ter um aumento justo. E
necessário debater esse assunto na Casa.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Deputado Marcos Helênio. estou
acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Exa. e concordo
plenamente que tenha chegado o momento de esta Casa trazer à discussão,
trazer à tona esse problema, esse assunto, que diz respeito a todos nós, à
vida do cidadão comum. Esta semana, fui procurado, em Montes Claros,
pela Associação de Cabos e Soldados do 100 Batalhão. que apresentou
dados estarrecedores relacionados não só com a questão salarial, porque
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essa é uma questão que extrapola até a nossa vontade de querer ajudar.
Nesse sentido, podemos propor isso que V. Exa. está sugerindo, ou seja,
uma discussão mais ampla, de alto nível. Naquela oportunidade, a
Associação demonstrou, por exemplo, que 80% dos soldados, dos cabos e
até dos sargentos que servem àquela corporação não possuem a casa
própria, pois, basicamente, 40% do salário que recebem é destinado ao
pagamento de aluguel. Assim, não pude responder à pergunta que me foi
feita: "Por que nunca se pensou, nunca se cogitou em se fazer um programa
de atendimento, principalmente aos cabos e soldados, que ganham menos
dentro da corporação, para que eles possam ter direito à sua casa própria?"
Essa pergunta ficou no ar, pois eu não pude respondê-la.

Concordo com as palavras de V. Exa. Devemos promover uma discussão
de tal amplitude que nos permita questionar também esses outros
programas, que, mais do que programas sociais, são necessidades sociais
das pessoas que fazem, efetivamente, a segurança pública do nosso Estado.
Gostaria de dizer que a Polícia Militar está completando 222 anos. Trata-se
de uma Policia confiável, pois nunca ouvi falar de atrocidades cometidas
pela Policia Militar de Minas Gerais. Portanto, chegou a hora de esta Casa
dar uma resposta, principalmente àqueles que estão na ponta do sistema, ou
seja, aos militares que fazem a segurança pública. Assim, poderemos
discutir, além da questão salarial, dos seus direitos e deveres, programas
específicos como o programa habitacional para o policial militar do nosso
Estado.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do Deputado Carlos
Pimenta, com o qual concordo plenamente. Aproveito esta oportunidade
para cumprimentar a Polícia Militar pelos seus 222 anos. Concordo que a
polícia de Minas Gerais difere realmente da Polícia Militar dos Estados de
São Paulo e do Rio de Janeiro, onde praticamente a maioria dos policiais já
está envolvida com o crime organizado. As exceções ocorridas em Minas
Gerais precisam ser punidas. Existem pessoas que ainda possuem
determinadas características deixadas pela ditadura, existem pessoas que
querem compactuar com a tortura. Infelizmente, tais pessoas existem e
precisam ser punidas.

A CPI do sistema penitenciário tem apurado uma série de irregularidades.
Precisa ficar bem claro que podemos contribuir com a questão social de
quem é responsável pela nossa segurança, seja a Polícia Civil ou a Polícia
Militar. E necessário pensar a respeito de uma forma de atendimento a esses
profissionais. A questão habitacional é muito seria, pois sabemos que grande
parte ou a maioria dos militares não tem nenhum acesso a uma casa própria,
até mesmo com dignidade.

Por outro lado, esses aumentos diferenciados são discriminatórios. E claro
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que deve haver uma escala de valores, mas não pode continuar ocorrendo
uma diferença substancial de aumentos, que chegam até R$1.000.00,
quando a maior parte do funcionalismo não recebe um centavo de aumento.
E preciso conseguir apoio, convidando o Dr. Cláudio Mourão, a Coordenação
Sindical, o SINEGEP e outros setores, a fim de iniciarmos os debates,
explicando quais as razões e condições do Estado.

A partir daí, pode-se pensar em uma política mais ampla, que possa dotar
de condições mínimas a segurança em Minas Gerais. Caso contrário, eles
não vão ter alternativa a não ser enveredar, lamentavelmente, pelo caminho
do crime, o que seria pior para todos nós. Portanto, estamos manifestando
nosso empenho pela vinda do Secretário de Administração, do Presidente do
Crédito Real. que se vem recusando, sistematicamente, a vir. Mesmo que o
Dr. João Heraldo explique e afirme que está bem debatido, há. ainda, muitas
dúvidas a respeito do CREDIREAL: sobre o valor pelo qual está sendo
colocado à venda, quanto se apurará, etc. São essas as nossas
manifestações: esperamos contar com o apoio de todos os colegas da Casa.
Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)

1 3 Fase

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

passa à 21 Parte da reunião, com a 13 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 deseja comunicar a iniciativa adotada pela Mesa cia

Assembléia com o objetivo de divulgar, amplamente, os projetos mais
relevantes em tramitação nesta Casa, começando pela distribuição de
informações sobre os Projetos de Lei n°s 1.180 a 1.184/97, de autoria do
Governador do Estado, a serem apreciados em reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Essa iniciativa dá cumprimento à decisão da Mesa que determinou as
ações a serem desenvolvidas no biênio 1997/1 998. especialmente no que se
refere à dinamização dos trabalhos legislativos e à intensificação da relação
do Legislativo com a sociedade.

Esse documento de estudo e de análise dos projetos em tramitação
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recebeu a denominação de "Informação Preliminar" (ou prévia), evitando em
seu conteúdo, o máximo possível, a utilização de termos excessivamente
técnicos ou especializados da linguagem jurídica, de forma a tomá-lo
amplamente acessível tanto ao público interno quanto ao público externo,
em seus diversificados e variados graus de entendimento.

Além de ser distribuído às entidades da sociedade civil que têm interesse
direto nas matérias sob exame - utilizando-se, para isso, o cadastro da
Gerência de Projetos Institucionais da Casa, cujo banco de dados reúne
nomes de mais de 2 mil entidades -, qualquer cidadão que tenha interesse
em algum projeto específico também terá acesso a essa publicação,
bastando solicitá-la à Assembléia.

Além de ser distribuído às entidades da sociedade civil que têm interesse
direto nas matérias sob exame - utilizando-se, para isso, o cadastro da
Gerência de Projetos Institucionais da Casa, cujo banco de dados reúne
nomes de mais de 2 mil entidades -, qualquer cidadão que tenha interesse
em algum projeto específico também terá acesso a essa publicação,
bastando solicitá-la à Assembléia.

Em outras palavras, estamos, com isso, ampliando o processo de
democratização da informação legislativa, incorporando esse novo serviço
também ao sistema 'on une' da Assembléia.

Esse sistema de informação contém um padrão básico de exposição sobre
as matérias em tramitação na Casa, apresentando, em relação a cada uma
delas, a situação atualmente existente e os pontos que devem ser objeto de
atenção em relação às mudanças propostas. Sempre que se fizer
necessário, para deixar a informação mais clara possível, o documento traz
em seu final uma explicação detalhada - sob a forma de glossário - de
alguma expressão técnica constante no estudo da matéria.

A edição inicial desse trabalho refere-se a projetos de lei que tratam de
assuntos ligados ao meio ambiente. Em outras oportunidades, que deverão
ocorrer de forma sistemática e constante, junto com a distribuição dessas
informações preliminares aos Sís. Deputados e às entidades civis, esta
Presidência estará informando regularmente à imprensa sobre o conteúdo
temático de cada uma delas.

Estamos, pois, avançando no cumprimento das diretrizes de ação que
assumimos perante o corpo parlamentar desta Casa e a sociedade de nosso
Estado, dinamizando as relações entre a Assembléia e os diversos
segmentos sociais. por intermédio, neste caso, da democratização da
informação legislativa.
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Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Paulo Schettino - falecimento do
Sr. Roberto Braga, em Santa Luzia (Ciente.Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini. em que

solicita a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda à Constituição
n° 33197, que dá nova redação ao inciso III. § 1 0 . do art. 157 da Constituição
do Estado. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c O art. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Paulo Piau e outros, em que solicitam a
realização de uma reunião especial em homenagem à Universidade de
Uberaba pela passagem dos seus 50 anos. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno, e, oportunamente, fixará a data.

Requerimento do Deputado Jorge Hannas. em que solicita seja
encaminhado à Comissão de Educação desta Casa o Projeto de Lei n°
836/96, que dispõe sobre denominação de estabelecimento de ensino, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.
Ciente. A Área de Apoio às Comissões.

Requerimento do Deputado Ambrõsio Pinto, em que solicita que o Projeto
de Lei n° 1.104197, de sua autoria, que está tramitando na Comissão de
Constituição e Justiça, passe à Comissão de Saúde e Ação Social, em
virtude de ter-se esgotado o prazo daquela Comissão para emissão de
parecer. Ciente. A Área de Apoio às Comissões.

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 n
o
s 536/95.

do Deputado Ronaldo Vasconcelios, que torna obrigatório o uso de farol
baixo nos veículos automotores em trânsito em rodovia estadual durante o
dia: 1.010/96, do Deputado Jorge Hanrias, que autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundação Mineira de Saúde da Visão - FUNVISÃO - e dá outras
providências; e 1.111/97. do Governador do Estado, que altera a Lei n°
11.397, de 611/97, que cria o Fundo para a Infância e a Adolescência (A
sanção.).

Votação de Requerimentos
- A seguir. são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,
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requerimentos dos Deputados Antônio Júlio (2), em que solicita tramitação
em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 1.234197 e reunião conjunta
das comissões a que foi distribuído o referido projeto; e Miguel Martini, em
que solicita tramitação em regime de urgência para a Proposta de Emenda à
Constituição n° 33/97 (Cumpra-se.): e os Requerimentos n°s 1.530/96, do
Deputado Bilac Pinto, em que solicita a inserção nos anais da Casa da
reportagem que menciona, sobre o Gen. Antônio Carlos de Andrade Serpa;
2.020/97, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da RURALMINAS pedido de cópia dos
Relatórios de Ações Discriminatórias, referentes aos Municípios de Rio
Pardo de Minas, Itacarambi, Varzelândia e São João da Ponte: e 2.038/97,
do Deputado Marcos Helênio. em que solicita seja enviado à Procuradoria-
Geral do Estado pedido de encaminhamento a esta Casa do parecer sobre o
acordo de acionistas relativo ao controle acionário da CEMIG. com a
alienação de 33% de suas ações ordinárias (Oficie-se.).

23 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 415195, da

Comissão de Justiça. que autoriza o Poder Executivo a constituir pessoa
jurídica para os fins que menciona. A proposição foi incluída em ordem do
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Encontra-se sobre a mesa
requerimento da Comissão de Constituição e Justiça, que solicita seja o
projeto retirado de tramitação. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso VIII do art. 244, dc o art. 258. do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.156/97, do Governador
do Estado, que altera a redação do art. 30 da Lei n° 11.721. de 29/12194,
modificada pelos arts. 20 , da Lei n° 11.822. de 15/5/95, e 50 , da Lei n°
12.237, de 517196. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça, na forma da Subemenda n° 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
0 Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Sr. Presidente. Só para
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mencionar, estaremos votando favoravelmente, mas gostaríamos de deixar
registrada, em nome da Bancada do PT, a necessidade de o Governo do
Estado enviar urgentemente a esta Casa o plano de carreira dos funcionários
públicos, em especial, os da educação. Não é possível ficarmos aprovando
regularmente a contratação de pessoal através de designação. Essas
pessoas não têm direito, depois. a nenhuma garantia, não têm estabilidade,
fundo de garantia, nada. A qualquer momento, podem ser dispensadas. Se
chegar um efetivo, o designado perde o serviço.

Então, que possamos ter um plano de carreira que assegure aos
trabalhadores da educação remuneração justa. estabilidade e tranqüilidade
para o desempenho das suas funções. Muito obrigado. Sr. Presidente.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N°1.156/97

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação-
"Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994,

modificado pelos arts. 20 da Lei n° 11.622, de 15 de maio de 1995, e 5° 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 do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado da Educação, que se encontre vago ou que venha a
vagar, pode ser exercido, temporariamente, por servidor designado para a
função pública correspondente ao cargo, até 31 de marco de 1999.

Parágrafo único - O exercício do cargo de que trata o "caput" deste artigo
finda-se com seu provimento por candidato aprovado em concurso
público.'.".

Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: A redação proposta pela presente emenda está em

consonância com o que preceitua o art. 22 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, que assim dispõe:

Art. 22 - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica a funções de
magistério.".

Por seu turno, a redação original contida no Projeto de Lei n° 1.156/97,
institui, ao arrepio da Constituição Estadual. nova forma de investidura no
serviço público, em caráter permanente e sem prazo determinado.

Objetivando corrigir essa distorção, estamos apresentando esta emenda e
esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares a sua aprovação.
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EMENDA N°3

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da

Secretaria de Estado da Educação poderá ser exercido temporariamente, em
caso de vacância, por servidor designado para função pública que seja
correspondente ao cargo vago.

Parágrafo único - O exercício do cargo de que trata este artigo finda-se
com seu provimento por candidato aprovado em concurso público, por
rescisão de contrato administrativo ou até a data de 31 de março de 1999.".

Sala das Reuniões.
Péncles Ferreira
Justificação: A presente emenda tem por finalidade dar maior clareza ao

objeto da proposição e definir o caráter transitório e temporário da norma,
com o estabelecimento de uma data para sua extinção.

Como haverá eleição para o Governo do Estado, a data de 31 de março
torna-se mais adequada, devido ao período de transição, imediato à posse
do Chefe do Executivo.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas duas emendas:
uma do Deputado José Militão, que recebeu o n° 2, e outra do Deputado
Péricles Ferreira, que recebeu o n° 3. Nos termos do art. 223 do Regimento
Interno, a Presidência designa relator o Deputado Arnaldo Penna para emitir
parecer sobre as emendas. Indaga-se se S. Exa. já se encontra em
condições de emitir parecer ou se fará uso do prazo regimental.

• Deputado Arnaldo Penna - Em condições, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.
• Deputado Arnaldo Penna - Parecer sobre as Emendas n°s 2 e 3

apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei n° 1.156/97.
De autoria do Governador do Estado, o projeto em apreço altera a redação

do art. 3 0 da Lei n° 11.721. de 29112194. modificada pelos arts. 2 0 da Lei n°
11.822. de 15/5/95. e 50 da Lei n° 12.237. de 517196.

Após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, foi a proposição
encaminhada ao Plenário, onde recebeu as Emendas n°s 2 e 3.

Esgotado o prazo para a apreciação de projeto do Governador, com pedido
de urgência, de que trata o art. 69, § 1 0 , da Constituição do Estado, foi a
matéria incluída na ordem do dia. tendo este relator sido designado para
emitir parecer em Plenário, nos termos do art. 223 do Regimento Interno.

As Emendas n°s 2 e 3. de autoria, respectivamente. dos Deputados José
Militão e Péricles Ferreira, guardam idêntico objetivo, que é o de estipular
um prazo máximo, que vai até 31/3/99, para que as funções próprias de
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cargo efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria da Educação possam ser
exercidas por servidor designado para função pública.

De fato, o prazo proposto é suficiente para que a administração possa se
ajustar à exigência constitucional do art. 37, II, da Carta Federal, sem
prejuízo do bom andamento das atividades da Secretaria da Educação.

Consideramos, pois, da maior conveniência acatar o prazo proposto nas
emendas em questão. Todavia, como ambas estão a merecer pequenos
ajustes no que tange à técnica legislativa, e a matéria já havia sido tratada
pela Emenda n° 1, apresentamos a Subemenda n° 2 à Emenda n° 1. apenas
para proceder às adequações necessárias.

Pelo exposto, somos pela aprovação da Subemenda n° 2 à Emenda n° 1, a
seguir apresentada, ficando prejudicadas as Emendas n°s 2 e 3.

SUBEMENDA N°2 A EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994,

modificado pelos arts. 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 do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado da Educação poderá ser exercido temporariamente, em
caso de vacância, por servidor designado para função pública que seja
correspondente ao cargo vago.

Parágrafo único - O exercício do cargo de que trata este artigo finda-se
com seu provimento por candidato aprovado em concurso público, por
rescisão de contrato administrativo ou na data de 31 de março de 1999.'.'.

Esse é o meu parecer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Subemenda n° 2 à Emenda n° 1, apresentada pelo relator.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Pela ordem. Sr. Presidente. Temos de votar

primeiro a Subemenda n° 1. para depois entrar na n° 2, não é isso?
O Sr Presidente - Em votação, a Subemenda n° 2 à Emenda n° 1.

apresentada pelo relator.
O Deputado Gilmar Machado - Não. pela ordem. Sr. Presidente. E que o

relator apresentou a Subemenda n° 2 às Emendas n°s 2 e 3; a Subemenda
n° 1 se mantém. Temos de votar primeiro a Subemenda n° 1. e depois é que
vamos entrar nas Emendas n°s 2 e 3.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.
• Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, o parecer é pela

prejudícialidade das Emendas n°s 2 e 3. e apresentação da Subemenda n° 2
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à Emenda n° 1.

• Deputado Gilmar Machado - Só para encaminhar.
• Sr. Presidente - Infelizmente, não podemos conceder a palavra para

encaminhar, uma vez que já estamos em processo de votação. Em votação,
a Subemenda n° 2 à Emenda n° 1 apresentada pelo relator. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada.

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

ocupem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado da verificação.

Votaram 'sim" 16 Deputados: votaram 'não" 4 Deputados. Não há "quorum'
para votação. A Presidência a toma sem efeito.

Questão de Ordem
O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar que

dentro do Plenário há mais de 20 Deputados, então, houve engano.
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 6 0 do art. 255 do

Regimento Interno, vai determinar seja feita a chamada para recomposição
do "quorum". Com a palavra, a Sra. Secretária para proceder à chamada dos
Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, portanto não

há "quorum' para a continuação dos trabalhos, uma vez que este projeto
sobresta os demais.

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

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 11, 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 536/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 536195. do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que toma

obrigatório o uso de farol baixo nos veículos automotores em trânsito em
rodovia estadual durante o dia, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas
n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 1 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 536195
Torna obrigatório o uso de farol baixo nos veículos automotores em

trânsito em rodovia estadual durante o dia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E obrigatório o uso de farol baixo nos veículos automotores em

trânsito em rodovia estadual durante o dia.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei. consideram-se veículos

automotores o carro particular. o táxi. o caminhão e o ônibus.
Art. 20 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao

pagamento de multa no valor de 25 (vinte e cinco) Unidades Fiscais de
Referência - UFIRs.

Parágrafo único - A multa de que trata o "caput' deste artigo somente será
aplicada decorridos 6 (seis) meses da regulamentação desta lei.

Art. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.010/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.010/96, de autoria do Deputado Jorge Hannas, que

autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Mineira de Saúde da Visão
- FUNVISAO - e dá outras providências, foi aprovado no 2 0 turno, com a
Emenda n° 1 ao vencido no 10 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo a técnica
legislativa, seja dada â 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°1.010/96
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Mineira de Saúde da

Visão - FUNVISÃO - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares
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Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, nos termos desta lei.

a Fundação Mineira de Saúde da Visão - FUNVISAO -, entidade com
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e
financeira, com sede e foro em Belo Horizonte e unidades de serviço no
interior do Estado, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 20 - As ações e os serviços de saúde da visão prestados pela
FUNVISÃO serão desenvolvidos de acordo com os princípios e as diretrizes
estabelecidos para o Sistema único de Saúde: SUS.

Art. 30 - As atividades a cargo da FUNVISAO serão executadas, sempre
que possível, por meio de parceria com entidades e organizações da
sociedade civil.

Capítulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 40 - A FUNVISÃO terá como finalidade propor, coordenar e executar,
direta ou indiretamente, a política estadual de atenção à saúde da visão.

Art. 50 - Para o cumprimento das finalidades estabelecidas no artigo
anterior, a FUNVISAO deverá:

- articular-se com órgãos e entidades públicos ou privados, municipais,
estaduais ou federais, que atuem na área da saúde;

II - prestar serviços de assessoria em saúde da visão, nos aspectos
técnicos, organizacionais e gerenciais, a órgãos e entidades públicos ou
privados;

III - apoiar iniciativas de interesse para a saúde da visão, no âmbito do
Estado:

IV - planejar, coordenar e executar ações assistenciais em oftalmologia;
V - produzir, distribuir e comercializar lentes corretivas e demais órteses e

próteses oftálmicas;
VI - definir, em caráter complementar, padrões técnicos para

equipamentos, materiais, processos e produtos utilizados na assistência
oftalmológica e na produção de órteses e próteses oftálmicas na rede
estadual do SUS;

VII - definir padrões de boa prática de serviços de atenção à saúde da
visão:

VIII - promover o desenvolvimento e a difusão tecnológica de modelos
organizacionais e gerenciais de serviços de atenção à saúde da visão para a
rede de serviços do SUS:

IX - promover a formação de recursos humanos na área de saúde da visão,
em articulação com centros formadores públicos ou privados, regularmente
estabelecidos, bem como desenvolver programas próprios de formação,
capacitação e educação continuada, inclusive de educação a distância:

X - realizar pesquisas clínicas e epidemiológicas e investigações sobre
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serviços de saúde e sobre modelos de assistência, relacionados à saúde da
visão;

Xl - desenvolver tecnologias assistenciais e organizacionais para as ações
relacionadas à saúde da visão:

XII - promover intercâmbio técnico e científico com organizações de
pesquisa ou prestadoras de serviços localizadas no território estadual,
nacional e no exterior;

XIII - desenvolver atividades educativas de caráter preventivo junto aos
diversos segmentos da sociedade, priorizando a população escolar e os
grupos de baixo nível socioeconômico.

Capítulo III
Do Patrimônio e da Receita

Art. 6 0 - O patrimônio da FUNVISAO será constituído:
- dos bens móveis que se encontrem, na data da publicação desta lei, sob

a administração do Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde;

II - dos bens e direitos que venha a adquirir ou que lhe forem doados ou
legados.

Art. 70 - Constituirão receita da FUNVJSAO:
- receitas operacionais;

II - dotações orçamentárias;
III - rendas de aplicações patrimoniais:
IV - doações e legados:
V - recursos provenientes de outras fontes.

Capitulo IV
Da Estrutura Orgânica e dos Cargos

Art. 8° - A FUNVISAO terá a seguinte estrutura orgânica:
- Conselho Curador;

II - Presidência;
III - Secretaria de Contatos Externos:
IV - Diretoria de Administração. Finanças e Orçamento:
a) Divisão de Recursos Humanos:
b) Divisão de Orçamento e Finanças;
c) Divisão de Material e Patrimônio;
V - Diretoria de Assistência;
VI - Diretoria de Produção:
VII - Diretoria de Ensino. Treinamento e Pesquisa.
Parágrafo único - A competência e a organização do Conselho Curador e

das unidades administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas no
estatuto da FUNVISAO.

Art. 90 - 0 Conselho Curador, unidade colegiada encarregada de definir as
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políticas e diretrizes a serem adotadas pela FUNVISÃO, terá como membros
natos:

- o Secretário de Estado cia Saúde;
II - o Presidente da Comissão de Saúde e Ação Social da Assembléia

Legislativa;
II! - o Curador de Fundações da Promotoria Especializada de Fundações

do Ministério Público Estadual;	-
IV - o Diretor-Presidente da FUNVISAO.
Parágrafo único - O Presidente do Conselho Curador será eleito pelos seus

pares.
Art. 10 - Os cargos do Quadro de Direção e Assessoramento Superior da

FUNVISÂO serão os constantes no Anexo 1 desta lei.
Art. 11 - O Diretor-Presidente da FUNVISÃO, com especialização em

Oftalmologia, será indicado pelo Conselho Curador e nomeado pelo
Governador do Estado.

Art. 12 - Os cargos de Diretor das Diretorias de Administração, Finanças e
Orçamento; de Assistência; de Produção: e de Ensino. Treinamento e
Pesquisa, privativos de graduados em nível superior, serão preenchidos por
pessoas indicadas pelo Conselho Curador e nomeadas pelo Governador do
Estado.

Art. 13 - Os cargos da estrutura intermediária da FUNVISÃO, do Quadro
Específico de Provimento em Comissão, serão os constantes no Anexo II
desta lei.

Art. 14- O vencimento dos cargos a que se referem os arts. 10 e 13 desta
lei será calculado de acordo com o disposto no art. 30 da Lei n° 10.623, de 16
de janeiro de 1992, e alterações posteriores, com base nos correspondentes
fatores de ajustamento indicados nos Anexos 1 e II desta lei.

Art. 15 - O servidor da FUNVISAO ocupante de cargo de provimento em
comissão poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função
pública de que é detentor, acrescida de 20% (vinte por cento), calculados
sobre o vencimento básico do cargo em comissão.

Art. 16 - O servidor da FUNVISAO que perceber remuneração com base
em vencimento de cargo ou função de direção, chefia ou assessoramento
cumprirá jornada integral de trabalho de 8 (oito) horas diárias.

Art. 17 - Os cargos do Quadro Específico de Provimento Efetivo da
FUNVISÃO serão os constantes no Anexo III desta lei.

Art. 18 - O regime jurídico dos servidores da FUNVISAO será o Referido
no parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 10.254. de 20 de julho de 1990.

Art. 19 - A jornada de trabalho do servidor da FUNVISAO será regulada
pelo disposto no art. 30 da Lei n°11.171, de 29 de julho de 1993.

Capítulo V
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Disposições Transitórias Finais
Art. 20 - Os servidores que, na data da publicação desta lei, estiverem à

disposição do Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde serão
colocados à disposição da FUNVISÃO. desde a data da sua instituição até o
provimento do seu Quadro de Pessoal.

Art. 21 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial até o limite de
RS50.000.00 (cinqüenta mil reais), no exercício financeiro de 1997.
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal ri 0 4.320. de 17 de março de
1964.

Parágrafo único - Para a abertura do crédito especial serão utilizados,
prioritariamente, os saldos orçamentários consignados à Secretaria de
Estado da Saúde e destinados a atender aos programas e às atividades
desenvolvidas pelo Centro de Referência Estadual de Oftalmologia Social da
Diretoria Metropolitana de Saúde.

Art. 22- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Perna, relator - Aílton Vilela.

Anexo 1
FUNVI SÃO

Cargos de Direção e Assessoramento Superior
(a que se refere o art. 10 da Lei n°, de de 1997)

Unidade Denomi Núm Fator
Administra nação	ero de
(iva	 Ajusta

mento
Presidênci Diretor-	1	1,6655
a	Presiden	1

(e
Secretaria Secretár	1	1,4341
de	iode	8
Contatos Cont.
Externos Externos
Diretoria	Diretor	1	1,4341
deAdm.	 8
Fin. e
Orçament
o
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Diretoria	Diretor	1	1,4341
de	 8
Assistênci
a
Diretoria Diretor	1	1.4341
de	 8
Produção
Diretoria Diretor	1	1,4341
de Ensino,	 8
Trei namen
to e
Pesquisa 

Anexo II
FUN VISÃO

Cargos de Provimento em Comissão da estrutura intermediária
(a que se refere o art. 13 da Lei n°. de de 1997)

Denomina N° de Forma IFator 1
ção do	Cargo de	de
Cargo	s	Recrut Ajusta

amento mento
Chefe de	3 amplo 0,7150
Divisão
Assessor	2 amolo 1.1000

Anexo III
FUN VI SÃO

Cargos de Provimento Efetivo
(a que se refere o art. 17 da Lei n°, de de 1997)

Denominação do N° de Vagas
Cargo
Porteiro	 2
Recepcionista	2
Motorista	 3
Auxiliar	 5
Administrativo
Digitador	 2
Técnico em	1
Contabilidade
Técnico em Proc.	1
de Dados
Total	 16
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N°1.111/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.111/97, de autoria do Governador do Estado. que
altera a Lei n° 11.397. de 6/1/94. que cria o Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA -. foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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°1.111/97
Altera a Lei n° 11.397, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo para a

Infância e a Adolescência - FIA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O ari. 4° da Lei n° 11.397, de 6 de janeiro de 1994, fica acrescido

do seguinte inciso V:
"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 de
1996. e legislação complementar.".

Art. 20 - O inciso III e o parágrafo único do art. 50 da Lei n° 11.397, de 6 de
janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5°- .........
III - o oferecimento de contrapartida de, no mirnmo. 30% (trinta por cento)

do valor do projeto ou programa, quando se tratar de órgão ou entidade
estadual ou municipal, inclusive conselhos, e de. no mínimo. 10% (dez por
cento), quando se tratar de órgão não governamental, ficando isento de
contrapartida financeira o beneficiário da bolsa de trabalho educativo de que
trata o inciso V do artigo anterior.

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente definirá os projetos que terão preferência na liberação dos
recursos do fundo, bem como os critérios para a concessão e a obtenção de
bolsa de trabalho educativo, aprovadas anualmente. com base na Lei n°
8.069, de 13 de julho de 1990.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Wilson Trôpia. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 1.218197
EMENDA N° 1
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Acrescente-se onde convier:
Art. .... - A lei orçamentária para 1997 deverá prever recursos para o

Programa de Garantia de Renda Mínima para Famílias com Filhos em
Situação de Risco.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Ivo José
Justificação: Tendo em vista a tramitação, nesta Casa, do Projeto de Lei n°

380195, que institui o Programa de Renda Mínima, de alto cunho social e de
plena implementação. e que, em princípio, beneficiará as regiões mais
desassistidas do Estado, faz-se necessária previsão orçamentária para esse
programa.

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária deverá vir acompanhada de demonstrativo

analítico dos 300 (trezentos) maiores devedores do Estado, inscritos em
dívida ativa, listados em ordem decrescente, por valores devidos, e
identificados, no caso de pessoas jurídicas, pela razão social, e de pessoa
fisíca, pelo nome completo.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Ivo José
Justificação: A emenda ora proposta objetiva propiciar aos Deputados

desta Casa uma maior capacidade de acompanhar e fiscalizar as ações do
Poder Executivo.

EMENDA N°3
Suprima-se o inciso IV do art. 20, renumerando-se o remanescente.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Arnaldo Penna
Justificação: O texto do inciso é por demais amplo. As atividades das

empresas concessionárias de serviço público são muito abrangentes,
incluindo até transporte coletivo. Assim sendo, a exigência prevista tornará
inviável a transferência de recursos aos municípios. não apenas pelo aspecto
burocrático do processo, mas essencialmente pelas dificuldades
operacionais de se cumprir a condição.

EMENDA N°4
Dê-se ao inciso II do art. 20 a seguinte redação:
"Ari. 20 - ..........
II - regular prestação de contas relativa a convênio já executado:".
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Arnaldo Penna
Justificação: E absolutamente inexeqüível a prestação de contas relativa a

convênio em andamento. Somente depois de cumprido o objeto do
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convênio, torna-se viável a explicitação de procedimentos e ações com a
comprovação das respectivas aplicações de recursos.

EMENDA N°5
Dê-se ao caput" do art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - A celebração de convênios para a concessão de subvenção

social e auxílio para despesa de capital é restrita a entidades sem fins
lucrativos, na forma do disposto nas Leis n°s 11.815, de 24 de janeiro de
1995, 11822, de 15 de maio de 1995, e 12.303, de 23 de setembro de 1996,
ressalvando-se os convênios e os contratos firmados com cooperativas ou
associações comunitárias ou de produção para repasse de recurso federal ou
estadual, observadas as exigências da legislação em vigor, e está
condicionada à comprovação das prestações de contas referentes aos
recursos de que trata este artigo.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Arnaldo Penna
Justificação: O projeto de lei omitiu a Lei n° 12.303, de 2319196.

imprescindível no contexto, uma vez que ela é o instrumento que possibilita
a transferência de recursos às caixas escolares municipais. A persistir a
omissão, somente as caixas escolares que integram a rede estadual de
ensino serão atingidas pela disposição legal.

EMENDA N°6
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Estado aplicará nunca menos de 10% (dez por cento) do valor

total do orçamento para o ano de 1998 na área de saúde. assegurando o
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, para sua
promoção, proteção e recuperação.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Comissão de Saúde e Ação Social
Justificação: A emenda ora apresentada tem como objetivo garantir um

percentual mínimo de investimento por parte do Poder Executivo na área de
saúde. buscando assegurar a todos o direito constitucional à saúde.

EMENDA N°7
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte § 1 0 , passando o parágrafo único a §

2°:
"Art. 10- ..........
§ 1 0 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente à

Assembléia Legislativa relatório sobre a arrecadação total de ICMS referente
ao mês imediatamente anterior, discriminando a arrecadação por subgrupo.
conforme classificação constante no Código de Atividades Econômicas -
CAE -' de que trata a Resolução n° 2.285, de 29 de setembro de 1992,
daquela Secretaria de Estado.".
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Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: O fato de o ICMS representar aproximadamente 95% da

arrecadação tributária do Estado é suficiente para justificar a necessidade de
esta Casa Legislativa acompanhar sua arrecadação mensal, verificando sua
execução orçamentária por segmento econômico. Uma vez que essa
espécie tributária constitui a principal fonte de financiamento dos gastos
públicos, a Assembléia Legislativa tem o poder e o dever de fiscalizar e
acompanhar sua arrecadação.

EMENDA N°8
Dê-se ao inciso XI do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10- ..........
XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - discriminado por
gênero, conforme relação, no Código de Atividades Econômicas, de que
trata a Resolução n° 2.285, de 29 de setembro de 1992, da Secretaria de
Estado da Fazenda.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: O ICMS constitui a principal fonte de recursos do orçamento

anual, representando aproximadamente 95% da receita tributária do Estado.
Nesse sentido, urge a necessidade de se analisar mais detalhadamente a
composição de sua estimativa na lei de meios.

EMENDA N°9
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso:
"Art. 10- ...........

- - demonstrativo dos recursos estimados na proposta orçamentária, a
título de convênios federais, referente ao repasse de recursos do Sistema
Único de Saúde - SUS -, convênio entre o Ministério da Saúde e a Secretaria
de Estado da Saúde, especificando a parcela de recursos pertencente aos
municípios, discriminada por municípios, e a parcela de recursos pertencente
ao Estado.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Tal demonstrativo se faz necessário porque a maior parte dos

recursos do SUS estimados na proposta orçamentária não constituem receita
do Estado, pois tais repasses são feitos diretamente da União para os
municípios, não representando ingresso de recursos no Tesouro Estadual.

EMENDA N°10
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
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"Art. .... - Para fins de apreciação da proposta orçamentária e do
acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se refere o art. 160,
1, b". da Constituição do Estado, será assegurado ao órgão responsável o
acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI,

Parágrafo único - O Poder Executivo enviará mensalmente, em meio
magnético de processamento eletrônico, à Comissão Permanente de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa todos os
dados da execução orçamentária constantes no SIAFI referentes ao mês
imediatamente anterior ao do envio das informações.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Tal emenda se faz necessária para que a Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa exerça
sua função precí pua de controle e fiscalização dos gastos públicos, conforme
preconiza a norma do art. 74. c/c o art. 160, 1. 'b". da Lei Fundamental do
Estado.

EMENDA N°11
Acrescente-se ao art. 10 o seguinte inciso:
"Art. 10- ...........

- demonstrativo com o detalhamento dos custos unitários médios
utilizados na elaboração dos orçamentos para os principais itens de
investimento;".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Os custos médios unitários são necessários para balizar a

apresentação de emendas ao projeto de lei orçamentária, como também
para auxiliar a elaboração de propostas nas audiências públicas regionais.
Ademais, tal demonstração de custos contribui para coibir as dotações de
"janela" na proposta orçamentária, as quais não condizem com a realidade.

EMENDA N° 12
Dê-se ao inciso VII do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10- ...............
VII - demonstrativo do serviço da divida para 1998, identificando a

natureza da divida e discriminando o principal e os acessórios,
acompanhado da memória de cálculo das estimativas das despesas com
amortização e com juros e encargos:".

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Miquel Martini
Justificação: A memória de cálculo das despesas com o principal e com os

acessórios da divida pública estadual é de relevante importância, pois essa

1

E
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modalidade de gasto compromete grande parcela dos recursos
orçamentários. Com a demonstração dos cálculos, ficarão evidenciadas as
taxas de juros, os deságios e os outros encargos da dívida estadual.

EMENDA N° 13
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art..... - Acompanharão os projetos de lei de autoria do Governador do

Estado exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem.
Parágrafo único - Os projetos de que trata o "caput" que previrem aumento

de despesa deverão ser acompanhados de memória de cálculo que
demonstre o impacto financeiro-orçamentário de sua execução.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: A emenda ora apresentada pretende que os projetos de lei de

autoria do Governador do Estado sejam informados da repercussão
financeiro-orçamentária de sua execução. Tal comando é oportuno. uma vez
que os órgãos e as entidades do Poder Executivo têm informações mais
pormenorizadas para calcular as despesas decorrentes da execução de suas
proposições.

EMENDA N°14
Dê-se ao art. 42 a seguinte redação:
"Art. 42 - Não será aprovado projeto de lei que conceda ou amplie

incentivo, isenção ou benefício, de natureza tributária ou financeira, sem que
se apresente a estimativa da renúncia de receita correspondente, bem como
as despesas programadas que serão anuladas.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Miguel Martini
Justificação: A emenda proposta visa a coibir a apresentação de projeto de

lei que conceda benefício fiscal sem a devida análise de sua renúncia de
receita, bem como das despesas programadas que deverão ser anuladas em
virtude dessa redução de recursos. A renúncia de receitas é uma das causas
do desequilíbrio orçamentário, portanto necessita de estudo prévio detalhado
para que se possa avaliar o custo-beneficio da medida proposta.

EMENDA N°15
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte parágrafo:
"Art. 20- .....
§ ,,.. - Os municípios criados pela Lei n° 12,030, de 21 de dezembro de

1995. ficam dispensados da exigência prevista no inciso 1.".
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Arnaldo Penna
Justificação: Tendo em vista a data de vigência da Lei n° 12.030, de 1995,

os citados municípios não têm como cumprir a exigência estabelecida no
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inciso 1 do art. 20 do projeto.
EMENDA N° 16

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para 1998 deverá prever recursos para a

implantação e o custeio de unidades do PROCON estadual a serem criadas
em cada uma das cidades-sede das regiões administrativas de Minas
Gerais.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Geraldo Nascimento
Justificação: O PROCON estadual vem prestando relevantes serviços ao

povo mineiro na defesa dos direitos do consumidor. sendo essencial o
fortalecimento e a expansão dessa intervenção por parte do poder público.

EMENDA N° 17
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Para o exercício do controle e da fiscalização da execução

orçamentária do Estado, cada Deputado terá acesso automático e imediato à
totalidade das informações constantes no Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: Esta emenda tem como objetivo permitir que os Deputados

tenham acesso às informações da execução orçamentária e, com isso,
cumpram uma de suas funções primordiais: fiscalizar as contas estaduais.

EMENDA N°18
Acrescente-se onde couber:
Art. .... - Durante o ano de 1998. sempre que forem constatados

acréscimos reais de arrecadação, o percentual que corresponder a esse
crescimento real de receita será aplicado na recomposição dos vencimentos
do servidor público civil ou militar e do empregado público das
administrações direta ou indireta, devendo a proposta orçamentária para
1998 prever esses recursos.".

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda ora apresentada tem por objetivo propiciar aos

servidores públicos do Estado a recomposição do poder aquisitivo de seus
salários, respeitando as dificuldades financeiras por que passa o poder
público estadual.

EMENDA N°19
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares

para cada subprojeto ou subatividade, até o limite máximo de 10% (dez por
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cento) do respectivo valor, mediante geração adicional de recursos ou
anulação parcial de dotações orçamentárias da mesma empresa.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A redação ora proposta busca propiciar ao Poder Legislativo

melhores condições de acompanhar e fiscalizar as ações do Poder
Executivo.

EMENDA N°20
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - A execução da lei orçamentária anual será realizada de modo

uniforme, visando a assegurar que, no âmbito de cada orçamento de cada
Poder, nenhum subprograma tenha execução acumulada, ao final de cada
bimestre, que exceda em mais de 30% (trinta por cento) a média da
execução acumulada dos demais programas.

§ 1 1 - Excluem-se dessa norma os programas prioritários relacionados às
áreas de saúde, educação e transporte, desde que necessitem de
transferências de recursos da União ou de financiamentos externos, e os
subprogramas: dívida interna, transferência financeira a municípios,
previdência social a inativos e pensionistas, reserva de contingência e a
despesa realizada com base em créditos extraordinários.

§ 21 - O cálculo da execução será realizado pela operação da
representatividade percentual do montante da execução financeira
acumulada em cada subprograma no total da despesa fixada na lei
orçamentária anual para tal subprograma, considerando-se os ajustes
decorrentes de créditos adicionais abertos no exercício.
§ 30 - As informações constantes no SIAFI, quanto à execução

orçamentária em cada subprograma, deverão permitir a verificação do
cumprimento do disposto neste artigo.

§ 40 - Acompanhará a publicação de que trata o § 40 do art. 157 da
Constituição do Estado, quando couber, a justificação dos eventuais desvios
ocorridos no período em relação à margem de que trata o caput.'.

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A emenda tem como objetivo fazer valer a proposta

orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo, uma vez que esta é, muitas
vezes, desfigurada, pelo simples fato de que determinados programas
aprovados não são realizados, e os seus recursos são desviados para outros
programas. Desse modo, a emenda visa a garantir que os programas
aprovados na proposta orçamentária sejam realizados.

EMENDA N°21
Dê-se ao art. 39 a seguinte redação:
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Art. 39 - As operações de crédito por antecipação de receita e para
refinanciamento da dívida serão feitas mediante autorização especifica do
Poder Legislativo.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Durval Angelo
Justificação: E papel primordial do Poder Legislativo o acompanhamento e

a fiscalização das ações do Poder Executivo.
EMENDA N°22

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita por

decreto, exclusivamente após autorização legislativa específica, nos termos
do art. 42 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Durval Angelo
Justificação: A emenda tem como objetivo garantir a maior capacidade de

acompanhamento por parte do Poder Legislativo das ações do Poder
Executivo.A Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 12.264, de 2417196. em seu
art. 37, possuía este conteúdo. que a proposta de autoria do Governo
mineiro suprimiu por meio do Projeto de Lei n° 1.218197.

EMENDA N° 23
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o titulo 'Reserva de

Contingência' não serão superiores a 0.5% (meio por cento) da receita
orçamentária total estimada para 1997.".

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A rubrica "Reserva de Contingência" só é justificável em

casos excepcionais. Cremos, portanto, que um percentual de 0.5% do total
do orçamento seja o bastante.

EMENDA N°24
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A lei orçamentária para 1998 deverá prever recursos para a

realização de discriminatórias de terras públicas por polígono e para
assentamento de trabalhadores rurais sem terra.".

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Os conflitos pela terra têm crescido acentuadamente nos

' últimos anos em nosso Estado. Esses conflitos são agravados pelo fato de
existir um número expressivo de trabalhadores rurais que não possuem terra
para produzir e sobreviver. Por isso, é importante que sejam garantidos
recursos para o assentamento desses trabalhadores e de suas famílias.



2 5 
EMENDA N°25

Dê-se ao art. 19 a seguinte redação:
"Art. 19 - O Tesouro Estadual repassará ao Fundo Estadual de Assistência

Social, mensalmente e exclusivamente, todos os recursos destinados à
assistência social, na forma do disposto na Lei n° 12.227, de 3 de julho de
1996.

Parágrafo único - Os recursos destinados à concessão de subvenção
social, auxílio para despesa de capital e transferência aos municípios não
poderão ser alocados na Assembléia Legislativa.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Considerando os arts. 203 e 204 da Constituição Federal, que

asseguram a assistência social aos que dela necessitam, e a sua posterior
regulamentação por meio da Lei Federal n° 8.742. de 7/12/93. bem como
das Leis n°s 12.262, de 24/7196, que dispôs sobre a política estadual de
assistência social e criou o Conselho Estadual de Assistência Social, e
12.227, de 317/96, que criou o Fundo Estadual de Assistência Social, é
necessário que o Estado de Minas Gerais se adapte às normas legais
referentes à política pública de assistência social.

EMENDA N°26
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os pagamentos devidos pelo Poder Executivo, em virtude de

sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios, sendo obrigatória a inclusão atualizada, no
orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao
pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciais,
compreendendo todos os precatórios em atraso apresentados até 1 0 de julho
de 1997.

Parágrafo único - Não poderá o Poder Executivo realizar anulação ou
transferência das verbas destinadas ao pagamento dos precatórios para
outras finalidades.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Durval Ângelo
Justificação: Como é do conhecimento público, o Governo do Estado não

tem honrado com os compromissos relativos aos precatórios judiciais
vencidos, o que constitui demonstração inequívoca de desobediência às
normas constitucionais.

EMENDA N°27
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Serão priorizados os investimentos com grande potencial gerador

de empregos, ou seja, nas áreas de habitação, saneamento, transporte
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(estradas vicinais), eletrificação rural e barragens.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: Esta emenda objetiva minimizar um dos grandes problemas

que afetam o povo mineiro. O desemprego em Minas Gerais vem atingindo
níveis assustadores, sendo necessárias intervenções objetivas por parte do
poder público.

EMENDA N° 28
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos

investimentos em obras e equipamentos realizados no ano de 1996. com
especificação por município, exceto para o Poder Judiciário, que o fará por
região do Estado.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: Esta emenda objetiva prover os Deputados mineiros com

informações por municípios para que possam exercer seu papel fiscalizador.
EMENDA N°29

Acrescente-se onde convier.
"Art. .... - A lei orçamentária deverá vir acompanhada de demonstrativo

analítico dos devedores dos Bancos oficiais do Estado - BEMGE e
CREDIREAL -, com identificação, no caso de pessoa jurídica, pela razão
social. e, de pessoa física, pelo nome completo, compreendendo os 100
(cem) maiores devedores de cada Banco.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: As informações de que trata esta emenda são de grande

relevância, uma vez que proporcionarão maior transparência à gestão dos
referidos Bancos. De posse delas, os parlamentares desta Assembléia
poderão acompanhar, com maior propriedade, o processo de reestruturação
do sistema financeiro estadual.

EMENDA N° 30
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os recursos liberados para o atendimento das propostas

: priorizadas nas audiências públicas regionais não serão inferiores a 1% (um
por cento) do total orçamentàrio previsto, sendo calculado com base no
orçamento vigente.".

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: Apesar de pretender fortalecer a participação popular na

elaboração do orçamento, em 1997. o Governo do Estado disponibilizou
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recursos insuficientes para serem aplicados nas propostas priorizadas pelas
audiências públicas regionais. Tais recursos eram inferiores à expectativa da
população mineira, motivo pelo qual apresentamos esta emenda.

EMENDA N°31
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte parágrafo:
"Art. 20- .....
§ .... - Os municípios que estiverem sob decreto de emergência ou de

calamidade pública ficam isentos de contrapartida em virtude de convênios
com o Estado.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Carlos Pimenta

EMENDA N°32
Exclua-se o inciso III do art. 10.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - lbrahim Jacob - Jorge Eduardo de Oliveira - Antônio

Júlio.
EMENDA N°33

Suprima-se o art. 42.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Ivair Nogueira - Antônio Andrade - Jorge Eduardo de

Oliveira - Antônio Júlio - Álvaro Antônio - lbrahim Jacob - Luiz Fernando
Faria.

EMENDA N°34
Dê-se ao § 20 do art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - ........
§ 20 - O disposto neste artigo não se aplica a situação excepcional

devidamente justificada pela entidade interessada, com parecer favorável da
Junta de Programação Orçamentária e Financeira, com a aprovação do
Governador do Estado e da Assembléia Legislativa.".

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Jorge Eduardo de Oliveira - lbrahim Jacob - Antônio

Júlio.
EMENDA N°35

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As despesas com o custeio para funcionamento de entidades

poderão ser deduzidas do valor recebido a titulo de subvenção social.".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Andersori Adauto - Alencar da Silveira Júnior - Irani Barbosa - lbrahim

Jacob - Hely Tarqüínio - Antônio Andrade - Jorge Eduardo de Oliveira -
Antônio Júlio - Alvaro Antônio - Luiz Fernando Faria.

EMENDA N°36
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Acrescente-se ao art. 20 o seguinte parágrafo:
"Art. 20 - .............
§ .... - Para efeitos desta lei. somente o Tribunal de Contas declarará a

inadimplência do municipio.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Alencar da Silveira Júnior - Irani Barbosa - lbrahim

Jacob - Antônio Andrade - José Bonifácio - Antônio Júlio - Alvaro Antônio -
Hely Tarqüinio - Jorge Eduardo de Oliveira - Antônio Genaro.

EMENDA N° 37
Suprimam-se os incisos IV e V do art. 20.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Alencar da Silveira júnior - Irani Barbosa - lbrahim

Jacob - Antônio Andrade - José Bonifácio - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Alvaro Antônio - Jorge Eduardo de Oliveira.

Justificação: A maioria das verbas liberadas para os municípios são de
pequeno valor, uma vez que estes, em muitos convênios, precisam
apresentar a contrapartida.

Reter os recursos é uma solução inócua, que não resolverá o problema da
inadimplência municipal, pois o valor das verbas a serem liberadas nada
representa perto do montante do endividamento municipal.

Impor tantas condições para liberação de verbas é impor aos municípios
mineiros uma pena dura demais para ser suportada. O procedimento legal
atualmente adotado fere as regras da razão e do bom- senso.

EMENDA N° 38
Dê-se ao art. 41 a seguinte redação:
Art. 41 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o titulo Reserva de

Contingência não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita
orçamentária total estimada para 1998.".

Q	Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Irani Barbosa - lbrahim Jacob - Luiz Fernando Faria -

E
	Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Alvaro Antônio - José

Bonifácio - Jorge Eduardo de Oliveira.
Justificação: Aumentar o percentual dos recursos previstos na lei

E
	orçamentária sob o titulo Reserva de Contingência é a forma que

encontramos de possibilitar que o Legislativo preste uma colaboração mais
v)	efetiva na destinação e na aplicação dos recursos do Estado.t	 EMENDA N°39

0<
	 Suprima-se o parágrafo único do art. 50.

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Alencar da Silveira Júnior - Irani Barbosa - lbrahim

Jacob - Hely Tarqüínio - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Alvaro Antônio -
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Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria.

Justificação A supressão do parágrafo único do art. 5 0 torna-se necessária
uma vez que, quando recebemos a verba que será distribuída a entidades
diversas, ela não representa mais o valor real da época de sua destinação.

EMENDA N°40
Acrescente-se ao art. 13 o seguinte inciso:
"Art. 13- ....................................................

- verbas para subvenção social.".
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - lbrahim Jacob - José Bonifácio - Antônio Andrade -

Antônio Júlio - Antônio Roberto - Jorge Eduardo de Oliveira.
EMENDA N°41

Acrescente-se ao art. 19 o seguinte parágrafo:
"Art. 19- .........
§ .... - O valor das subvenções sociais a que se refere o caput" deste

artigo será acrescido em lei orçamentária.".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Andersori Adauto - Irani Barbosa - lbrahim Jacob - Antônio Andrade - Jorge

Eduardo de Oliveira - Hely Tarqüínio - Antônio Júlio - Alvaro Antônio - Luiz
Fernando Faria.

Justificação: O valor das subvenções a que se refere este artigo é
insuficiente para atender às entidades de cunho eminentemente social do
nosso Estado.

EMENDA N°42
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Os recursos liberados a titulo de subvenção social poderão ser

utilizados na aquisição de veículo para a Polícia Militar".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Alencar da Silveira Júnior - lrani Barbosa - lbrahim

Jacob - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Alvaro Antônio - Hely Tarqüínio -
Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria.

Justificação: Da forma como a legislação vigente se apresenta, nós,
Deputados Estaduais, ficamos impedidos de, com a subvenção social que
recebemos, doar veículos para os destacamentos da Policia Militar situados
no interior de Minas.

EMENDA N°43
Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:
"Art. 43 - Será incluída, no projeto de lei orçamentária, programação de

despesas à conta de recursos estimados em virtude de alteração da
legislação tributária decorrente de projeto que esteja em tramitação até 31 de
agosto de 1997, ou que venha a ser enviado à apreciação da Assembléia
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Legislativa durante a tramitação da proposta de orçamento. desde que não
ultrapasse a mesma data.".

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Alencar da Silveira Júnior - Irani Barbosa - Antônio

Roberto - Hely Tarqüínio - Antônio Andrade - Jorge Eduardo de Oliveira -
Antônio Júlio - Álvaro Antônio - Luiz Fernando Faria.

EMENDA N°44
Acrescente-se ao art. 19 o seguinte parágrafo:
"Art. 19- ............
§ .... - Haverá uma padronização dos documentos a serem apresentados

em todos os órgãos públicos estaduais objetivando a liberação das
subvenções.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Alencar da Silveira Júnior - Irani Barbosa - lbrahim

Jacob - Luiz Fernando Faria - Antônio Roberto - Antônio Andrade - Hely
Tarqüínio - Jorge Eduardo de Oliveira - Alvaro Antônio.

Justificação: A padronização de documentos toma-se necessária, uma vez
que um determinado órgão exige um determinado documento que não é
exigido por outro órgão. Assim sendo, quando vamos tratar da
documentação necessária à liberação de verbas nunca estamos com a
documentação completa, pois sempre é exigido mais um documento.

EMENDA N°45
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte parágrafo:
"Art. 16 - ..........
§ .... - Os recursos destinados às propostas pnorizadas nas audiências

públicas realizadas em 1997 deverão ser repassados em 6 (seis) parcelas
iguais e consecutivas, sendo o inicio do pagamento no mês de março de
1998 e o término no mês de agosto do mesmo ano.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Irani

Barbosa - lbrahim Jacob - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria -
Antônio Andrade - Hely Tarqüinio - Antônio Júlio

EMENDA N°46
O art. 17 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 17 - As despesas para o exercício de 1998 dos órgãos e das entidades

do Poder Executivo que integram o Orçamento Fiscal. ressalvadas as
subvenções sociais, realizadas à conta do Tesouro Estadual, não poderão
exceder o montante definido para 1997 pela Junta de Programação
Orçamentária e Financeira."

Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - Jorge Eduardo de Oliveira - lbrahim Jacob - Luiz
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Fernando Faria - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Álvaro Antônio - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa.

EMENDA N°47
O § 1 0 do art. 19 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 19- ............
§ 1 1 - É vedada a destinação de recursos de qualquer espécie para

sindicatos de servidores públicos, associações ou clubes de servidores
públicos, excetuadas as destinações de recursos que tenham sido objeto de
autorização legal e as destinadas a creches e escolas de atendimento pré-
escolar.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Anderson Adauto - lbrahim Jacob - Alencar da Silveira Júnior - Hely

Tarqüínio - Antônio Júlio - Antônio Andrade - Jorge Eduardo de Oliveira -
Alvaro Antônio.

Justificação: Retirar a expressão "ou entidades congêneres" é medida
oportuna, pois possibilitará melhor entendimento do texto legal, que se refere
apenas a entidades de servidores públicos.

EMENDA N°48
Acrescente-se ao inciso 1 do art. 20 a expressão "Noroeste".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Antônio Andrade
Justificação: A região Noroeste de Minas Gerais também é duramente

penalizada pela pobreza de sua população, pela falta de recursos públicos
de seus municípios e pela ausência de investimentos do Estado e do
Governo Federal em sua infra-estrutura, o que vem inviabilizando o
desenvolvimento da região, que, por possuir imensa extensão territorial,
dificulta o acesso aos centros consumidores.

A região apresenta potencialidade para se tornar um centro de produção
agropecuária a ser reconhecido nacionalmente. Se for dado a ela o mesmo
tratamento que se dá a outras regiões desenvolvidas ou em
desenvolvimento, ela será penalizada, pois, pela localização geográfica e
pela distância cia capital, também se acha longe das decisões políticas que
poderiam beneficiá-la.

EMENDA N.° 49
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A Secretaria de Estado da Saúde incluirá na Proposta da Lei

Orçamentária programa, subprograma, projeto e subprojeto, destinados:
- à qualificação e ao aperfeiçoamento de recursos humanos destinados às

ações prioritárias referentes:
a) ao desenvolvimento dos programas de saúde contemplados no Plano

Plurianual de Ação Governamental:
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b) à descentralização e à municipalização das ações de atendimento de
urgência e emergência;

c) a programas de assistência domiciliar (Programa de Saúde da Família);
II - à complementação de equipamentos de unidades de saúde ou hospitais

em fase final de construção, ampliação ou reforma, cujo investimento esteja
previsto ou em sintonia com o Plano Plurianual de Ação Governamental;

III - à conclusão de obras de construção, ampliação ou reforma cujas
dotações orçamentárias, consignadas em exercícios anteriores, se revelaram
insuficientes.

Parágrafo único - O referido programa será obrigatoriamente financiado
por meio de contratação de operação de crédito.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio
Justificação: Esta emenda visa proporcionar meios para a qualificação e o

aperfeiçoamento de recursos humanos, possibilitando a formação do capital
humano necessário para atender a demanda qualitativa e quantitativa dos
serviços de saúde, bem como dotar os estabelecimentos de saúde dos
equipamentos indispensáveis ao seu funcionamento.

EMENDA N°50
Acrescente-se onde convier:
Art. .... - Ao Fundo Estadual de Assistência Social fica assegurado, pelo

menos, 1% (um por cento) dos recursos destinados aos programas de
saúde.".

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: O 'caput" do art. 158 da Constituição m ineira prescreve a

destinação de recursos orçamentários em programas de saúde. A emenda
ora proposta assegura recursos destinados à implementação de programas
de assistência social, notadamente aos da área de assistência à criança e ao
adolescente.

o

u,
o
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 267a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro, Francisco Ramalho
e Gil Pereira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n° 200197 (Projeto de Lei
n° 1.255197), do Governador do Estado; ofícios, telegrama e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.256 a 1.259/97 -
Requerimento no 2.196197 - Requerimentos dos Deputados Durval Ângelo,
Miguel Martini (6) e Geraldo Rezende - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Wanderiey Ávila. Bilac Pinto, Marco Régis, Miguel Martini e
Arnaldo Penna - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Péricles
Ferreira, Irani Barbosa, Ivo José, Carlos Pimenta, Raul Lima Neto e Maria
José Haueisen - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): P Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Miguel Martini (6); deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Geraldo Rezende; discurso do Deputado Antônio Roberto;
aprovação - Requerimento no 2.092/97; rejeição - Requerimento n° 2.095/97;
aprovação com a Emenda n° 1 - Questões de ordem: chamada para
recomposição de "quorum": existência de número regimental para discussão
- Requerimento do Deputado Marcos Helénio; deferimento: discurso da
Deputada Maria José Haueisen - Requerimento do Deputado Marcos
Helênio; deferimento: questões de ordem; discurso do Deputado Marcos
Helênio - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - EIbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Heiy Tarqüínio - ibrahim Jacob - lrani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio -José
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Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Ás 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 lvo José, 2 0- 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 1°-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
MENSAGEM N° 200197*

Belo Horizonte, 10 de junho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei,
que autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituída
pela Lei n° 8.701. de 18 de outubro de 1984, para o pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências.

A medida proposta, cujos procedimentos serão estabelecidos em decreto,
objetiva permitir que os servidores civis e militares do Poder Executivo.
incluídos os inativos e pensionistas, possam perceber parcela da
Gratificação de Natal antecipadamente. de acordo com a disponibilidade de
recursos financeiros do Tesouro do Estado, ao mesmo tempo que alivia o
erário do impacto do seu pagamento de uma só vez no mês de dezembro,
resultando em benefícios recíprocos e evitando-se a ocorrência de eventuais
adiamentos da sua quitação.

Cuida o projeto de lei, ainda, de estender até 31 de dezembro de 1998 a
autorização para o Poder Executivo proceder à revisão de remuneração dos
servidores dos seus quadros mediante decreto, como ocorreu no exercicio
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financeiro de 1995, por força do artigo 24 da Lei n° 11.819, de 31 de março
de 1995.

Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de lei o prazo de
tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me
da oportunidade para renovar-lhe os protestos do meu elevado apreço e
especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.255/97

Autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituída
pela Lei n°8.701, de 18 de outubro de 1984, para o pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O pagamento da Gratificação de Natal instituída pela Lei n° 8.701,

de 18 de outubro de 1984, poderá ser antecipada, de acordo com a
disponibilidade de recursos financeiros, na forma a ser estabelecida em
decreto.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos inativos e
pensionistas de que trata o artigo 20 da Lei n° 9.071, de 11 de dezembro de
1985.

Art. 20 - Estende-se até o dia 31 de dezembro do exercício financeiro de
1998 a vigência do § 40 do artigo 6 0 da Lei n°11.510, de 7 de julho de 1994,
acrescentado pelo artigo 33 da Lei n o 11.617, de 4 de outubro de 1994.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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.

OFíCIOS
Do Sr. Carlos Augusto Machado Faria, Presidente do Tribunal de Justiça

do Distrito Federal e Territórios, informando o recebimento de denúncia da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e que o processo encontra-
se em fase instrutória. (- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros
destinados à COPASA-MG, referentes aos contratos que menciona. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.)

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança Pública,
informando que foram desativadas as dependências carcerárias do 10
Distrito Policial da 11 3 Delegacia Seccional de Polícia Metropolitana dessa
Secretaria e que estão sendo tomadas medidas com vistas às reformas nas
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citadas dependências e à criação de mais uma unidade policial no Distrito de
São Benedito. (- A CPI dos Presídios.)

Do Sr. Walter Coutinho Júnior, Diretor Substituto de Assuntos Fundiários
da FUNAI, informando, em atenção a requerimento da Comissão de
Agropecuária, que os procedimentos de indenização dos ocupantes não-
índios inseridos nos limites da terra maxacali estão aguardando a liberação
de recursos pelo Governo Federal e o julgamento da boa-fé nas benfeitorias
edificadas na referida terra. (- À Comissão de Agropecuária.)

Dos Srs. Elias José Ferreira, José Bernardo Meneghin, José William
Samartini de Queiroz e Pedro Luiz Cerize Filho, Prefeitos Municipais de
Coromandel, Barroso, Teixeiras e São Sebastião do Paraíso,
respectivamente, comunicando seu apoio a requerimento dos Deputados
Gilmar Machado e Ronaldo Vasconcellos que solicita a rejeição da emenda
que prorroga o Fundo de Estabilização Fiscal - FEF.

Da Sra. Maria Aparecida de Souza Araújo, Presidente da Câmara
Municipal de Aracitaba, encaminhando cópia da Moção de Repúdio n° 2197,
que denuncia a substituição de funcionários do Centro de Saúde Municipal
Dr. Antônio Werneck Magalhães Gomes por outros não habilitados para o
exercício de suas funções, e solicitando o apoio desta Casa para que o
problema seja sanado. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. Moacir Pazeto, Presidente da Câmara Municipal de Jabuticabal,
encaminhando cópia da Moção de Repúdio e Indignação n° 59197, que
solicita a apuração das denúncias de compra de votos para a aprovação,
pelo Congresso Nacional, da emenda que trata da reeleição.

Do Sr. Marcos Raymundo Pessoa Duarte, Presidente do BDMG, em
atenção a requerimento do Deputado Marco Régis, prestando
esclarecimentos sobre o Programa SOMMA. (- Anexe-se ao Requerimento
n° 1.240/96.)

Do Sr. Hélio Alves Ferreira, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Araguari. solicitando a revogação da Lei n° 7.302, de 1978. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. Wagner de Brito Pio, Presidente da Associação Comercial,
Industrial e Agropecuária de Varginha - ACIV solicitando o apoio desta
Casa para que o Estado adote o SIMPLES. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

TELEGRAMA
Do Sr. Neif Jabur, Deputado Federal, comunicando, em atenção a

requerimentos dos Deputados Gilmar Machado e Ronaldo Vasconcellos, que
votará contra a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF.

CARTÕES
Dos Srs. Juvêncio da Silva Guimarães, Prefeito Municipal de Conceição do
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Mato Dentro, e Marcos Villela de Sant'Anna, Vice-Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, agradecendo, em atenção a requerimentos dos Deputados Gilmar
Machado e Ronaldo Vasconcelios, o empenho da Casa na não-aprovação da
proposta de emenda à Constituição que prorroga a vigência do Fundo de
Estabilização Fiscal - FEF.

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° 1.256/97
Dispõe sobre a adaptação de ônibus, com vistas a garantir o acesso de

pessoa portadora de deficiência física ou com dificuldade de locomoção.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam as empresas permissionárias de linhas de transporte

coletivo intermunicipal e intramunicipal da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, gerenciadas pelo Estado, obrigadas a adaptar os veículos que
entrarem em circulação a partir da vigência desta lei, de forma a garantir o
acesso de pessoas portadoras de deficiência física, obesos, gestantes e
idosos.

Parágrafo único - A adaptação de que trata este artigo será realizada
mediante:

- instalação do sistema de elevação hidráulica ou similar, que permita o
embarque e o desembarque de cadeiras de rodas;

II - reserva de espaço interno, com equipamento de fixação, para, pelo
menos, 2 (duas) cadeiras de rodas;

III - remoção de obstáculos internos que dificultem a passagem das
pessoas a que se refere esta lei;

IV - instalação de, pelo menos, 2 (dois) assentos móveis adequados ao uso
de idosos, gestantes e obesos.

Art. 2° - Nos veículos adaptados nos termos desta lei, serão afixadas, em
local visível, placas com o símbolo internacional de acesso.

Art. 30 - Será admitida a participação das entidades representativas dos
portadores de deficiência na fiscalização da aplicação desta lei.

Art. 40 - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará a empresa infratora
às penalidades previstas no regulamento.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias contados da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de
sua publicação.
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Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 10 de junho de 1997.
João Batista de Oliveira
Justificação: O exercício pleno da democracia pelas pessoas portadoras de

deficiência pressupõe a realização de três condições fundamentais:
sociabilidade, trabalho e acessibilidade.

Sociabilidade refere-se, necessariamente, à criação de condições que
assegurem a presença do portador de deficiência na vida social. Isso quer
dizer que a sociedade deve proporcionar ao portador de deficiência a
capacidade de ser visto, qualquer que sejam sua disfunção e sua idade, em
ambientes fora de sua casa e de outros espaços de domínio familiar.

Trabalho, quando relacionado com o portador de deficiência, significa o
estabelecimento de instrumentos que tomem possível a sua presença no
mercado de trabalho competitivo. Pode significar também a criação de
alternativas de produção de bens e serviços para aqueles que. em absoluto,
não têm condições de se integrar no mercado.

Numa perspectiva mais abrangente, acessibilidade representa a inclusão
dos portadores de deficiência, como grupo social. em todas as políticas
públicas voltadas para trabalho, saúde, educação, habitação, lazer e
transporte. A acessibilidade, "stricto sensu", diz respeito à eliminação de
obstáculos e barreiras que restringem o direito de ir e vir das pessoas
portadoras de deficiência.

Quanto à garantia de acesso aos prédios de uso público, a questão está
bem encaminhada, já que está em vigor a Lei n° 11.666. de 9/12194, que
dispõe sobre a matéria. Em plena atividade está a comissão de estudos
criada pelo Governador Eduardo Azeredo para, complementarmente.
estabelecer normas para a adaptação de prédios de uso público para facilitar
o acesso dos portadores de deficiência às suas dependências.

Já com relação à adaptação dos meios de transporte coletivo, apesar de
prevista no art. 224, 1, da Constituição do Estado, faltam iniciativas
abrangentes nesse setor. Existem iniciativas pontuais como a de Divinõpolís.
no Oeste mineiro. Belo Horizonte, mesmo tendo uma legislação pioneira no
Estado sobre a instalação de plataformas hidráulicas nos coletivos, reluta em
cumpri-Ia, apesar do processo em curso de reformulação dos seus sistemas
de transporte coletivo e trânsito.

A gerência do transporte coletivo, de acordo com o art. 170. VI, da
Constituição do Estado, é de competência dos municípios. Apesar disso, na
quase totalidade dos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
a gerência dos serviços intramunicipais e intermunicipais de transportes
coletivos é de responsabilidade do DER-MG, uma autarquia do Estado.

Sob gerência estadual estão, também, as chamadas linhas expressas
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(ligam o centro de cidades metropolitanas ao centro de Belo Horizonte) e
semi-expressas (ligam bairros de cidades da grande Belo Horizonte ao
centro da Capital mineira), que são, por excelência, linhas intermunicipais.
Assim, a presença do Estado na gerência de linhas intramunicipais e
intermunicipais abre à Assembléia Legislativa a possibilidade de legislar
sobre a adaptação dos ônibus coletivos para garantir o livre acesso dos
portadores de deficiência.

Esse é o objetivo deste projeto de lei. Ao determinar a adaptação dos
ônibus, nas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde o
transporte coletivo é administrado pelo órgão estadual, mediante a instalação
de sistema de elevação hidráulica, promove-se uma verdadeira
democratização do acesso ao transporte coletivo.

Embora a adaptação beneficie, prioritariamente, os portadores de
deficiência física, seu alcance social é mais amplo. Ela franqueia o acesso
ao transporte coletivo de setores que não podem contar, regular e
efetivamente, com esse serviço público, entre eles as pessoas com
dificuldade de locomoção: idosos, gestantes, obesos e portadores de
deficiência temporária.

Do ponto de vista geográfico, a adaptação também é muito abrangente.
Beneficiará cidadãos de 17 municípios metropolitanos: Brumadinho, Caeté,
Esmeraldas, lbirité, Igarapé, Juatuba, Lagoa Santa, Mateus Leme, Nova
Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará,
Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano, municípios que poderão servir
de pólo irradiador de projetos de democratização do transporte coletivo para
outros centros do Estado.

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

PROJETO DE LEI N° 1.257197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Pimenta - APAE -, com sede no Município de Pimenta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Pimenta - APAE -, com sede no Município de Pimenta.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Francisco Ramalho
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pimenta

- APAE - é uma sociedade civil, filantrópica, de caráter cultural, assistencial
e educacional, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, que tem por



'o

E
o

o

'o
E
o

(ri

26
objetivos fornecer assistência social e beneficente, educação e habilitação
ao excepcional, visando ao seu bem-estar e à sua integração social. A
instituição desenvolve a cultura especializada e o treinamento de pessoal
destinado a trabalhar no campo da educação para o excepcional e pleitea
junto aos poderes públicos competentes medidas normativas e
administrativas que se coadunem com os interesses do excepcional.

Assim, evidencia-se seu caráter de utilidade pública, objetivamente
demonstrado pela documentação anexa. Tendo em vista 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.

PROJETO DE LEI N° 1.258197
Dispõe sobre o recolhimento de contribuição previdenciária por ocupante

de cargo em comissão em outro Poder, que não o de origem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O servidor público da administração direta, quando no exercício de

cargo em comissão em outro Poder, que não o de origem, somente
recolherá a contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, bem como a instituída
pela Lei n° 12.328. de 31 de outubro de 1996. em relação ao cargo em
comissão no qual se encontrar em exercício, ficando vedado qualquer
desconto previdenciário, a título de complementaç.ão de contribuição, pela
titularidade do cargo efetivo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de definir que o servidor

público da administração direta, quando no exercício de cargo em comissão
em outro Poder, que não o de origem, somente recolha a contribuição
previdenciária para o IPSEMG em relação ao cargo em comissão no qual se
encontrar em exercício, ficando vedado qualquer desconto previdenciário, a
titulo de complementação de contribuição, pela titularidade do cargo efetivo.

Com efeito, não é justo, ético nem aceitável que o IPSEMG exija do
servidor, quando no exercício de cargo em comissão em outro Poder. que
não o de origem, complementacão previdenciária pela titularidade de um
cargo efetivo que ele não está exercendo.

Ora. se no exercício de cargo em comissão ele já é, em função de sua
maior remuneração. descontado a mais do que se estivesse no exercício de
seu cargo efetivo, por que se exigir complementação em sua contribuição?
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Urge pôr cobro a essa injusta situação, e é este o objetivo deste projeto.

Pela justiça e pela oportunidade da proposição, esperamos contar com o
apoio de nossos nobres pares à sua aprovação.

- 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° 1.259197
Acrescenta parágrafo único ao art. 24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro

dei 986.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 24 da Lei n° 9.380, de 16 de dezembro de 1986, que dispõe

sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
IPSEMG - , fica acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 24 - .............
Parágrafo único - A contribuição de que trata o inciso 1 passa a ser de 3,2%

(três inteiros e dois décimos por cento) do respectivo estipêndio de
contribuição, caso o segurado renuncie, expressamente, aos benefícios de
que trata o inciso III do art. 18.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1997.
José Militão
Justificação: A Lei n° 9.380, de 18112/86, estabelece, em seu art. 1 0 , que o

IPSEMG tem por finalidade prestar assistência previdenciária, inclusive
assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica e complementar
aos seus beneficiários. Estabelece ainda, em seu art. 2 0 , que todos aqueles
que exerçam função pública civil estadual são, compulsoriamente,
beneficiários do Instituto.

Os benefícios estabelecidos e compulsoriamente impostos aos
beneficiários são em parte custeados pelo funcionalismo público civil,
mediante contribuição de 8% do respectivo estipêndio-de-contribuição e em
parte pela entidade empregadora, mediante contribuição de valor igual a
50% da contribuição do segurado.

O Instituto, como é público e notório, jamais cumpriu satisfatoriamente
suas atribuições. A assistência médica hoje é tão deficiente que levou esta
Assembléia Legislativa a criar comissão especial para conhecer a real
situação da prestação de serviços na Capital e no interior.

Alguns tópicos do relatório originário da comissão especial podem ser
destacados, por esclarecedores:

1) O próprio Presidente do Instituto considera "que o atendimento prestado
pelo IPSEMG não atende satisfatoriamente à demanda".
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2) Em reunião realizada na Câmara Municipal de Uberlândia. com  a

presença dos beneficiários do IPSEMG, temos o seguinte: "as informações
recebidas foram coincidentes com o já abordado na Sociedade Médica e no
IPSEMG. O clima era de insatisfação e revolta, questionando-se, inclusive, a
contribuição ao IPSEMG: se o Instituto não oferece condições de
atendimento satisfatório, que pare de cobrar a contribuição",

3) "De acordo com o 'Quadro Geral de Movimentação de Recurso do
IPSEMG-Executivo', a divida acumulada do Poder Executivo para com o
IPSEMG, de janeiro de 1995 a novembro de 1996. decorrente do não-
repasse de verbas, totaliza RS318.100.000,00, desconsiderados correção
monetária, juros e multas. Na composição dessa divida, temos:

a) Dívida da Administração Direta:
Parte dos Empregados: R$160.600.000,00
Parte Patronal: R$145.600.000,00
b) Divida da Administração Indireta:
Parte dos Empregados: R$1.700.000,00
Parte Patronal: R$10.200.000,00
Total Geral: R$318.100.000,00
As razões são várias - ineficiência, má administração, gerenciamento

inadequado, recursos humanos qualificados insuficientes, escassez dos
recursos disponíveis, falta de repasse dos recursos pelo Tesouro, etc. - mas
o resultado é um só: inexistência de assistência médica àquele que,
compulsoriamente, paga para tê-la.

Essa situação - inexistência de assistência médica - fez com que os
funcionários buscassem soluções alternativas para suprir a ineficiência do
IPSEMG, e os que tinham condições aderiram a planos de saúde privados,
enquanto associações e entidades de classe criaram planos de assistência
médica fechados. Os funcionários de menor remuneração. sem outra
alternativa, tiveram que recorrer ao SUS.

Levantamento efetuado nos mostra que entidades como AMAGIS. AMMP,
AFFEMG, ASLEMG, entre outras, assistem a aproximadamente 20 mil
pessoas, entre associados e beneficiários de seus planos de saúde. Essas
pessoas, evidentemente, desistiram de recorrer à assistência do Instituto e
estão pagando duas vezes por um mesmo serviço. A Assembléia Legislativa,
por outro lado. criou sistema próprio de assistência para seus funcionários.

Assim, o que propomos é que o funcionário possa optar pelo não-
pagamento da assistência médica não prestada pelo IPSEMG. uma vez que
hoje, obrigatoriamente, tem que recorrer ao SUS ou a plano de saúde
privado.

Como o IPSEMG pode destinar até 40% do montante dos recursos
recebidos à assistência médica. hospitalar, odontolõgica, farmacêutica e



268
complementar, entendemos que, desobrigado desses encargos, nada mais
justo que por eles também nada receba. Receber por algo que sabe não
poder cumprir e não vem cumpnndo, no caso, assistência médica, pode até
não ser ilegal, mas, sem dúvida, é imoral.

Dispositivo da Lei n° 9.380. de 1986, objeto deste projeto de lei:
"Art. 24 - A receita do IPSEMG será constituída de:

- contribuição previdenciãria mensal do segurado, correspondente a 8%
(oito por cento) do respectivo estipêndio-de-contribuição;

II - contribuição previdenciána mensal da entidade empregadora, de valor
igual a 50% (cinqüenta por cento) da contribuição e mensalidade de pecúlio
devida pelo segurado a seu serviço:

III - mensalidade de pecúlio e prêmio de seguro:
IV - renda de inversão das reservas matemáticas, que deverão ser

aplicadas nas bases preconizadas em estudo técnico-atual;
V - rendas patrimoniais. extraordinárias, eventuais, ou resultantes de

fundos:
VI - reversão de quaisquer importâncias inclusive em virtude de prescrição.

bem como doações e legados;
VII - juros, multas e emolumentos, taxas ou importâncias em decorrência

de prestação de serviços;
VIII - prestações de resgate de empréstimos;
IX - outras receitas".
Pela justiça e pela oportunidade deste projeto de lei, esperamos contar

com o apoio de nossos nobres pares à sua aprovação.
- 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.

REQUERIMENTOS
N° 2.196/97, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja formulado apelo

ao Secretário da Fazenda com vistas à prestação de informações detalhadas
sobre a emissão de títulos de divida pública por órgãos da administração
pública nos anos de 1995 a 1997. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Durval Angelo, solicitando se convide o Vice-Presidente do
TRT-MG a comparecer a esta Casa para prestar informações sobre a
situação das dividas do Governo Estadual relativas a precatórios judiciais
trabalhistas e os pedidos de intervenção e seqüestro de bens em andamento.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Miguel
Martini (6) e Geraldo Rezende.	-

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
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Wanderley Ávila, Bilac Pinto, Marco Régis, Miguel Martini e Arnaldo Penna.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira.
• Deputado Péricles Ferreira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, o motivo que nos traz a esta tribuna, nesta tarde, foram as
declarações de S. Exa., o ex-Governador e atual Prefeito de Contagem,
Newton Cardoso, quando se referiu à declaração do ilustre Governador do
Estado de Minas Gerais, Dr. Eduardo Azeredo.

Sr. Presidente. Srs. Deputados. Eduardo Azeredo fez uma afirmativa que
nos parece lógica, e quem é testemunha e pode confirmar as suas palavras
é o próprio povo de Contagem. Em que pese ao grande aglomerado de
pessoas que vive naquela cidade, apesar de ser uma cidade industrial, de
ser uma cidade com uma grande infra-estrutura, falta a Contagem aquilo que
é mais essencial e fundamental à vida e ao conforto do cidadão, que é o
saneamento básico. Não existia até então sequer um metro de esgoto no
centro de Contagem. Se hoje há obras sendo executadas pela COPASA. que
é uma empresa do Estado de Minas Gerais, é porque houve uma
determinação de S. Exa., o Governador do Estado.

Eduardo Azeredo tem dado testemunho ao povo de Minas Gerais de que
ele não discrimina ninguém, de que não importa a ele fazer política
eleitoreira, ficar fazendo demagogia, utilizar-se de subterfúgios ou de outras
coisas mais, como medidas demagógicas, para mostrar que ele está
preocupado com a população mineira. Se ele hoje atende ao povo de
Contagem e se afirmou que está tirando Contagem da fossa, é porque é
verdade, ele está tirando Contagem da fossa. Aliás é o que o ex-Governador
e atual Prefeito de Contagem já deveria ter feito, porque já foi Prefeito de
Contagem por duas vezes e já foi Governador de Minas Gerais. Invoco aqui
o testemunho da população de Contagem. Lá não existe sequer um metro de
esgoto construído por S. Exa Portanto, ele não poderia jamais dizer que o
Governador Eduardo Azeredo está agindo demagogicamente ou deveria ir
pessoalmente a Contagem. Acredito que essas obras, hoje executadas pela
COPASA naquele municipio, representam o testemunho mais vivo da
preocupação do Governador Eduardo Azeredo com o povo de Contagem.
Pouco importa a ele se as duas últimas administrações foram felizes ou não
ou que o ex-Governador Newton Cardoso tenha ganho as eleições lá. Somos
democratas o suficiente para aceitarmos os resultados das urnas e para
respeitarmos a vontade do povo.

Jamais ele poderia ter dito que Eduardo Azeredo não tem nenhuma
preocupação com Contagem, que a COPASA está construindo rede de
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esgoto porque deve ao município uma determinada quantia e que houve
uma troca de obras numa determinada época. Isso não é verdade. Ele, como
Governador, então, deveria ter sugerido à COPASA que honrasse seu
compromisso e pagasse sua dívida. E isso ele não fez. Por outro lado, ele
voltou a afirmar que o Governador do Estado terá que provar para onde
foram os R$11.500.000,00 que, hoje, constituem a dívida do Estado de
Minas Gerais. Quando ele deixou o Governo do Estado, essa dívida era da
ordem de R$1.650.000.000,00. Portanto, Eduardo Azeredo não tem que
explicar nada. E por que ele não tem que explicar nada? Porque ele não
emitiu até hoje sequer um título de R$0,01 para o Estado de Minas Gerais.
Esse Governo não é responsável pela dívida mobiliária que aí está e, muito
menos ainda, pelas outras dívidas que o Estado tem. Isso porque ele não
assumiu nenhuma dessas dividas, mas herdou uma dívida mobiliária da
ordem de R$3.800.000.000,00 no inicio de 1995, quando tomou posse.
Evidentemente, essa dívida cresceu e continuaria a crescer se a Assembléia
Legislativa, no final do ano passado, não tivesse votado uma autorização
para que o Governo pudesse renegociá-la e estancar esse crescimento
absurdo que ocorreu não apenas com a divida mobiliária de Minas Gerais,
mas com a de todos os Estados da Federação e das Prefeituras Municipais.
Por quê? Porque estávamos convivendo com uma taxa de juros
insuportável. O que fez o Governo com o respaldo legal que lhe deu a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais? Simplesmente renegociou essa
divida nos patamares de 6% ao ano, com 30 anos de prazo, enquanto, com
os juros de "overnight', ela estava entre 10% ou 12% ao mês.

Portanto, é essa a explicação que Eduardo Azeredo não precisa dar. A
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a Comissão de Fiscalização
Financeira e, acima de tudo, o povo de Minas Gerais já têm conhecimento
da verdade. Não precisamos ficar dando ouvidos a esses tagarelas que
fracassaram em outras oportunidades que tiveram à frente das
administrações e que demagogicamente ganharam a eleição em Contagem.
Respeitamos a vontade soberana do povo, mas eles ganham
demagogicamente as eleições e depois querem justificar o seu fracasso
administrativo. atribuindo-o ao Governo do PSDB.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço a atenção que tiveram de nos
ouvir neste momento. Mais uma vez reafirmo que o Governo de Minas
Gerais é transparente. Ele tem todos os dados e não precisa dar satifação ao
Sr. Newton Cardoso ou a gente da sua estirpe. Eles me fazem lembrar um
dito popular muito conhecido na nossa região Norte mineira e do
Jequitinhonha: "E muito próprio do macaco enrolar o rabo, assentar em cima
dele e ficar falando do rabo dos outros". Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, ocupo a tribuna por outro

motivo, mas não poderia deixar de comentar as palavras do caro Deputado
Péncles Ferreira. Na verdade, o Prefeito de Contagem. Newton Cardoso. foi
Governador de Minas Gerais, não tendo feito um palmo de esgoto em
Contagem, porque não quis. Agora ele vem dizer que isso é uma obrigação
do Governo do Estado? Acho que isso é até um desrespeito. A COPASA não
tem obrigação de fazer nada em nenhum município. Ela tem obrigação de
atender ao usuário dentro de uma ação política conjunta. de que participem o
município e o Governo do Estado. Acho que, nesse caso, o Governador está
certo em falar que está tirando Contagem da fossa porque naquela cidade
existe fossa para todo lado. O Governador Newton Cardoso teve
oportunidade de fazer isso e não fez, como também deixou de fazer muita
coisa por este Estado afora.

Mas ocupo esta tribuna para dizer que tivemos um debate a respeito do
transporte na região metropolitana. Fiquei decepcionado porque, além do
desentrosamento que existe entre a BHTrans. o DER-MG. a AMBEL e todos
os órgãos que cuidam do transporte, ainda tivemos o descaso do DER-MG,
que não enviou representante para nos esclarecer uma serie de dúvidas.
Quer dizer, não respeitou esta Casa, não tem informações a dar a esta Casa.
A população da região metropolitana, hoje, está no mais completo abandono,
com Belo Horizonte tomando decisões isoladas. que não são reais, porque,
se se quisesse, realmente, a concorrência do transporte coletivo de Belo
Horizonte, estaria licitando a linha que está sendo criada, que é a linha
Circular Saúde, que está sendo distribuída aos empresários. A Estação
Diamante, que está sendo criada no Barreiro para transportar a população
para Belo Horizonte, é um serviço novo, poderia estar sendo licitado, mas
Belo Horizonte dá a prova de que não quer licitação, quer fazer é um
"embromatório". não é um processo licitatôrio. Queira Deus que não seja
para refazer os caixas de campanha, já combalidos nesta altura dos
acontecimentos.

Acho que o Prefeito de Belo Horizonte deve explicações à população da
região metropolitana, para dizer por que está fazendo um processo de
licitação com tanto gancho para ações judiciais. Se fosse alguma coisa
limpa, alguma coisa cristalina, já estaria sendo feita - a Lei n° 8.666 é muito
clara, pode-se fazer concorrência - ou então, quem sabe, como era costume
da administração passada, somente fazer contratos por 90 dias, mais 90
dias. mais 90 dias, sem nenhuma licitação, num processo que costumamos
entender como achaque: é quando se cria dificuldade, para vender
facilidade.

Hoje, nos postos de saúde de Belo Horizonte, quem quer tomar vacina tem
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de levar seringa. Nem de saúde o 'Doutor 6H" está dando conta - o que era
mais do que obrigação -. agora, dar concorrência no transporte metropolitano
não é processo licitatório, é processo "embromatõrio" - e deixo gravado aqui
- do jeito que está sendo feito é para não acontecer, é para que se dê, todo
dia, condição de alguém entrar com uma liminar diferente, a fim de impedir o
processo licitatório. E um processo de imbróglio, para levar o sistema até a
eleição de 1998 e, com isso, quem sabe, fazer um caixa como o que ele teve
na eleição de 1996. Dá licença, só para completar o meu raciocínio? E por
isso que o Carlão não veio, porque eu tinha documentos para mostrar a ele,
mas vou fazer questão de, nos debates que houver, fazer-lhe as denúncias
graves que estou fazendo aqui, que são contratos feitos nas administrações
passadas, sem licitação. E nós vamos trazê-los à tona, mas eu quero estar
frente a frente com o Sr. Carlão, para mostrar que o PT dele não é o PT do
povo não, é o PT do Lula, aquele PT cheio de maracutaia.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Irani
Barbosa, é só para colocar o meu ponto de vista, a maneira como vejo hoje
a administração do DER-MG com relação aos ônibus. Hoje. eles não
compareceram por quê? Porque não têm nada a acrescentar. Não estou
acrescentando nada à palavra de V. Exa., mas, veja bem, nem técnicos para
fazer os estudos eles têm hoje. O Governo do Estado não se preocupou em
ajudar esse serviço. Hoje, o DER pede bênção à BHTrans, quem manda no
transporte metropolitano, simplesmente, é a BHTrans, então, hoje, não vejo
nenhuma forma que possa contribuir.

Com relação ao que falava no final, e V. Exa. já fez esse apelo, dessa
tribuna, pedindo a volta dos Deputados, acho que já está na hora de nós,
Deputado Irani Barbosa, votados aqui em Belo Horizonte, pedirmos obras
para Belo Horizonte. E não adianta dizer que o Governador não faz obras e
que o Prefeito não é do partido dele. V. Exa. acompanhou, junto comigo e
com o Deputado Romeu Queiroz, ontem, o inicio das obras na Av. Brasília,
em Santa Luzia, e o Prefeito é do PDT. do meu Partido, mas o Governador
foi até lá e iniciou as obras. Então, cabe agora, ao Governador, também
iniciar obras em toda a região metropolitana, no sistema viário, Deputado
Irani Barbosa.

Está na hora de nos unirmos em um só propósito, que é o de pedir
melhorias para Ribeirão das Neves, para Santa Luzia, para Vespasiano e
para toda a região metropolitana. Se não fizermos isso, o sistema vai parar.
Agora. quando se coloca licitação disso ou daquilo, sabemos perfeitamente
que tudo vai acabar ficando com os mesmos, nobre Deputado Irani Barbosa.
Com certeza, vamos ter licitação, e daqui a 1. 5 ou 10 anos estaremos do
mesmo jeito. No próximo governo poderemos ter licitação mas, sem dúvida
nenhuma, na minha opinião, tudo vai ficar na mesma. 0 pessoal da BHTrans
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não pode continuar enganando o povo. Em Belo Horizonte, o transporte só
melhora com obras no sistema viário. Veja V. Exa. que o ônibus amarelinho
demora 1h30min para rodar 12km. E uma coisa que não podemos aceitar na
Capital de Minas Gerais.

O Deputado Irani Barbosa - Nobre Deputado João Batista de Oliveira,
quero apenas dizer para V. Exa. que hoje qualquer menino que tenha 15
anos de idade consegue falar de cor e salteado todos nomes dos homens
que integram a linha do precatório do transporte em Belo Horizonte. E um
sistema único no Brasil, que há 15 anos foi implantado e que é dirigido pelo
Presidente da BHTrans, pelo Diretor do DER, pelo consultor de não-sei-onde,
e por ai afora. A equipe do Sr. João Luis da Silva Dias está implantada e
impregnada em todo sistema de transporte mineiro, não apenas de Belo
Horizonte. E agora estão tentando exportar essa tecnologia do precatório,
como fez o pessoal do Maluf, para o Brasil inteiro. Só aqui eles conseguiram
fazer um sistema que ninguém entende, um sistema que consegue sumir
com R$44.000.000.00, fazendo portaria de benefícios retroativos aos
empresários, e ficar tudo isso por baixo dos panos. E, nobre Deputado, a
concorrência pode sair até depois das eleições de 1996, mas antes ela não
sai, porque vai fazer falta para o caixa de campanha.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lvo José.
• Deputado Ivo José - Sr Presidente, Srs. Deputados, antes de entrar no

meu pronunciamento, gostaria de fazer algumas considerações sobre a fala
anterior. O Deputado Irani Barbosa, na sua empolgação, no seu desejo de
ficar, mais uma vez, fazendo referências à BHTrans, ao Carlão, incorreu em
algumas contradições. Gostaria que fossem trazidos ao Plenário os dados
apresentados nos recentes debates com o Antônio Carlos Pereira,
transmitidos pela televisão. Lembro também a presença nesta Casa do Dr.
João Luis da Silva Dias, que é a pessoa mais bem informada sobre as
questões do transporte na região metropolitana, e do Líder da nossa
bancada, Deputado Marcos Helênio, que tem acompanhado mais de perto
essa questão.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Agradeço o aparte do Deputado
Ivo José, lembrando ao Deputado Irani Barbosa que fizemos uma reunião
bem produtiva hoje. ouvindo várias autoridades sobre o assunto. na  qual
ficou constatada a competência, a probidade e a transparência da BHTrans.
através da pessoa do Dr. João Luis, que foi elogiado por praticamente todos
os participantes. Eu disse praticamente porque, infelizmente, foram
assacadas inverdades contra o João Luis por parte do Marco Aurélio Carone,
a quem lembrei que, se ele tinha questões judiciais a serem discutidas. o
João Luis teria que responder na justiça, da mesma forma como o Marco
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Aurélio Carone responde a dezenas e dezenas de processos por infâmia,
calúnia, difamação e improbidade. Então, isso ficou muito claro na reunião.

O que não se pode fazer é debitar à BHTrans a incompetência do Estado
na questão do transporte. O Deputado Alencar da Silveira Júnior disse
também da incompetência do DER-MG, que tem 35% da administração do
sistema de transporte metropolitano. O que está realmente sucatado e
problemático é a frota administrada pelo DER-MG, porque a BHTrans, nos
últimos anos, cia administração do Patrus para cá, o que tem feito é somente
recuperar o sistema de transporte, que foi relegado ao sucatamento nas
administrações anteriores.

Portanto, o Carlão realmente justificou e debateu aqui com o Irani durante
mais de duas horas, debate esse gravado pelo canal 40 e retransmitido pela
TV Minas. E o Irani não teve argumentos suficientes para convencer-nos de
que o Carlão estava fazendo alguma coisa sem lisura.

O que parece que está nos trazendo uma preocupação muito grande é a
licitação, que se faz pela primeira vez, para acabar com esse cartel que se
instalou em Belo Horizonte. A AMBEL também deveria fazer, se ela tem
competência. licitação para o sistema de transporte metropolitano. A
BHTrans está fazendo o seu papel. Portanto, só tenho elogios para as
pessoas que vieram aqui. Tivemos ataques gratuitos e incompetentes de
pessoas que não estavam preparadas para o debate. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Só quero deixar bem
clara a minha posição com relação ao João Luís da Silva Dias. Considero-o
um dos melhores técnicos de transporte coletivo do Brasil. O Dr. João Luis é
uma pessoa competente e está no lugar certo, porque conhece o trânsito.

Veja bem V. Exa. que fiz um projeto. na Câmara, criando o sistema
troncal. O João Luís, na mesma hora, aceitou esse projeto, que hoje está aí
e é o BHBus. O preço único de tarifa foi um projeto meu. Só queria deixar
bem claro que o técnico João Luís da Silva Dias é um exemplo em
conhecimento do transporte. Pode ser que a política dele seja diferente da
minha, mas ele é um excelente técnico de transporte.

• Deputado Ivo José - Muito obrigado.
• Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - E rapidinho. Só quero dizer que,

se realmente o Carlão quisesse a concorrência de transportes, ele teria feito,
porque já teve duas oportunidades. O Circular Saúde, que ele deu de
presente, há uma semana, para os empresários, e a Estação Diamante, para
trazer os passageiros do Barreiro para cá. Novamente, ele está presenteando
os empresários. Alguém que quer concorrência no transporte implanta um
sistema novo e não faz concorrência? Nobre Deputado, pelo amor de Deus!
Ele não quer. E aquilo que eu disse: até 1998 não sai, tenho certeza. E igual
à garantia da TV Mitsubishi.
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O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, fortalecer a

economia nacional em um momento em que todas as atenções do mundo
estão voltadas para os novos mercados, sem fronteiras e sem limites
aduaneiros, é condição essencial para estimular o crescimento econômico
aliado à promoção social.

O mercado globalizado já é uma realidade incontestável, mas toma-se
necessária a intervenção precisa e firme dos Governos para evitar que se
agravem os problemas sociais, como o desemprego e a miséria humana.

Entendemos que, hoje, investimentos em obras infra-estruturais podem
trazer um alento às populações que sofrem as conseqüências das
discriminações sociais.

O compromisso assumido pelo Governo mineiro, por ocasião do Encontro
das Américas, foi o de atrair novos investimentos para o Estado, propiciando
a toda a população oportunidades de emprego e de desenvolvimento social.

O Vale do Aço, por muito tempo, ficou à margem dos investimentos
governamentais, principalmente após a consolidação das empresas de
grande porte, como a USIMINAS. a ACESITA e a Belgo-Mineira, entre
outras.

Hoje, o desenvolvimento econômico e social do Vale do Aço está
praticamente estrangulado pelo tato de ele não contar com uma malha viária
satisfatória ou pelo menos adaptada ao grau de exigência para a atração de
novos investimentos.

As principais cidades do Vale, como Ipatinga, através de profundas
reformas administrativas e da inversão de prioridades, conseguiram
responder às demandas sociais, muitas delas de responsabilidade do Estado.
Investem em instrumentos públicos de promoção social e se tornam
pioneiras em áreas relegadas a planos inferiores, como o meio ambiente.

Mas, para que ela se adapte às novas exigências de mercado, é
necessário, hoje, dotar a região de uma estrutura viária que seja capaz de
dar vazão à produção regional e facilitar o acesso a novos produtos.
Portanto. torna-se inadiável que se implemente o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado no que diz respeito à duplicação das BR5 381 e
262 no trecho Belo Horizonte-Governador Valadares.

Serão beneficiados nada menos que 160 municipios das regiões do Vale
do Aço. do Rio Doce e do Médio Piracicaba, entre outras. envolvendo uma
população estimada de mais de 2.600.000 pessoas.

Temos a certeza de que um investimento dessa natureza, com tais
propositos. é auto-sustentável pela sua própria magnitude. podendo trazer
como retorno ao Estado maior volume de arrecadação. mais
desenvolvimento e mais empregos e integrar uma das maiores regiões
produtoras do Estado ao MERCOSUL, tornando mais próximos os mercados
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do Sul e do Sudeste brasileiros.

É um investimento que, de antemão, já conta com a parceria solidária dos
Prefeitos e das empresas da região, pois pode significar um novo impulso
em direção ao desenvolvimento regional.

Atualmente, o único fator que inibe a diversificação da produção regional
são, sem dúvida, as condições desfavoráveis de escoamento, que vêm
desestímulando investimentos e tomam-se empecilho para qualquer
empreendedor que, porventura, se interesse em investir na região.

Ouvimos, recentemente, o Vice-Governador, Walfrido Mares Guia, assumir
o compromisso de publicar os editais de licitação para duplicação das
rodovias. Consideramos que seu discurso, em Ipatinga, expressou o
sentimento do Governo e vamos cobrar, insistentemente, até que a obra seja
iniciada e concluída. E essa a nossa tarefa como parlamentar e como
representante legitimo de nossa região.

Gostaríamos de salientar a expectativa desses Prefeitos Municipais e
Vereadores diante do compromisso assumido pelo Governo do Estado.
Todos aguardam a implementação do projeto, que, para alguns, pode
significar a redenção da economia de sua cidade, que, enfim, poderá
abandonar o estágio da estagnação e iniciar um novo ciclo de crescimento.

E não estamos falando apenas das cidades do porte de Governador
Valadares, lpatinga, Timóteo, João Monlevade, Caratinga. Estamos
integrando nesse processo as centenas de pequenas cidades que
sobrevivem com parcos recursos e através da criatividade de seus
administradores e da população. Estamos falando de cidadania, construída a
partir de novas oportunidades. Estamos falando de promoção social, de
dignidade e, principalmente, de trabalho.

Recentemente, o Governo Federal anunciou o propósito de estadualizar
mais de 50.000km de estradas federais, que passariam de imediato à
administração do Estado. Através de financiamentos internacionais, o
Governo mineiro passa a arcar com a responsabilidade de aprimoramento.
manutenção e conservação dessas rodovias.

Portanto, gostaríamos de ver honrados esses compromissos,
principalmente no que diz respeito ao Vale do Aço, onde a proposta de
duplicação das BRs já ganhou corpo e conta com a adesão de toda a região,
independentemente da coloração partidária.

Diante desse quadro, é bom ressaltar a importância do projeto de nossa
autoria que cria a Região Metropolitana do Vale do Aço.

Acreditamos que é a partir do entrosamento das cidades, onde o interesse
público se toma prioritário, que encontraremos as soluções para os
problemas regionais. O exemplo dos consórcios de saúde. em que os
esforços se concentram para resolver os problemas de atendimento médico,
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internação, prevenção e assistência, mostra uma nova concepção de
administração pública.

A proposta da região metropolitana vem consolidar tais conceitos e permitir
que, de forma justa, os municípios possam dar a sua parcela de contribuição
na solução de problemas e, em troca, receber as benesses provenientes das
opções criadas a partir da parceria solidária.

O Estado, por sua vez, contribui de uma forma macro, criando as
condições básicas de desenvolvimento.

São esses modelos que queremos ver implantados. E essa a forma de
participação em que acreditamos.

Queremos também ressaltar que, além de nos livrar do isolamento, a
duplicação das BRs 381 e 262 é essencial, hoje, para melhorar as condições
de segurança dessas estradas. São vários acidentes fatais que presenciamos
diariamente nesses trajetos. Pode-se dizer, com total segurança, que um dia
não passa sem que haja um acidente com vitima no trecho Belo Horizonte-
Governador Valadares. Ainda são comuns as tragédias nessas estradas,
mesmo depois de diversas modificações e da implementação de medidas de
segurança. O problema é que tais rodovias não suportam mais o volume de
tráfego. Portanto, a duplicação pretendida é uma obra que vem com atraso
do ponto de vista da segurança.

Esperamos contar com o apoio dos Deputados dessas regiões para cobrar
do Governo urgência na viabilização dessa obra de enorme impacto
econômico e social. Já contamos com o apoio dos Prefeitos, dos Vereadores
e de toda a população.

E preciso, agora, que o Governo seja sensível a essas reivindicações e
não retarde uma solução que representa um alento de desenvolvimento para
quase 3 milhões de pessoas. E preciso também que não se discriminem
essas regiões com taxações absurdas, que tornem onerosa por demais a
fatura do desenvolvimento regional.

E preciso conciliar desenvolvimento com promoção social. E com esse
intuito que empunhamos esta bandeira, a bandeira da redenção social, do
desenvolvimento, da parceria solidária, do emprego e do salário.
Empunhamos esta bandeira porque acreditamos no trabalho, acreditamos
nas soluções partilhadas e queremos construir um novo modelo de
crescimento em que a melhoria da qualidade de vida das populações seja
condição primordial. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados,

visitantes: tenho um assunto a ser tratado, mas. antes, gostaria de fazer dois
pequenos comentários. 0 primeiro deles refere-se às audiências públicas
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regionais, que estamos acompanhando em todo o Estado de Minas Gerais.
Nesta segunda-feira. estivemos em Salinas, e lá estiveram nada mais, nada
menos do que 83 Prefeitos, 83 cidades representadas pelos seus titulares. E
as outras, se não estavam presentes os Prefeitos, estava o Presidente da
Câmara ou outra liderança. Quero manifestar a minha preocupação com
essas audiências públicas regionais. Em todas elas. praticamente sem
exceção, não só a do Norte de Minas, o que os Prefeitos têm feito? Têm,
simplesmente, proposto que se dividam os recursos que estão previstos nas
audiências e farão parte do orçamento do Estado a partir do ano que vem.
Então, pergunto, inclusive questionei e questiono agora, como é que fica o
trabalho artesanal das Prefeituras que se reúnem, fazem as audiências
públicas municipais, levantam uma série de problemas, dificuldades, levam
essas prioridades às audiências públicas regionais, e depois, simplesmente,
durante essas, as regras do jogo são modificadas de um momento para o
outro?

Acredito e tenho certeza de que essa mudança de comportamento
fundamenta-se, basicamente,na falta de recursos das Prefeituras para poder
ter alguma coisa, fazer alguma obra, poder investir. Basicamente, quase
todas as Prefeituras de Minas Gerais estão administrando folhas de
pagamento. E não é só aquele município pequenininho, o município 0.6 do
FPM; isso acontece com os grandes municípios, com as cidades-pólo,
inclusive Belo Horizonte: por diversas vezes, o Prefeito Célio de Castro já
disse que está enfrentando grande dificuldade para poder levar a sua
programação e o seu plano de obras.

Gostaria que, a partir deste ano, a Casa fizesse uma reflexão profunda,
porque, para poder dar R$4.000.000,00 ou R53.000.000.00 para uma
microrregião, não é necessário que façamos movimentação das Prefeituras,
criemos expectativa e esperança muito grande nos Prefeitos. E, no encontro
de apenas um dia, o jogo é mudado de uma hora para outra, e os Prefeitos
estão propondo que se dividam os recursos. Para as regiões que têm 10
municípios, os recursos são até consideráveis, porque são R$300.000.000,00
ou R$400.000.000,00; mas, no Norte de Minas, são 92 municípios: o que se
está propondo é dividir e cada região receber apenas R541.000.00 ou
R$42.000,00.

A Deputada Elbe Brandão (Em aparte) * Gostaria de pactuar com esse
pensamento de V. Exa. na luta pelo aperfeiçoamento da democratização do
orçamento e das audiências públicas, também quero informar a esta Casa,
principalmente aos Deputados do Norte de Minas, que o Governador do
Estado estará entregando ao Presidente do Banco do Nordeste, hoje, os
projetos prontos do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste -
PRODETUR -, no qual o Norte de Minas é contemplado, Grão-Mogol, uma



^A_0
279

estrada que já foi objeto de priorização da audiência pública do ano passado.
Dessa maneira. temos uma posição otimista e o entendimento de que o
turismo, com certeza, já é um ponto importante no desenvolvimento sócio-
econômico de todas as regiões de Minas Gerais.

Ontem, tivemos a grata satisfação de ouvir o Secretário Adjunto da
Educação, João Batista dos Mares Guia. informar que serão implantados, no
circuito das águas e na parte histórica de Minas Gerais, cursos técnicos de
formação na área de turismo; estamos solicitando ao Secretário que também
se implante no Norte de Minas uma escola técnica de gerenciamento para o
turismo.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço à Deputada Elbe Brandão este
valioso aparte. em, que mostrou claramente uma ação do Governo Eduardo
Azeredo.

O orador que me antecedeu, Deputado Ivo José, pertence ao PT e,
basicamente, confirmou um dado que é de conhecimento do povo mineiro: o
Governador Eduardo Azeredo não tem uma ação partidária à frente da ação
administrativa. A duplicação dessa BR, os seus programas sociais, os seus
investimentos na área da saúde, principalmente com os consórcios
intermunicipais, mostram claramente o programa de um Governo bem
orientado, que tem feito um grande trabalho, principalmente para diminuir as
diferenças sociais no nosso Estado. Não é difícil defender o Governador
Eduardo Azeredo. tampouco ser Deputado governista. E a gente fala isso
com muita tranqüilidade, porque é bom quando se defende uma causa que é
do conhecimento e do agrado do povo mineiro. Na nossa região, o
Governador do Estado está presente e tem ganho. a cada dia que passa, a
confiança do povo da região. Tem procurado democratizar o orcamento,
aproximar-se dos Prefeitos, socorrê-los, principalmente nos projetos
estruturantes. Tem procurado fazer do Norte de Minas um pólo de
desenvolvimento: tem suas vistas voltadas para o Jequitinhonha, não
apenas com caravanas para mostrar as deficiências e a pobreza da região,
mas está presente com sua ação governamental. E, por isso mesmo, nós
nos sentimos muito à vontade para divulgar essa ação, o trabalho do
Governador Eduardo Azeredo.

A duplicação da BR-262, da BR-381 são obras não para hoje, mas para o
próximo século, o próximo milênio. São obras que já não podem esperar.
Quem conhece o movimento, sabe da importância do Vale do Aço, sabe,
perfeitamente, que o Governador do Estado teria que ter esse
comportamento e não poderia ser diferente. Seu propósito é investir,
priorizar uma região que tem dado sustentação econômica ao nosso Estado

Quero, Sr. Presidente, no tempo que me resta, tecer um outro comentário.
Quero falar sobre a posição de uma bancada de Deputados. Nós, que somos
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do Norte de Minas, compomos uma bancada forte, contamos com dez
Deputados, estamos, nesta Casa, apoiando o Governo do Estado, suas
ações; resolvemos avançar um pouco mais, ir um pouco mais à frente,
mesmo sabendo que o nosso comportamento é ético, em favor da nossa
região. Resolvemos reunir-nos constantemente, aqui, na Casa, e trazer, para
discussão interna da bancada, uma autoridade, seja estadual, seja federal. O
nosso primeiro encontro, como disse a Deputada Elbe Brandão, foi com o
Banco do Nordeste. Foi proveitoso, deu-nos uma grande perspectiva, uma
grande esperança de que esse Banco possa, realmente, investir na nossa
região. No encontro, foram mostrados os projetos do Banco e do Governo do
Estado para a recuperação da cotonicultura. da fruticultura, principalmente
visando à comercialização, e, ainda, os Programas do Novilho Precoce e da
Cafeicultura na região de ltacambira, Cristália, Botumirim e Grão-Mogol.

O segundo encontro vamos fazer na semana que vem, e será com os
representantes da Secretaria do Planejamento, mais precisamente, a
SUDENOR, para que possamos discutir um grande programa que foi
implantado no Norte de Minas e hoje se estende aos Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri: é o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural. Acho que
esse contato. essa discussão ampla, aberta terá um peso significativo e trará
um avanço muito grande.

Estamos sempre lendo, através da imprensa mineira, que há uma disputa
de espaço e poder de secretários e pessoas ligadas ao Governo do Estado
com os Deputados. Devemos passar isso a limpo. Resolvemos chamar os
secretários para discussão, mostrar-lhes que este é um ano administrativo,
de avanço, de progresso e conquista, principalmente. Não queremos disputa
de espaço nem confronto com ninguém. Queremos que venham à
Assembléia e discutam abertamente os problemas, para que possamos ouvir
deles a programação deste ano e do ano que vem e colocar, de vez, uma
pedra em cima desse disse-não-disse. dessa conversa que tem causado
insatisfação muito grande nesta Casa, preocupação ao próprio Governador
Eduardo Azeredo, que não quer esse confronto: quer ver sua orquestra
afinada e os componentes do Estado trabalhando adequadamente.

O comportamento dessa bancada é importante, eu me congratulo com os
Deputados; esperamos levar essa proposta adiante e que ela possa,
inclusive, avançar no ano que vem, mesmo sendo um ano eleitoral.

Era esta nossa posição. Sr. Presidente. Despedimo-nos e deixamos esta
idéia e uma posição firme, coesa e compacta com o Governador do Estado,
que tem, realmente, mudado o comportamento administrativo do nosso
Estado. Esperamos que Eduardo Azeredo continue nessa linha, que se
aproxime, realmente, dos municípios, porque quem conhece os problemas
desses são os Prefeitos. Essa aproximação do Governador do Estado com
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os Prefeitos é importante para o êxito do Governo em nosso Estado.
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Vice-Presidente. Deputado Cleuber

Carneiro, Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras, para falar a
respeito do caos da saúde no Brasil, no Estado e nos municípios é que subo
nesta tribuna, neste momento de silêncio.

Entretanto. não poderia começar o meu pronunciamento sem primeiro dar
honra a quem merece ser honrado, porque uma das características de um
cristão é dar tributo a quem merece tributo, imposto a quem merece imposto,
critica a quem merece critica e honra a quem merece honra.

Por isso, quero neste momento parabenizar e honrar o Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Célio de Castro, por ter conseguido, o que me causou
profunda admiração, desmoronar a máfia, o cartel que durante muitos anos
esmagou a população da grande BH, chamado SETRANSP. Parabéns.
Esperamos que a BHTrans cumpra os seus objetivos. Este Deputado. na
época Vereador de Belo Horizonte, levantou a bandeira consciente de que
realizava um bom combate quando denunciou o cartel do SETRANSP na
Câmara de Vereadores. Quando passamos por uma CPI, quando provamos,
com documentos expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado, à época
assinados pelos Juizes daquela Casa, que o SETRANSP auferia, já nessa
ocasião, um lucro de mais de US$12.000.000,00 mensais. só com o vale-
transporte. Em contrapartida, dava à população de Belo Horizonte ônibus
apertados, ruins, com cadeiras de fibras duras, superlotação e superlucros
para os sócios do SETRANSP. Parabéns, Prefeito Célio de Castro. Votei no
meu amigo. Vereador e Secretário muito honrado e digno. Amilcar Martins,
mas S. Exa. o Prefeito de Belo Horizonte merece ser aplaudido por essa
vitória tão importante.

Posto que ainda é cedo, falo agora sobre o tema que me trouxe a esta
tribuna. Está havendo um movimento de estudantes quintanistas de
medicina da UFMG no sentido de gritar ao coração das autoridades de
Brasília, fazendo-a perceber a inaceitável e terrível situação em que se
encontra a saúde no Brasil, em especial no Estado de Minas Gerais,
sobretudo em Belo Horizonte. Está-se fechando o Hospital das Clínicas.
Quantas famílias estão ficando sem médicos, quantos doentes morrendo à
mingua' Ontem mesmo sofri - porque somos humanos - ao ver um
companheiro que chegou da cidade de Jovenilia ser operado às pressas, por
médico particular, sem ter condição de fazè-lo, mas os amigos o ajudaram.
No dia em que ele estava se submetendo à operação, tive que viajar para
Salinas, e não se podia indicar um quarto a esse homem, mesmo uma
enfermaria, porque a falência da saúde é total, especialmente no Hospital
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das Clínicas; quer seja o Hospital Universitário, quer seja o hospital que
treina também os estagiários de medicina, que é considerado o orgulho da
saúde do Estado de Minas Gerais. Isso reflete a situação caótica em que se
encontra a saúde em nosso País.

Mas, Srs. Deputados, falo isso apenas para lembrar que o Presidente da
República parece estar despreocupado com esses assuntos tão importantes,
tão urgentes e tão imediatos; e para cobrar onde está o dinheiro do CPMF.
Há quanto tempo já se desconta da população brasileira esse imposto de
todas as transações financeiras? Onde está esse dinheiro? Porque a saúde
está um caos. E fala-se em reeleição do Presidente.

Sr. Presidente, é preciso mudar. E preciso que se exercite a função
principal de político, apascentando o povo. Sabemos que isso é fácil, se o
Governo se voltar para a justiça, para a verdade e para Deus. Na verdade, a
situação encontra-se caótica por causa dos desvios. Se não fosse assim,
volto a perguntar: onde está o dinheiro do CPMF, que deveria ser aplicado
imediatamente na saúde?

E certo que se arrecada muito dinheiro. A situação está assim no Brasil por
causa dos escândalos. Quantos escândalos! Não há mais espaço, ao que
parece, para as CPls no Congresso Nacional. A situação está assim por
causa da corrupção. Dizer que não existe uma corrupção notória em nosso
País é estar mais cego do que cego. Quantas denúncias! Quantos
corruptores ! Quantas empreiteiras intermediando contratos com Prefeituras,
deformando, em nosso Pais, todo aquele que entra para qualquer situação
de comando. Sabemos que fôrma dá forma. A água, quando congelada,
assume a forma da fôrma. Essa fôrma é tão deformada que nós cremos que
a solução está, na verdade, numa humilhação nacional: uma volta a Deus.

Todos precisamos levantar os olhos para cima e pedir perdão a Deus. Não
há quem não queira ser justo; não há quem não queira ser integro: não há
quem não queira ter uma vida honesta; não há quem não queira agradar a
Deus: não há quem não queira o progresso: não há quem não queira ver o
semelhante também abençoado e próspero. Mas essa fôrma, que remonta a
tradição errada de nossos antepassados, está deformando a nossa Nação.
Cremos na solução, e a solução está exatamente. Srs. Deputados. primeiro.
na humildade, segundo, no arrependimento e na volta para Deus. Quando
digo isso não estou especificando uma classe. Quando digo isso me dirijo a
mim mesmo como cidadão brasileiro. Quando digo isso me refiro a toda a
população. Às vezes, acostumamo-nos com tantas coisas que não são
certas: os nossos ditados, o jeitinho brasileiro, as nossas músicas, os nossos
cânticos, até o popular "se gritar 'pega ladrão', não fica um". Que loucura é
essa? Não. O Brasil é constituído por homens honrados, por políticos
também honrados, por médicos honrados, por advogados honrados, por
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empresas honradas. Por que tantos escândalos? Pode-se acabar com isso,
sim. Acreditamos nisso. Quando nos voltarmos para os princípios
elementares da justiça e da verdade, quando nos voltarmos para Aquele de
quem emana todo governo, para Aquele que vive pelos séculos dos séculos,
para Aquele que fez o homem a sua imagem e semelhança, e, portanto, com
capacidade de governar, de apascentar a "pólis", certamente, todas as
coisas darão certo. Também percebemos uma vontade no povo,
percebemos uma vontade nos políticos, percebemos uma vontade nos
empresários, uma vontade em todos os segmentos. uma vontade na classe
jornalística, uma vontade, enfim, em toda a população de ter uma vida
próspera, abençoada, mudada.

Não cremos que o Presidente da República seja tão mau. Certamente ele
quer acertar, mas são tantos os compromissos. Sr. Presidente. As vezes fico
pensando se seria um mal da República tantos compromissos assim.
Quando examinamos as prestações de contas dos grandes executivos deste
País, percebemos - e é uma coisa perfeitamente normal, legal. constitucional
- a cobrança a que os obrigará ou a que os obrigarão os que os colocaram
ali, a cobrança a que se obriga especialmente a população brasileira, porque
é a que sofre. Qual é a solução? Será a volta àquele momento com que
sonhava Rui Barbosa, a ponto de declarar que o parlamento do Império
brasileiro era uma casa de estadistas e que o parlamento da República era
uma praça de negócios? O modelo estava deformado. Mas nós cremos,
neste limiar do século XXI, numa transformação maravilhosa, numa
renovação em nosso Pais. Podemos perceber também uma espiritualidade,
uma volta para Deus. E podemos perceber que está havendo compreensão
inclusive daqueles formadores de opinião. Os Poderes de nosso País,
principalmente o Poder Legislativo, que constitui o maior de todos, porque
nele se concentra o pensamento de todos os segmentos da sociedade, é um
Poder digno, é um Poder constituído por homens dignos e por aqueles que
poderão transformar conscientemente a nossa Nação, quando controlados.

'	dirigidos inteiramente pelo Espírito Santo de Deus. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. Srs. Deputados, público

presente nas galerias, senhores que me escutam nos corredores. senhores
telespectadores. estamos aqui hoje para falar também sobre as audiências
públicas. Ontem alguns Deputados já expuseram seus pontos de vista. Hoje.
o Deputado Carlos Pimenta também fez suas colocações. E gostaríamos de

'	continuar esse assunto. Quero deixar bem claro que sou defensora ardorosa,
incondicional das audiências públicas, do orçamento participativo. Quero

.	deixar bem claro que na Constituição de 1989 votamos pelas audiências
públicas. Essa proposta se tomou lei e está na Constituição Estadual. Mais
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ainda, em todos os lugares onde posso, onde há oportunidade, defendo o
orçamento participativo, que nada mais é do que a audiência pública
discutida, pensada, refletida, para que o povo decida o que é prioridade. o
que é importante nas suas cidades, nas suas regiões. E com alegria que vejo
várias cidades do PT usando o orçamento participativo, aplicando parte dos
recursos em investimentos decididos pelo povo, permitindo que o povo
resolva, que o povo participe. E é também com alegria que vejo a decisão da
ONU, que, ano passado, em Istambul. propôs para o mundo que houvesse
audiência pública nos municípios. A ONU discutia o chamado Habitat II.
Naquele congresso procurava-se mostrar que, para ser feliz, a pessoa tem
de ser atendida em seu 'habitat'. E ninguém melhor do que aqueles que
vivem na cidade, na região para escolher e decidir o que é prioridade.
Defendo as audiências públicas como participação, que nada mais é que
cidadania. Cidadania implica participação, decisão, e não apenas estar
presente e opinar.

Com relação às audiências públicas no seu quarto ano de existência,
lamentamos que as conclusões dos seus três primeiros anos ainda não
tenham saído do papel. Neste ano, sentimos uma manipulação, um "fazer de
contas. E é contra isso que protestamos.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) * - Sobre o assunto que está
sendo tratado, seria importante lembrar que, no dia 615/97. o Governador do
Estado assinou vários convênios resultantes das audiências públicas
realizadas em 1995. Na verdade, isso não foi com o imediatismo que
gostaríamos que fosse, com relação aos pleitos realizados nas várias
regiões, mas V. Exa. não está sendo exata ao dizer que nada aconteceu a
partir das audiências públicas.

A Deputada Maria José Haueisen - Agradeço a sua participação, mas
quero renovar as suas palavras: o Governador assinou vários convênios.
Assinatura de convênio significa estar ainda no papel.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) * - As matérias tratadas naquelas
audiências foram incluídas no orçamento. Estão por serem realizadas e
algumas já estão em realização. V. Exa. não pode afirmar que nada foi feito.
Na verdade, está acontecendo alguma coisa, sim, em razão das audiências
públicas, que são importantes e fundamentais para que cada canto deste
Estado possa manifestar o seu interesse e ver realizadas suas necessidades,
e é isso que o Governo está buscando neste ano.

A Deputada Maria José Haueisen - ótimo. Conto com a sua participação.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Gostaria de saber em

qual Estado o Deputado Arnaldo Penna é Deputado porque, se for aqui em
Minas Gerais, não estou vendo nada disso. Concordo com V. Exa., Deputada
Maria José Haueisen. Não sei de qual Estado do Pais está falando o
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Deputado Arnaldo Penna.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) * - Como fui mencionado, gostaria
que V. Exa. me permitisse dizer ao Deputado Alencar da Silveira Júnior que
sou Deputado do Estado de Minas Gerais. Talvez ele seja Deputado de outro
Estado da Federação e não saiba o que esta se passando no nosso Estado,
desconheça o que está sendo realizado e não tenha participado da
solenidade que se realizou no Palácio da Liberdade no dia 6 de maio último.
Aliás, nessa época, talvez ele estivesse passeando pela Europa e não tenha
ficado sabendo o que acontece em Minas Gerais.

A Deputada Maria José Haueisen - Peço ao Deputado Alencar da Silveira
Júnior que deixe a sua réplica para depois, para que eu possa avançar o
mínimo. Quero dizer que reconhecemos o grande valor das audiências
públicas, sobretudo pelo enorme trabalho que fazem os funcionários desta
Assembléia Legislativa, e sentimos nesse trabalho um aperfeiçoamento
sistemático. Sentimos a busca de uma melhora, que é permanente,
constante e notória.

Também louvamos as audiências públicas pela participação dos
munícipes, que têm esperança, que se organizam, que vão à audiência
fazer, propor, protestar e apresentar seus trabalhos. Mas o que está havendo
nas audiências públicas está aquém do que desejamos.

Sr. Presidente, não vou ser impertinente. Deixo aqui a minha fala, mas
volto ao assunto, se possível, ainda hoje. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.
• Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, demais pessoas presentes. os casos envolvendo
precatórios, hoje, no Pais, em determinados aspectos. tomaram-se
verdadeiras brincadeiras de mau-gosto. De boca em boca, de ação em ação,
os precatórios acabam virando chacota. muitas das vezes sob as asas de
cálculos mirabolantes e sob os auspícios de uma aritmética descompassada
e mal aplicada. Parafraseando o escritor, filósofo e dramaturgo William
Shakespeare, vários chefes do Poder Executivo por este pais afora ficam a
questionar: "Pagar como manda a justiça ou não pagar. Eis a questão".

Não é de hoje que temos presenciado atos da justiça que, quando nada,
têm trazido dúvidas e discórdias e profunda divisão de opiniões. Tais atos
têm se aviltado nos últimos meses. Assim, o martelo tem sido batido contra o
poder público, sem que se observe uma lei de fundamental importância a
todos: a lei do bom-senso. Não questiono o fato de que o Estado deva pagar
os precatórios pendentes - aliás. "data venia". já é passada a hora de o
Estado se posicionar sobre a questão em tela. Entrementes, não podemos
admitir que o Estado seja julgado quase que à revelia, espoliado e se tome
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refém de exasperados erros matemáticos ou de demasiado corporativismo.

Entendemos que o Estado faltou com o devido interesse com relação às
ressaltadas dívidas, quando colocado de sobreaviso. Da mesma forma,
entendemos que, por outro lado, a justiça não usou de bom-senso e nem
lançou mão dos parâmetros que deveriam ser limítrofes quanto à ação,
ousando criar uma sangria desatada para o Estado. A OAB traz consigo o
interesse em proteger os seus filiados; no entanto, o Executivo precisa
manifestar-se e posicionar-se como verdadeiro guardião dos cofres públicos,
atendendo sempre ao interesse da coletividade, e não de alguns.

Ao nos posicionarmos em defesa do interesse popular, o fazemos com
vistas ao patrimônio público, não se tratando de interesses partidários, mas
do bom trato com a coisa pública. Tenho absoluta certeza de que, se o
Tribunal de Justiça revir a posição que tomou contra o Estado. respaldando-
se na Constituição, no diálogo e no bom senso, o rumo certamente teria sido
diferente. Assim, estaremos, juntos, alçando nossas vozes e atitudes no
pleno teor que constitui os poderes representados, que é o exercício da
democracia: do povo, pelo povo e para o povo. E é para assim agirmos que
nós, Deputados, Juizes e Governos, fomos constituídos, a despeito do que
possam pleitear aqueles que abrigam reprováveis interesses escusos. Não
podemos e não vamos deixar nosso Governador sozinho com este problema
tão sério, de conseqüências tão desastrosas para o patrimônio público. E o
que tinha a informar, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Mana José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores ouvintes, senhores telespectadores que agora podem acompanhar
nossas reuniões, volto a esta tribuna para continuar um assunto iniciado há
poucos instantes. Falávamos sobre as audiências públicas e como elas têm
acontecido no Estado de Minas Gerais. Repito o que disse: acredito nas
audiências públicas, que elas têm de continuar, entendo que é um processo
de democracia e que é participação. Acredito na esperança do povo, na boa-
vontade da participação.

Louvo, mais uma vez, aqueles que se empenharem, sobretudo os
funcionários da Assembléia Legislativa, que se esmeraram a cada ano para
que as audiências públicas sejam cada vez melhores. Mas critico a
manipulação. Critico a maneira com que elas têm acontecido.

Quero fazer referência especial a duas audiências às quais estive
presente: à Audiência que aconteceu em Minas Novas, isto é, nos Municípios
do Mucuri e Jequitinhonha, e à que aconteceu em Salinas, nos municípios da
região Norte de Minas. Houve participação maciça, expectativa enorme,
esperança cada vez maior - e digo graças a Deus -, hospitalidade enorme
dos anfitriões, que nos receberam com o maior carinho. Mas, lamento mais
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uma vez a maneira como as audiências públicas estão sendo conduzidas.
Em 1993. 1994 e 1995 elas não saíram do papel. Acabei de escutar nesta

hora que o Governador assinou um convênio para que se fizesse alguma
coisa em relação às audiências de 1995. Esse é o primeiro passo, acredito,
de um longo processo. Vamos ter um pouquinho de paciência.

A primeira critica que faço é à distribuição dos recursos minguados, do
pingo d'água no mar. Foram R$4.000.000,00 para as regiões mais pobres -
Mucuri. Jequitinhonha, Rio Doce e Norte de Minas - e R$3.000.000,00 para
as regiões mais ricas e desenvolvidas. Em principio é uma beleza: dar mais
para quem tem menos; dar menos pra quem tem mais. Mas, se de um lado
as regiões mais pobres têm R$1.000.000.00 para as suas realizações, todas
as obras de infra-estrutura são canalizadas para as regiões mais ricas, para a
região metropolitana. Enquanto se dá R$1.000.000,00 para as regiões mais
pobres, o investimento que gera emprego e renda no Sul do Pais é de
R$8.000.000.00. R$15.000.000,00 ou RS20.000.000.00. E essa a distribuição
para beneficiar os mais pobres? Ou é de fato uma enganação?

Outro problema sério. Esse pingo d'água, esse chuvisco de
R$4.000.000,00 não molha a terra para produzir transformação alguma; não
dá para nada: é como uma bala na boca de uma criança para que ela pare
de chorar. E o que se gasta numa audiência pública não é brincadeira.

O Presidente desta Casa. Deputado Romeu Queiroz, disse que são gastos
R$140.000.000.00 em todas as audiências que estão sendo realizadas. Mas
é preciso que se veja também a relação custo-beneficio. Não é só a
Assembléia Legislativa que gasta. O tempo de serviço também deve ser
contado. Não é só o que se tira do bolso ou da gaveta da Assembléia
Legislativa. Todo o empenho dos Prefeitos, dos munícipes, das entidades de
classe, dos cidadãos que gastaram e viajaram, que gastaram do seu próprio

2 bolso para chegar às audiências públicas, tudo isso tem que ser computado
também. Tenho certeza de que a distância entre o que se aplica e o que se
gasta não é muito grande.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Só queria fazer uma pergunta:
V. Exa. confirma que são gastos mais de R$100.000.000.00?

A Deputada Maria José Haueisen - Não, estou sendo corrigida aqui, cometi
um engano. São R$144.000,00. E bom que V. Exa, tenha percebido isso e
que o colega Marcos Helênio me tenha corrigido.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Se fosse assim, sena gasto
mais do que distribuído. O Norte de Minas recebeu R$4.000.000.00 para
quase 100 municípios,

A Deputada Maria José Haueisen - Peço desculpas, o engano agora foi
meu. São R$144.000,00 para todas as audiências. Temos que avaliar o
custo-beneficio do investimento que se faz. Não só o que foi gasto pela



288
Assembléia, mas, por todos os que participaram, que gastaram com lanches,
com transporte, o tempo que permaneceram na cidade. Tudo isso é dinheiro,
tudo isso é gasto, é esperança que está sendo queimada aos poucos. O que
está acontecendo nas audiências públicas? O povo discute, discute, propõe,
apresenta projetos e, quando chega lá, o que está vencendo, o que está
sendo conduzido? Que o dinheiro minguado seja dividido pelas regionais,
pelas microrregiões, pelas cidades que compõem a região. No caso de
Salinas, por exemplo, 92 municípios na região Norte. Quatro milhões
divididos por 92. Mais ou menos R543.000.00 para cada cidade. Ora, Sr.
Presidente, ora Srs. Deputados, prezados telespectadores, para fazer uma
divisão dessa não é preciso que o povo se movimente, que o povo se
desloque, que o povo se empenhe tanto. Não é preciso nem que se tenha
muita cabeça. Basta que um burocrata do Palácio do Governo faça a divisão
e coloque na conta dos Prefeitos o dinheiro necessário que seria destinado
pela audiência pública. Nada mais do que isso. Isso pode ser feito daqui do
Palácio da Liberdade. Deputado José Militão, concedo-lhe 2 minutos.

O Deputado José Militão (Em aparte) - Deputada, concordo com a senhora
que o dinheiro das audiências públicas não pode e não deve ser dividido
entre os municípios, mesmo porque o interesse da Assembléia Legislativa é
o de ver fortalecidas as regiões. A propósito disso, estamos apresentando
uma emenda à LDO estabelecendo que o dinheiro das audiências públicas
terá de, preferencialmente, ser destinado aos problemas sociais da região.
Essa emenda diz também que resolução da Assembléia Legislativa
explicitaria quais áreas de determinadas regiões seriam atendidas, já que as
regiões são diferentes em termos socio-econômicos. Apesar da senhora ter
razão ao dizer que R$4.000.000,00 significam um "chuvisco em um oceano
tão grande de necessidades", gostaria de dizer que as reuniões para
elaboração do orçamento também começaram assim, em Belo Horizonte.
Quando o Prefeito Pimenta da Veiga criou aqui o PRO-PAR, que depois o
PT rebatizou de Orçamento Participativo. também foi assim. Hoje, a
Prefeitura de Belo Horizonte não destina mais do que 5% do seu orçamento
de investimentos para as audiências que faz nos bairros da cidade. Faz uma
propaganda muito grande desse Orçamento Participativo, sem ter que
investir tanto dinheiro. Melhorou muito em relação ao que era. O nosso
esforço aqui é também no sentido de que essas coisas comecem a melhorar
e, quem sabe, um dia, possamos fazer todo o orçamento do Estado através
das audiências públicas regionais.

A Deputada Maria José Haueisen - Deus te ouça, Deputado José Militão.
Agradeço as suas palavras, e é isso que nos faz agüentar e participar
sempre. É esperança. E quero dizer o seguinte: Belo Horizonte está
aplicando 5% do seu orçamento disponível para investimento, isto é. cerca
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de R$33.000.000,00 para uma cidade. Minas Gerais está aplicando
R$45.000.000.00 para todo o Estado.

Sr. Presidente, estou ocupando o tempo do Deputado Marcos Helênio.
Líder do PT. Peço-lhe um pouco de paciência para eu encerrar, porque já é a
segunda vez que tento e não consigo. Não me alongarei muito mais.

Deputado Marcos Helênio, parece-me que a palavra é sua. Eu queria,
então, que V. Exa. me concedesse mais 2 minutos. Vamos usar o que o
Regimento permite. V. Exa. começa o seu pronunciamento, concede-me o
aparte e eu termino o meu pronunciamento.

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

Deputadas, público presente nas galerias, vamos falar a respeito do projeto
de lei do Governador que trata da antecipação do décimo terceiro salário.
Antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria que a Deputada Maria José
Haueisen completasse seu raciocínio a respeito das audiências públicas. O
Governo está destinando 0,5% para as audiências públicas. Mesmo assim.
em alguns lugares, o dinheiro está sendo dividido. Não está havendo
discussão, não está havendo debate.

Esse orçamento participativo começou no Governo de Patrus Ananias, em
1993. O outro era para dizer que a população estava sendo ouvida. Agora
não, é definindo prioridades. Houve transparência, inversão de prioridade.

Deputada Maria José Haueisen, segundo o Dr. Célio de Castro, parece que
o comprometimento com as audiências públicas vai ser de 33%. e todas as
pendências que ainda ficaram vão ser complementadas agora. ainda este
ano. Mas a Deputada Maria José Haueisen precisa completar seu raciocínio.
e depois o Deputado Arnaldo Penna. Mas eu tambem preciso do meu tempo.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Primeiramente, quero me
dirigir ao Deputado Arnaldo Penna e dizer que a verdade nos libertará.
Então. ninguém precisa ter receio de ouvir a verdade.

O Deputado Arnaldo Penna - Um aparte, Deputada.
A Deputada Maria José Haueisen - Não vou conceder aparte. Deputado,

vou terminar. Lamento muito, mas não vou conceder a palavra, porque isso
são artifícios e não os aceito agora. Então, quero terminar, porque já fui
interrompida pelo menos quatro vezes, naquela linha evangélica de que a
verdade nos libertará. A verdade liberta a nós todos, e o que quero deixar
aqui bem claro é a verdade.

Quero voltar ao problema das audiências públicas. Acho que elas têm que
continuar, porque são altamente educativas, são participativas, não no
sentido apenas de se propor alguma coisa, mas no sentido de que elas têm
que ser decisivas. Foi pensando nisso que já apresentei um projeto a esta
Casa, o qual está em tramitação, propondo que as audiências públicas sejam
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propositivas, e também decisórias. O que ficar determinado em cada região
tem que ser cumprido, tem que ser uma determinação legal. Mais ainda:
deve ser estipulado um percentual do orçamento para as audiências
públicas. Fizemos a proposta de 1%, que dá mais ou menos, do orçamento
global, R$136.000.000,00. Esse valor pelo menos possibilita alguma
mudança de infra-estrutura; menos que isso é bala na boca de criança. Outra
coisa: é preciso que o povo seja sujeito da sua história, que participe, que
decida, que resolva sem ser dirigido, sem ser manipulado, sem ser dominado
pelos governistas.

Na audiência pública de Salinas, o Deputado Cleuber Carneiro fez um
pronunciamento muito bonito e emocionante, no qual afirmou por várias
vezes: vale a pena a audiência pública. Vale a pena porque há participação,
porque o povo se educa, porque o povo decide. Gostei demais do
pronunciamento do Deputado Cleuber Carneiro, mas quero continuar no
'vale a pena". Agora, lembro-me do "vale a pena" de Fernando Pessoa:
"Tudo vale a pena quando a alma não é pequena".

O que desejo é que nas audiências públicas haja grandeza de espírito do
Governador e dos governistas, deixando que o povo seja sujeito de sua
história, deixando que o povo decida o que é prioridade e não fazendo das
audiências públicas um programa de auditório: "Quem quer dinheiro? Quem
quer dinheiro?". E muito grave e muito sério transformarmos as audiências
públicas num programa "a Ia Sílvio Santos". Muito obrigada.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1  Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa à 2a Parte da reunião, com a l a 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
Esta Presidência tem a satisfação de comunicar que o Presidente deste

Poder, Deputado Romeu Queiroz, está encaminhando hoje ao Poder
Executivo, na pessoa do Governador Eduardo Azeredo, e à Comissão de
Administração Pública desta Casa, proposta para que seja constituído o
Fundo de Aposentadoria do Servidor Público de Minas Gerais, que se
basearia nas seguintes diretrizes preliminares:

1 - Justificativa - As projeções das aposentadorias do setor público
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mostram a inviabilidade do atual sistema. Os valores, os direitos a obtenção
do beneficio (idade e tempo de serviço), juntamente com a regra da paridade
com o ativo farão com que nos próximos anos o gasto com inativos exceda
em muito a capacidade financeira do poder público estadual.

1.1. A elevação da contribuição, por si só, não garantiria os recursos
necessários para financiar o pagamento dos aposentados.

A vista disso, sugere-se a criação de um fundo destinado a pagar as
aposentadorias dos servidores do Estado de Minas Gerais. Esse fundo -
Fundo de Aposentadoria do Servidor Público de Minas Gerais - FASMIG -,
seria constituído de ativos do Estado de Minas Gerais: propriedades, direitos,
royalties e ações. O FASMIG também receberia contribuições mensais dos
servidores, a serem descontadas em folha.

2. Operação do FASMIG - O fundo cuidaria das aposentadorias dos atuais
servidores do Estado. Os que vierem a ser contratados no futuro poderão ou
deverão integrar novo sistema, que se basearia em contribuições realistas.

2.1. O FASMIG receberia todos os ativos do Estado mediante autorização
concedida em lei pela Assembléia Legislativa de Minas.

2.2. Durante a fase de implantação do FASMIG, o Tesouro repassaria a
importância para pagamentos das aposentadorias, devendo ser ressarcido
destes gastos pelo FASMIG.

2.3. Seria instituído um grupo de trabalho para detalhar as providências e
para estipular os cálculos das contribuições dos servidores.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Wanderley Ávila - falecimento
do Sr. Marcelo Batista de Paula. ocorrido em Pirapora: Bilac Pinto -
falecimento do Sr. Nélson de Abreu, nesta Capital: Marco Régis -
falecimento do Dr. ítalo Honori Cerávolo, na cidade do Rio de Janeiro (
Ciente. Oficie-se.): Miguel Mai-tini - comunicação de seu afastamento como
membro efetivo da CPI para apurar diversas denúncias que envolvem o
sistema penitenciário estadual: e Arnaldo Penna - indicação do Deputado
Baldonedo Napoleão para a vaga do Deputado Miguel Martini. como
membro efetivo na CPI para apurar denúncias envolvendo , o sistema
penitenciário do Estado (Ciente. Designo. Copia às Lideranças. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Miguel Martini
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(6), em que solicita a inclusão na ordem do dia das Propostas de Emenda à
Constituição nos 9/95, que dá nova redação ao § 5 0 do art. 157 da
Constituição do Estado; e 10/95, que acrescenta alínea ao inciso XXIII do art.
62 da Constituirão do Estado; e dos Projetos de Lei n os 778195, que
disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços públicos a que se
refere o § 40 do art. 40 da Constituição do Estado; 939196, que dispõe sobre
a obrigatoriedade de impressão, nos rótulos de todas as bebidas alcóolicas
industrializadas e comercializadas no Estado de Minas Gerais, da expressão
"O Estado de Minas Gerais adverte: o álcool pode causar dependência e, em
excesso, é prejudicial à saúde": 862195, que altera a Lei n° 6.763, de
26/12175, e dá outras providências: 517195, que dispõe sobre a instalação e o
funcionamento de unidades lavadoras de batatas no Estado e dá outras
providências.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo Rezende. em que

solicita seja apreciado, em regime de urgência, o Projeto de Lei n° 1.253197,
que acrescenta o inciso X ao art. 4 0 da Lei n° 7.302, de 21/7178, que dispõe
sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas Gerais. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto.
• Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, demais pessoas presentes, os casos envolvendo
precatórios, hoje, no País, em determinados aspectos. tornaram-se
verdadeiras brincadeiras de mau-gosto. De boca em boca, de ação em ação,
os precatórios acabam virando chacota, muitas das vezes sob as asas de
cálculos mirabolantes e sob os auspícios de uma aritmética descompassada
e mal aplicada. Parafraseando o escritor, filósofo e dramaturgo William
Shakespeare, vários chefes do Poder Executivo por este pais afora ficam a
questionar: "Pagar como manda a justiça ou não pagar. Eis a questão".

Não é de hoje que temos presenciado atos da justiça que, quando nada.
têm trazido dúvidas e discórdias e profunda divisão de opiniões. Tais atos
têm se aviltado nos últimos meses. Assim, o martelo tem sido batido contra o
poder público, sem que se observe uma lei de fundamental importância a
todos: a lei do bom-senso. Não questiono o fato de que o Estado deva pagar
os precatórios pendentes - alias. data venha", já é passada a hora de o
Estado se posicionar sobre a questão em tela. Entrementes, não podemos
admitir que o Estado seja julgado quase que à revelia, espoliado e se torne
refém de exasperados erros matemáticos ou de demasiado corporativismo.

Entendemos que o Estado faltou com o devido interesse com relação às
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ressaltadas dívidas, quando colocado de sobreaviso. Da mesma forma,
entendemos que, por outro lado, a justiça não usou de bom-senso e nem
lançou mão dos parâmetros que deveriam ser limítrofes quanto à ação,
ousando criar uma sangria desatada para o Estado. A OAB traz consigo o
interesse em proteger os seus filiados: no entanto, o Executivo precisa
manifestar-se e posicionar-se como verdadeiro guardião dos cofres públicos,
atendendo sempre ao interesse da coletividade, e não de alguns.

Ao nos posicionarmos em defesa do interesse popular, o fazemos com
vistas ao patrimônio público, não se tratando de interesses partidârios, mas
do bom trato com a coisa pública. Tenho absoluta certeza de que, se o
Tribunal de Justiça revir a posição que tomou contra o Estado. respaldando-
se na Constituição, no diálogo e no bom senso, o rumo certamente teria sido
diferente. Assim, estaremos, juntos. alçando nossas vozes e atitudes no
pleno teor que constitui os poderes representados, que é o exercício da
democracia: do povo, pelo povo e para o povo. E é para assim agirmos que
nós, Deputados. Juízes e Governos, fomos constituídos. a despeito do que
possam pleitear aqueles que abrigam reprováveis interesses escusos. Não
podemos e não vamos deixar nosso Governador sozinho com este problema
tão sério, de conseqüências tão desastrosas para o patrimônio público. E o
que tinha a informar, Sr. Presidente.

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

Requerimento n° 2.092197, da Comissão de Fiscalização Financeira, em
que solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral do Estado pedido de
envio a esta Casa da relação. por credor, do débito do Governo do Estado
referente aos precatórios judiciais em atraso de pagamento. bem como das
demais informações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-
se.

Requerimento n° 2.095197. do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
seja encaminhado ao Diretor-Geral do DEOP pedido de informações sobre a
obra de recapeamento do asfalto da rodovia que liga as cidades de Andradas
e Poços de Caldas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento com a Emenda n° 1. que apresenta. Em votação, o
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram, (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, o
Requerimento n° 2.095 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Questões de Ordem
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O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, estamos verificando que as

votações estão acontecendo sem que haja "quorum": portanto. requeremos,
se for possível, a suspensão da reunião, de plano; caso contrário, a
recomposição, para que haja "quorum" para votação.

O Deputado Ronaldo Vascoricelios - Sr. Presidente, até para que fique
bem para esta Casa, votamos um requerimento do Deputado Gilmar
Machado, o qual foi aprovado, em que ele solicita informações ao Diretor-
Geral do DEOP sobre uma obra de recapeamento de asfalto da rodovia que
liga as cidades de Andradas e Poços de Caldas. Não sei se a emenda
corrige isso, não tive oportunidade de ter acesso ao texto, mas o DEOP não
cuida de estradas, isso é da competência do DER-MG. Para que não fique
mal para esta Casa, se é que a Emenda n° 1 não corrige esse erro, gostaria
que se tomassem as providências possíveis.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Ronaldo
Vasconcelios. A Presidência, atendendo à questão de ordem suscitada pelo
Deputado Marcos Helênio, vai proceder à chamada dos Deputados, para
recomposição de "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Responderam à chamada 21

Deputados. Estão presentes nas comissões 9 Deputados. Não há "quorum"
para votação, mas o há para o prosseguimento dos trabalhos.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Vem à Mesa requerimento
do Deputado Marcos Helênio, Líder do PT. mediante o qual solicita a
palavra, com base no art. 71 do Regimento Interno, para, nos termos do
parágrafo único, concedê-la à Deputada Maria José Haueisen. A Presidência
defere o requerimento e fixa o prazo de 10 minutos para a oradora.

- A Deputada Maria José Haueisen profere discurso, que será publicado
em outra edição.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita a palavra, nos
termos do art. 71 do Regimento Interno, para, da tribuna, tratar de assunto
relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e passa a palavra
ao Deputado Marcos Helênio, informando-lhe que o tempo para seu
pronunciamento é de 10 minutos.

Questões de Ordem
O Deputado Arnaldo Penna - O Líder do PT solicitou, através de

requerimento, fosse a ele concedido prazo para manifestação. Esse prazo foi
concedido, e ele transferiu a palavra à Deputada Maria José Haueisen.
Temos a satisfação de estar aqui e ouvir a Deputada Maria José Haueisen.
Mas eu gostaria de saber de V. Exa., Sr. Presidente, se foi feito um novo
pedido, e se é regimental esse novo pedido.
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O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Arnaldo Penna que

foi um aparte concedido à Deputada Maria José Haueisen, para que ela
terminasse o seu raciocínio com relação ao requerimento anterior. O tempo
dela está sendo incluído no tempo do Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Arnaldo Penna - Indago da Mesa, como questão de ordem, se
foi concedido duas vezes o prazo para o Deputado Marcos Helénio.

O Sr. Presidente - São somente 10 minutos para o Deputado Marcos
Helênio.

O Deputado Arnaldo Penna - Esses 10 minutos já se esgotaram, porque
ele deixou que a palavra ficasse com a Deputada Maria José Haueisen. E
agora está novamente usando outros 10 minutos.

O Sr. Presidente - Depois que ele ocupou a tribuna, foi concedido a ele o
tempo de 10 minutos, em face do seu requerimento.

O Deputado Arnaldo Feriria - Estou levantando uma questão de ordem e
gostaria que ela fosse decidida para que, em seguida. se for o caso, fosse
levantada uma nova questão de ordem. A questão de ordem trata do
seguinte: o Líder do PT, Deputado Marcos Helénio, solicitou da Mesa que se
lhe concedesse, na forma regimental, o direito de se manifestar para
comunicar assunto urgente e de interesse. Foram concedidos a ele 10
minutos para esse fim, e ele transferiu esse tempo para a Deputada Maria
José Haueisen. Quero dizer que, da minha parte, tive um prazer imenso em
ouvir a Deputada, que se expõe com clareza, embora possa discordar das
matérias e da maneira como ela coloca as questões no seu dizer. Mas, em
seguida, V. Exa. torna a ler o mesmo requerimento, concede novos 10
minutos, e. novamente, faz-se a cessão desse tempo à Deputada Maria José
Haueisen. Pergunto a V. Exa. se isso é regimental, porque. se for, dessa
forma está sendo concedido duas vezes o mesmo direito ao Deputado
Marcos Helênio.

O Sr. Presidente - A Presidência. respondendo à questão de ordem
levantada pelo Deputado Arnaldo Penna, informa que o Deputado Marcos
Helênio fez dois requerimentos e. dentro do prazo permitido a ele, de acordo
com o Regimento, pode passar a palavra a quantos Deputados quiser. Ele
possui dois requerimentos.

• Deputado Arnaldo Penna - Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helénio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, público presente nas galerias, vamos falar a respeito do projeto
de lei do Governador que trata da antecipação do décimo terceiro salário.
Antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria que a Deputada Maria José
Haueisen completasse seu raciocínio a respeito das audiências públicas, O
Governo está destinando 0,5% para as audiências públicas. Mesmo assim,
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em alguns lugares, o dinheiro está sendo dividido. Não está havendo
discussão, não está havendo debate.

Esse orçamento participativo começou no Governo de Patrus Ananias, em
1993. O outro era para dizer que a população estava sendo ouvida. Agora
não, é definindo prioridades. Houve transparência, inversão de prioridade.

Deputada Maria José Haueisen, segundo o Dr. Célio de Castro, parece que
o comprometimento com as audiências públicas vai ser de 33%, e todas as
pendências que ainda ficaram vão ser complementadas agora, ainda este
ano. Mas a Deputada Maria José Haueisen precisa completar seu raciocínio,
e depois o Deputado Arnaldo Penna. Mas eu também preciso do meu tempo.

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Primeiramente, quero me
dirigir ao Deputado Arnaldo Penna e dizer que a verdade nos libertará.
Então, ninguém precisa ter receio de ouvir a verdade.

O Deputado Arnaldo Penna - Um aparte, Deputada.
A Deputada Maria José Haueisen - Não vou conceder aparte, Deputado,

vou terminar. Lamento muito, mas não vou conceder a palavra, porque isso
são artifícios e não os aceito agora. Então, quero terminar, porque já fui
interrompida pelo menos quatro vezes, naquela linha evangélica de que a
verdade nos libertará. A verdade liberta a flÓS todos, e o que quero deixar
aqui bem claro é a verdade.

Quero voltar ao problema das audiências públicas. Acho que elas têm que
continuar, porque são altamente educativas, são participativas, não no
sentido apenas de se propor alguma coisa, mas no sentido de que elas têm
que ser decisivas. Foi pensando nisso que já apresentei um projeto a esta
Casa, o qual está em tramitação. propondo que as audiências públicas sejam
propositivas, e também decisórias. O que ficar determinado em cada região
tem que ser cumprido, tem que ser uma determinação legal. Mais ainda:
deve ser estipulado um percentual do orçamento para as audiências
públicas. Fizemos a proposta de 1%, que dá mais ou menos, do orçamento
global, R$136.000.000.00. Esse valor pelo menos possibilita alguma
mudança de infra-estrutura: menos que isso é bala na boca de criança. Outra
coisa: é preciso que o povo seja sujeito da sua história, que participe. que
decida, que resolva sem ser dirigido, sem ser manipulado, sem ser dominado
pelos governistas.

Na audiência pública de Salinas, o Deputado Cleuber Carneiro fez um
pronunciamento muito bonito e emocionante, no qual afirmou por várias
vezes: vale a pena a audiência pública. Vale a pena porque há participação,
porque o povo se educa. porque o povo decide. Gostei demais do
pronunciamento do Deputado Cleuber Carneiro, mas quero continuar no
"vale a pena". Agora, lembro-me do 'vale a pena" de Fernando Pessoa:
"Tudo vale a pena quando a alma não é pequena".
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O que desejo é que nas audiências públicas haja grandeza de espírito do
Governador e dos governistas, deixando que o povo seja sujeito de sua
história, deixando que o povo decida o que é prioridade e não fazendo das
audiências públicas um programa de auditório: "Quem quer dinheiro? Quem
quer dinheiro?'. E muito grave e muito sério transformarmos as audiências
públicas num programa 'a Ia Silvio Santos'. Muito obrigada.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

"quorum' para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 12. às 9 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 188a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.156197:
renovação da votação da Subemenda n° 2 à Emenda n° 1: aprovação:
prejudicialidade da Subemenda n° i à Emenda n° 1 e das Emendas n°s 2 e 3
- Votação. em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.321:
manutenção do veto - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Dílzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro António - Ambrosio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim
Jacob - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
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Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 9h15min, a lista de

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

ia PARTE

Ata
- A Deputada Mana Olívia, 5 a..Secretárja nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2 PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno único, do Projeto

de Lei n° 1.156/97, do Governador do Estado, que altera a redação do art. 30
da Lei n° 11.721, de 29/12/94, modificada pelos arts. 20 da Lei n° 11.822, de
15/5/95, e 50 da Lei n° 12.237, de 517/96. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucional idade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação com a
Emenda n° 1. da Comissão de Justiça. na forma da Subemenda n° 1, que
apresentou. Emendado o projeto em Plenário, foi designado como relator da
matéria o Deputado Arnaldo Penna, que emitiu parecer pela aprovação da
Subemenda n° 2 à Emenda n° 1. que apresentou, ficando prejudicadas a
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e as Emendas n°s 2 e 3. A Presidência
informa ao Plenário que, na reunião ordinária de ontem, à tarde, o projeto foi
aprovado, salvo emendas. A Presidência vai renovar a votação da
Subemenda n° 2 à Emenda n° 1, apresentada pelo relator designado em
Plenário. Em votação, a Subemenda n° 2 à Emenda n° 1. Os Deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 1.156197 com a
Emenda n° 1, na forma da Subemenda n02. ficando prejudicadas a
Subemenda n° i ã Emenda n° 1 e as Emendas n°s 2 e 3. A Comissão de
Redação.
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Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n°13.321, que

institui o Programa Mineiro de Informações e Apoio ao Consumidor - Pró-
Consumidor. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A
Presidência vai submeter a matéria 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'. Para atuarem como
escrutinadores, a Presidência convida os Deputados lbrahim Jacob e Dimas
Rodrigues. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada para
votação secreta.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na uma os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Diizon Meio - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajaimar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dímas
Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros
- José Militão - Leonidio Bouças - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricies Ferreira - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila - Wilson Trópia.

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

2	com o de votantes.
e'	- Procede-se à verificação.

O Sr. Presidente - Votaram 50 Deputados. Foram encontradas na urna 50
sobrecartas. Os numeros conferem. A Presidência solicita aos escrutinadores
que procedam à apuração dos votos.

- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados. Votaram "não" 10

Deputados. Está, portanto. mantido o veto. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, tivemos uma votação com

número significativo, mas agora não há "quorum" para a continuação dos
trabalhos. Solicito o encerramento da reunião.

ENCERRAMENTO
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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 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 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia três de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Antônio Andrade e Roberto Amaral
(substituindo este ao Deputado José Militão, por indicação da Liderança do
Bloco da Maioria), membros da Comissão supracitada. Estão presentes,
também, os Deputados Ivair Nogueira e Anderson Adauto. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara abertos os
trabalhos e informa aos Deputados que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e a ouvir representantes da Associação Brasileira
de Consumidores, da Receita Estadual de Minas Gerais, do Batalhão de
Polícia de Trânsito e da BHTrans, que prestarão esclarecimentos sobre o
funcionamento do sistema operacional de estacionamento rotativo (faixa
azul). 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, o Presidente leva ao
conhecimento dos Deputados oficio do Sr. Edgar Ferreira de Sousa,
Presidente do Sindicato Intermunicipal dos Condutores Autônomos de
Veículos Rodoviários, Taxistas e Transportadores Rodoviários Autônomos de
Bens de Minas Gerais - SINCAVIR -, publicada no "Diário do Legislativo" de
31/5/97. em que pede solidariedade à moção de protesto contra a Transbrasil
S.A. Linhas Aéreas apresentada pelo Vereador Márcio Cunha, manifestando
a estranheza e o descontentamento dos membros da Câmara Municipal pelo
cancelamento dos vôos internacionais dessa empresa que partem do
Aeroporto de Confins com destino aos Estados Unidos da América.
Prosseguindo, a Presidência registra a presença dos Srs. Hélio Geraldo
Rodrigues Costa Filho, Diretor de Trânsito e Sistema Viário da BHTrans: Rui
Domingos Carense e Aiiton Cirílo da Silva, Tenentes do Batalhão de Policia
de Trânsito; José Moreira Magalhães. Diretor da Diretoria de Informações
Econômicas e Fiscais. representando o Sr. João Alberto Vizotto, Diretor da
Receita Estadual de Minas Gerais; Lílian Fernanda Teixeira Rocha e Patrícia
Brant Miranda Femandes Feldmann Hermeto, representando o Sr Danilo
Santana. Presidente da Associação Brasileira de Consumidores-ABC. O
Presidente tece considerações iniciais sobre o objetivo da reunião e. em
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seguida, passa a palavra aos convidados para que façam suas explanações
e respondam às perguntas formuladas pelos parlamentares presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece o comparecimento dos convidados e dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 1997
Geraldo Nascimento. Presidente - Ajalmar Silva - Antônio Andrade -

Sebastião Navarro Vieira - Olinto Godinho.
ATA DA 44

3
 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

As quinze horas do dia três de junho de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Sebastião Costa, Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Gilmar
Machado, por indicação da Liderança do PT) e Alvaro Antônio (substituindo o
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PDT), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Leonídio Bouças, Marcos Helênio,
Arnaldo Penna e Roberto Amaral (substituindo este ao Deputado Ajalmar
Silva, por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão de
Administração Pública; Roberto Amaral, Sebastião Navarro Vieira, Péncles
Ferreira (substituindo este ao Deputado Miguel Martini. por indicação da
Liderança do PSDB) e Alvaro Antônio (substituindo o Deputado José Braga,
por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental. o Presidente,
Deputado Hely Tarqüinio. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Cel. PM Leonel Archanjo Affonso,
Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -: o
Sr. Renato Barros, da Coordenação Sindical, e o CeI. PM Jair José Dias,
advogado e ex-Comandante-Geral da PMMG, que debaterão o Projeto de
Lei n° 1.139197. do Governador do Estado. O Deputado Péricles Ferreira
apresenta requerimento solicitando seja ouvido nesta reunião somente o Cel.
PM Leonel Archanjo Affonso, ficando os demais convidados para serem
ouvidos em outra oportunidade. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. O Presidente convida o CeI. PM Leonel Archanjo Affonso a
tornar assento à mesa. Antes de passar-lhe a palavra, concede-a ao
Deputado Péricles Ferreira, que formula algumas questões sobre o tema da
reunião. Logo após, o convidado faz sua exposição. Registra-se a presença
do Deputado Gilmar Machado. Abertos os debates, fazem uso da palavra os
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Deputados Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado e Péncles Ferreira.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença do
convidado e dos parlamentares, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião conjunta, a ser realizada no dia 416197. às 9h30min, com a
finalidade de se ouvirem o Sr. Renato Barros e o Cel. PM Jair José Dias,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Navarro Vieira -

Adelmo Carneiro Leão - Leonídio Bouças - Péncles Ferreira -Miguel Martini.
ATA DA 65a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo
Coelho, Ronaldo Vasconcellos e Antônio Roberto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo
Coelho, declara aberta a reunião 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, dá ciência à
Comissão da seguinte correspondência: ofício do Sr. Jarbas Soares Júnior,
Promotor de Defesa do Meio Ambiente, encaminhando cartaz e "folder" do
Encontro do São Francisco - o Rio da Unidade Nacional, promovido pelo
Ministério Público de Minas Gerais e pela Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável: e carta do Sr. Damião Campos Guimarães,
encaminhando cópia de sua tese de mestrado "Saneamento e
Municipalização - Assessoramento a Municípios de Pequeno Porte". Em
seguida, o Presidente solicita que seja exibido documentário enviado à
Comissão pelo Deputado lvo José. relativo ao Projeto Xerimbabo, de
Ipatinga. criado pela USIPA. em parceria com a USIMINAS, o qual tem por
finalidade promover a educação ambiental por meio de cursos, palestras,
seminários e aulas práticas. Após a exibição do filme, o Presidente comunica
que a Comissão fará visita a Ipatinga no dia 1216197. com o objetivo de
conhecer "in loco" o trabalho desenvolvido no âmbito do referido projeto,
conforme requerimento do Deputado lvo José, aprovado pela Comissão. O
Deputado Ronaldo Vasconcellos faz uso da palavra e fala sobre sua visita à
empresa Arafértil S.A., tecendo elogios ao Deputado Ivo José, ex-Presidente
desta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, detem-una a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Raul Lima Neto. Presidente - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto.

ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
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DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR. NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA
DE REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERÍODO

DOS ÚLTIMOS 10 ANOS. DAS PARCELAS REFERENTES À
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE

RESPONSABILIDADE DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E
30 DA LEI N° 9.380, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986, E. AINDA, APURAR

OS MOTIVOS QUE LEVARAM ÀS IRREGULARIDADES NO
GERENCIAMENTO DO INSTITUTO

Às onze horas do dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões aos Deputados Miguel Martini. Luiz
Fernando Faria, Gilmar Machado, Carlos Pimenta e Jorge Eduardo de
Oliveira (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à leitura
da ata da reunião anterior. Isso feito, verifica-se nela uma incorreção. A
Presidência determina que seja feita a devida retificação, após o que a ata é
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. João Heraldo Santos Lima,
Secretário da Fazenda, a quem convida a tomar assento à mesa. Convida,
ainda. os Srs. Luiz Schwarcz. Diretor da Superintendência Central do
Tesouro: Paulolinto Ferreira, Diretor da Superintendência Central de
Contadoria Geral: Joaquim José da Cunha, Superintendente Central de
Auditoria, e Márcio Favilla Lucca de Paula, assessor do Secretário. Neste
momento, comparecem os Deputados Anderson Adauto, Bilac Pinto e
Adelmo Carneiro Leão. A Presidência passa a palavra ao Deputado Carlos
Pimenta, autor do requerimento que motivou o convite ao Secretário. Logo
após, o Sr. João Heraldo Santos Lima faz sua explanação sobre a situação
do IPSEMG e responde a questões formuladas pelos Deputados Gilmar
Machado, Anderson Adauto e Adelmo Carneiro Leão. conforme consta nas
notas taquigráficas. Encerrada essa fase, o Presidente agradece a presença
do Secretário da Fazenda e dos demais representantes dessa Secretaria e
suspende a reunião por alguns minutos para que eles se retirem. Reabertos
os trabalhos, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento
solicitando sejam colocadas à disposição dos membros da Comissão as
notas taquigráficas relativas aos depoimentos do Presidente do IPSEMG e
do Secretário da Fazenda. A Presidência informa que todos os documentos
pertencentes à CPI estão à disposição de seus membros. não havendo, pois,
necessidade de requerimento para consultá-los. O Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento em que pede seja solicitada ao Sr. João
Heraldo Santos Lima a documentação citada em seu depoimento, para que
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seja anexada aos autos da CPI, bem como a documentação relativa ao
empréstimo de R$87.000.000,00, tomado à reserva técnica do IPSEMG em
beneficio do Tesouro do Estado (forma de pagamento, juros e correção
monetária); os dados referentes à dívida, ano a ano, de 1955 até o inicio do
Governo Azeredo e discriminando-se os do atual Governo separadamente; e
o modelo matemático para o cálculo da dívida. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Saladas Comissões, 10 de junho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Gilmar Machado - Sebastião

Costa - Anderson Adauto - Carlos Pimenta.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERIODO DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS. DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996, E. AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE

LEVARAM ÀS IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO
INSTITUTO

Às dez horas e trinta minutos do dia dez de junho de mil novecentos e
noventa e sete, compareceram na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, José Braga, Sebastião Costa, Carlos Pimenta, Gilmar Machado,
Anderson Adauto e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. o Presidente. informa que a reunião se destina a ouvir o
depoimento dos Srs. Ricardo de Andrade, Carlos Antônio Barroso Mourão,
Sandoval Geraldo Coelho, Rui Romano Barbosa. João Augusto Pereira do
Amaral e da Sra. Manha Teixeira Domingues, respectivamente,
Superintendentes de Finanças, de Planejamento. Odontológico. Hospitalar,
de Interiorização e de Administração do IPSEMG. A Presidência informa que
somente após concluída a inquirição de uma testemunha é que se passará à
testemunha seguinte. Esclarece, ainda, que perguntas e respostas devem
conter o máximo de objetividade possível. Prosseguindo, solicita a entrada
do primeiro depoente, Sr. Carlos António Barroso Mourão, e após ler o
disposto no ant. 40, II. da Lei Federal n° 1.579, passa a palavra à testemunha
para que informe à Mesa a sua qualificação. Iniciada a inquirição, fazem
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questionamentos os membros da Comissão. Esgotadas as perguntas. a
Presidência dispensa o depoente e suspende a reunião até que a próxima
testemunha seja conduzida ao Plenarinho IV. Registra-se a presença do
Deputado Paulo Piau, substituindo, por indicação da Liderança do PFL, o
Deputado Sebastião Costa. Com a chegada do segundo depoente, Sr.
Sandoval Geraldo Coelho, são reabertos os trabalhos. Após os
procedimentos iniciais, a testemunha é inquirida pelos membros da
Comissão. O mesmo ocorre com o terceiro depoente, Sr. João Augusto
Pereira do Amaral. Encerrado o terceiro depoimento. o Presidente verifica a
inexistência de 'quorum" para o prosseguimento dos trabalhos, chama ao
Plenarinho IV os Srs. Ricardo Andrade, Rui Romano Barbosa e a Sra. Manha
Teixeira Domingues, convoca os intimados e os Deputados para a reunião
extraordinária a ser realizada no dia 1116197. às 9h30min. com a finalidade
de ouvir os mencionados senhores, agradece a presença de todos.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lide junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - José Braga - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - Carlos Pimenta - Luiz Fernando Faria.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O l TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.135/97

Comissão de Saúde e Acão Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende. o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Tupaciguara. com sede no Município de
Tupaciguara.

A matéria foi submetida ao exame preliminar da Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
e apresentou-lhe a Emenda n° 1 Vem agora o projeto a esta Comissão para

;	o 1 0 turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

A APAE de Tupaciguara compromete-se com o respeito humano e com a
'	fraternidade. demonstrados em cada um de seus atos em favor da

educação, da reabilitação e da inserção do excepcional na sociedade.
Suas iniciativas estão harmónicas com as das APAEs em geral,

conhecidas principalmente pelo trabalho de apoio às famílias cujos filhos são
portadores de doenças mentais. Realiza, assim, um trabalho de forte alcance
social na área da saúde e da educação.



306
Diante disso, entendemos meritória a iniciativa em declará-la de utilidade

pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.135197
no 10 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 10 de junho de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.149/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência Infantil -
AMAI -, com sede no Município de Francisco Badaró.

Após publicação, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o assunto,
nos termos do art. 104, 1. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade promove e coordena ações filantrópicas, com a

finalidade de amparar crianças carentes do Município de Francisco Badaró.
Em cumprimento de suas diretrizes estatutárias, desenvolve programas

nas áreas de saúde, educação, nutrição, saneamento básico e outras, os
quais atendem, prioritariamente. às famílias mais necessitadas.

Em virtude do que foi dito, julgamos de grande importância a outorga do
título de utilidade pública à AMAI.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.149197

no 10 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 10 de junho de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.085197

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Esperança,
com sede no Município de Igarapé.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos
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regimentais.

Atendendo ao disposto no § 10 do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A mencionada entidade desenvolve relevantes serviços nas áreas de

saúde e educação, em cumprimento de seu estatuto, que estabelece como
meta auxiliar exclusivamente as pessoas menos favorecidas.

Pelo trabalho de caráter cultural e beneficente por ela desenvolvido,
ratificamos o posicionamento desta Comissão no 1 9 turno, considerando-a
merecedora do título declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.085/97 no 21 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 10 de junho de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.085197

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Esperança,
com sede no Município de Igarapé.

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

Nova Esperança, com sede no Município de Igarapé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.230197
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - O inciso 1 do art. 20 da Lei n° 12.203, de 17 de junho de 1996,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° -

- receitas a que se referem os arts. 155, 1, II e III. e 157 da Constituição
Federal;".".

Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: Tal garantia torna-se necessária para efetivação do

refinanciamento, junto à União, da dívida do Estado. Esse refinanciamento,
já discutido e autorizado por esta Casa Legislativa, é benéfico ao Tesouro
Estadual. uma vez que as condições de financiamento com a União são
mais favoráveis, e, ademais, possibilita a transformação da modalidade da
dívida, de "contratada externa" para "contratada interna".
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1.943/96

Mesa da Assembléia
Relatório

Vem á Mesa, para receber parecer, o requerimento em epígrafe, do
Deputado Gilmar Machado, que tem como objetivo solicitar ao Governo do
Estado cópia do contrato de empréstimo celebrado entre o Estado e o
BNDES em que o primeiro deu como garantia ações da CEMIG e, também,
cópias dos contratos do Governo do Estado com as empresas que
negociaram os bônus externos de que trata a Lei n° 11.116, de 25/6/93.

Fundamentação
Preliminarmente, constatamos que a proposição se enquadra no art. 245,

inciso XII, e no art. 246, c/c o art. 50, inciso VIII, alínea "cl". do Regimento
Interno, ou seja, o requerimento está sujeito à deliberação do Plenário, após
receber parecer da Mesa.

No que conceme ao mérito, entendemos ser a proposição conveniente e
oportuna, tendo em vista que as informações solicitadas possibilitarão que
este Poder tenha pleno exercício da competência privativa que lhe confere o
art. 62, inciso XXXI, da Carta Magna mineira, qual seja a fiscalização e o
controle dos atos do Poder Executivo.

Além disso, no caso em tela, essa fiscalização caracteriza-se como sendo
de interesse público, uma vez que o seu objeto se relaciona com a alienação
de percentual significativo de ações da CEMIG, fato que suscitou grande
debate na mídia.

Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a proposição,
pois ela não é específica com relação à autoridade destinatária, referindo-se,
apenas, a "Governo do Estado". No nosso entendimento, o mais conveniente
seria endereçá-la ao Secretário de Estado da Fazenda, com fulcro no art. 54.
§ 1 0 e 20 . da Constituição do Estado e na natureza da matéria. Nesse
sentido, propomos a Emenda n° 1, redigida na conclusão desta peça
opinativa.

Finalmente, propomos, por meio da Emenda n° 2, a seguir redigida,
correção técnica para sanar equivoco com relação à data da Lei n° 11.116.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

1.943196 com as Emendas n°s 1 e 2. a seguir apresentadas.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "fornecidas pelo Governo do Estado" por
"fornecidas pelo Secretário de Estado da Fazenda".

EMENDA N°2
Substitua-se a expressão "Lei n°11.116. de 1 0 de novembro de 1993" por

"Lei n° 11.116, de 2516193".
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Ivo José, relator - Cleuber Carneiro -

Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.049197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
e assinado por seu Presidente, o requerimento em exame solicita o
encaminhamento de pedido de informação ao Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administração acerca da situação dos aprovados no
concurso público para o preenchimento de cargos de Professor nível 1, grau
A. realizado segundo o Edital n° 16/94, publicado no órgão oficial do Estado
em 29/10194.

Publicada no 'Diário do Legislativo em 2013197. vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 245. XII. c/c O art. 80,
VIII, "d". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República. no inciso II do art. 37, estabelece que a

investidura em cargos públicos depende de prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos; fixa, ainda, no inciso III do mesmo
artigo, em até dois anos, prorrogáveis por igual período, o prazo de validade
do certame. As mesmas disposições constam na Carta mineira, em seu art.
21.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração, fez publicar, em fins de 1994, edital para a
seleção de candidatos a cargos no Quadro do Magistério e fixou, no item
7.2.0. o prazo de dois anos, prorrogável por igual período, para a validade do
concurso público. Estabelece-se. ainda, no item 1 7.2 do edital, que, além
das vagas então definidas, outras, surgidas no decorrer do prazo de
validade, poderiam ser preenchidas pelos candidatos classificados,
observando-se rigorosamente a posição destes na listagem de classificação
para a localidade.

O conhecimento da situação real na área da educação é de competência
da Comissão que encaminha o requerimento, nos termos do art. 103, IX, "a",
do Regimento Interno. Isso se faz necessário por encontrar-se, ainda, o

' concurso no período previsto para sua validade e por ser o fato de interesse
público relevante, apresentando reflexos na atuação da mencionada
Comissão.

Cabe à Mesa da Assembléia, conforme dispõe o § 2 0 do art. 54 da
s	Constituição do Estado, encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito

de informação, importando a recusa ou o não-atendimento no prazo de 30
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dias, ou a prestação de informação falsa, em crime de responsabilidade.

O requerimento em exame, por tratar de matéria de interesse público e ser
resultante de ações da administração estadual, atende, portanto, aos
requisitos previstos no art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.049/97.
Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio, relator - Cleuber Carneiro -

ivo José - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.050/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Apresentado pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer, a partir de proposição do Deputado Gilmar Machado, o requerimento
em apreço tem por finalidade seja solicitado ao Secretário da Educação o
envio de informações sobre o processo de municipalização de escolas
estaduais e esclarecimentos sobre a situação jurídica e funcional dos
servidores e dos bens das unidades de ensino municipalizadas.

Publicada em 2013197, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 245, XII, c/c o art. 80, VIII, "d'. do Regimento
Interno.

Fundamentação
O requerimento em exame tem fundamento no comando do art. 54, § 20,

da Carta Estadual, transcrito a seguir:
"Art. 54 - ........
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

Trata-se, ainda, de matéria sujeita à apreciação do Plenário, conforme
estatui o art. 245, XII, do Regimento interno.

A municipalização de escolas estaduais é procedimento incentivado pela
Emenda à Constituição n° 14, bem como pela recém-aprovada Lei de
Diretrizes e Bases da Educação.

O processo de transferência das unidades de ensino fundamental da órbita
do Estado para a dos municípios implica a redefinição da situação jurídica e
funcional dos servidores estaduais e envolve. normalmente, ônus com
relação a bens públicos do Estado.

Dada a grande importância de que se reveste a matéria, deve a
Assembléia Legislativa, dentro dos limites constitucionais, exercer sua
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função fiscalizadora, a fim de acompanhar de perto todas as etapas do
enxugamento da máquina administrativa do Estado, garantindo-se a
observância dos princípios básicos da administração.

A matéria preenche, portanto, os requisitos legais e regimentais para sua
aprovação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento ri0

2.050/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de junho de 1997.
Francisco Ramalho. Presidente - Maria Olivia, relatora - Cleuber Carneiro -

Ivo José - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.051/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, em virtude
de requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, aprovado na sessão
ordinária de 1913197, a proposição em exame dispõe sobre o
encaminhamento à Comissão Executiva Estadual da Questão Indígena de
pedido de informações detalhadas sobre a situação dos povos indígenas no
Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 21/3/97, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 245, XII, dc o art. 20.
VIII, "d". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, no art. 231, estabelece regras específicas e

detalhadas, que devem ser obrigatoriamente seguidas, no que diz respeito
aos direitos dos povos indígenas no Brasil. São assegurados aos índios os
direitos â manutenção de sua organização social, linguas, costumes, crenças
e tradições, bem como a posse permanente das terras por eles
tradicionalmente ocupadas e o usufruto exclusivo das riquezas nelas
existentes.

A realidade tem demonstrado, entretanto, que persistem inúmeros e graves
problemas no tratamento da questão indigena, os quais têm profunda e
antiga raiz na história do Brasil e demandam, para sua resolução, decidida
atuação do poder público. A existência de órgão especifico no Estado de
Minas Gerais destinado ao exame da matéria corrobora essa afirmação.

Compete à Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais a defesa dos
direitos individuais e coletivos, nos termos do art. 103. VIII. 'a". do
Regimento Interno. No exercício de sua competência. a Comissão pode e
deve encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia Legislativa, pedidos de
informação aos órgãos da administração aos quais são atribuídas as tarefas
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de executar as políticas estaduais relativas aos direitos individuais e
coletivos.

A matéria constante no requerimento cumpre, portanto, os requisitos
regimentais para sua aprovação, por ser, em sua natureza, sujeita à atuação
fiscalizadora do Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.051/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Cleuber Carneiro, relator - Ivo José -

Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.090/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio do requerimento em análise, a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais pleiteia seja encaminhado oficio ao Secretário de Estado da
Segurança Pública, solicitando informações sobre o inquérito policial que
investiga o assassinato do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Abre-Campo, Ivan Chaves Teixeira.

Publicada em 1214197, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 80, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Estadual atribui à Assembléia Legislativa a competência

para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. inclusive os da
administração indireta, como está expresso no art. 62, XXXI.

O pedido de informações mencionado é conveniente e oportuno, pois
possibilita sejam trazidos a esta Casa dados sobre as investigações feitas
por aquela Secretaria relativas ao crime que vitimou o citado líder sindical.
Esta Comissão considera o assunto afeto a sua competência e quer
acompanhar de perto todas as fases do processo, colaborando para que tal
crime não fique impune.

As informações solicitadas constituem subsídio para análise, por esta
Comissão, de questões afetas à segurança da população e possibilitam a
esta Casa exercitar seu poder fiscalizador, competência que lhe é atribuída
pela Constituicão,

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.090/97 conforme redigido.
Sala de- Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio, relator - Cleuber Carneiro -

Ivo José - Maria Olivia.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.149197
Mesa da Assembléia

Relatório
Apresentada pela Comissão de Defesa do Consumidor, a partir de

requerimento do Deputado Marcos Helênio, a proposição em apreço tem por
finalidade seja solicitado ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Superintendente
da Administradora de Terminais - ADTER - o envio a esta Casa de dados
mensais relativos à cobrança de taxas e tarifas referentes a serviços
prestados pela estação rodoviária de Belo Horizonte, a saber: número de
passageiros pagantes da taxa de embarque: arrecadação pela utilização dos
banheiros: recebimento de aluguel de lojas; arrecadação de estacionamento:
receita de utilização de malex; valor arrecadado na utilização do terminal
pelos ônibus no embarque e no desembarque de passageiros.

Requer, ainda, aquela Comissão que sejam solicitadas às referidas
autoridades cópia do contrato de concessão e informação do valor mensal
repassado ao DER-MG no exercício de 1996-1997.

Publicada em 17/5/97. vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, "cl", do Regimento Interno.

Fundamentação
O ordenamento constitucional brasileiro, além de atribuir ao Poder

Legislativo a função de elaborar as normas jurídicas, reconheceu a sua
competência para exercer o controle externo sobre as atividades da
administração pública mediante vários instrumentos, entre os quais o pedido
de informação, por escrito, encaminhado às autoridades integrantes da
administração direta ou indireta.

Com relação à ADTER, conquanto seja uma empresa privada, ainda assim
está sujeita ao controle externo exercido pela Assembléia Legislativa, uma
vez que se trata de concessionaria de serviços públicos delegados pelo
DER-MG. Nessa qualidade, está sujeita ao controle desta Casa tanto no que
tange à sua atuação, ao modo e à técnica de execução dos serviços quanto
no que concerne aos seus lucros, à sua situação econômica e financeira e à
fixação das tarifas dentro de limites razoáveis e eqüitativos para a empresa e
para os usuários.

Quanto ao mérito da proposição. entendemos que a matéria objeto do
requenmento é de grande relevância para a coletividade, uma vez que tem
por escopo obter informações que esclarecerão se os serviços executados
na estação rodoviária de Belo Horizonte estão sendo prestados em
condições adequadas para o público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.149/97.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Ivo José, relator - Cleuber Carneiro -

Dilzon Melo - Maria Olivia.

TRANSCRIÇÃO

Morre Andrada Serpa, o General Nacionalista*
Morreu ontem na fazenda Borda do Campo. município de Antônio Carlos,

no Campo das Vertentes, o ex-Comandante do 3 0 Exército e veterano da
Força Expedicionária Brasileira, General Antônio Carlos de Andrada Serpa,
de 79 anos. Ele sofria de leucemia e será enterrado hoje às 11 horas.
Nacionalista e de grande cultura, o General Serpa era um crítico feroz da
proposta de pnvatização que vem sendo adotada nos últimos governos.

Serpa incorporou-se ao Exército como cadete, em fevereiro de 33. Na
Intentona Comunista de 35, integrou a Bateria de Artilharia, que participou do
combate direto com os militares da Escola de Aviação. Na Segunda Guerra,
fez parte da Força Expedicionária Brasileira.

Em 64. com a posse de Castelo, foi o Subchefe do Exército no Gabinete
Militar e adido militar junto à Embaixada da França. Em 77, atingiu seu mais
alto posto, o de General de Exército. Em 84, Serpa fez parte do grupo de
militares que apoiou o então candidato Tancredo Neves à Presidência da
República. Seu corpo será enterrado hoje. às 9h, no cemitério da cidade."

* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a requerimento do
Deputado Bilac Pinto.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 14 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 2682 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 12 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
1.260 e 1.261197 - Requerimentos n°s 2.197 e 2.198197 - Requerimentos dos
Deputados Geraldo da Costa Pereira, Miguel Martini, Ivo José e Marcos
Helênio - Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação.
Administração Pública e Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados
Marcelo Gonçalves, José Militão, Olinto Godinho e Marco Régis - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Leonídio Bouças, Gilmar Machado,
Marcos Helênio. Maria José Haueisen e Durval Angelo - 22 PARTE (ORDEM
DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições - Acordo de Lideranças: Decisão
da Presidência - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Miguel Martini; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei n°s 1.139. 1.142, 1.143 e 1.156197; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Ivo José. Marcos Helênio e
Geraldo da Costa Pereira e Requerimento n°2.114/97: aprovação - Questão
de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a lista de

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

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Mana Olivia, 5aSecretána. nas funções de 20-Secretário,

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

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° 1.260/97

Altera a Lei n° 12.032, de 22 de dezembro de 1995, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica a Lei n° 12.032, de 22 de dezembro de 1995, acrescida do

seguinte dispositivo:
"Art. .... - A requerimento do interessado, quando maior de 65 (sessenta e

cinco) anos, deverá constar na cédula de identidade emitida pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública uma tarja em cor destacada na qual conste
o termo Waior de 65 Anos".

Parágrafo único - A expedição da cédula de identidade nesses casos será
isenta do pagamento da Taxa de Segurança Pública prevista nos itens 8.1 e
8.1.2 da Tabela D desta lei.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 11 de junho de 1997.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A Constituição Federal, de acordo com o disposto no art. 230,

§ 21 , assegura aos cidadãos com idade superior a 65 anos o direito de utilizar
gratuitamente o transporte coletivo municipal Ocorre, entretanto, que nem
sempre esse direito constitucional é de fato exercido, pois muitos municípios
exigem a apresentação de uma credencial especifica no momento em que
os beneficiários entram nos ônibus.

Assim sendo, a inclusão da tarja identificadora na cédula de identidade
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facilitará sobremaneira o exercício desse direito constitucional em todo o
Estado de Minas Gerais, dispensando-se, assim, a apresentação de uma
credencial especifica.

No que conceme à isenção do pagamento da Taxa de Segurança Pública,
ela se faz necessária, porque a maioria dos beneficiários desse direito não
têm condições materiais de arcar com o custo da emissão de nova cédula de
identidade.

Por fim, seria de se perpetrar verdadeiro contra-senso exigir dos
destinatários do dispositivo constitucional retrocitado o desembolso de
qualquer quantia para o exercício do direito de utilização gratuita dos
transportes coletivos urbanos.

Por essas razões contamos com o apoio dos demais Deputados desta
Casa à aprovação do projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI N°1.261/97
Altera o anexo da Lei n° 11.962, de 30 de outubro de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Os incisos VI e VII da Lei n° 11.962, de 1995, passam a vigorar

com a seguinte redação:
"VI - Região Administrativa do Alto Paranaíba
Sede: Patos de Minas
1 - Ara puá2- Carmo do Paranaiba
3 - Coromande14 - Cruzeiro da Fortaleza
5 - Guimarãnia6 - Lagamar
7 - Lagoa Formosa8 - Lagoa Grande
9 - Matutinal  - Patos de Minas
11 - Patrocíniol2 - Presidente Olegário
13- Rio Paranaiba14 - Santa Rosa da Serra
15- São Gonçalo do Abaeté 16- São Gotardo
17 - Serra da SaudadeiS - Serra do Salitre
19- Tiros
VII - Região Administrativa do Vale do Rio Grande
Sede: Uberaba
1 - Agua Comprida2 - Araxá
3 - Campo Florido4 - Campos Altos
5 - Carneirinho6 - Comendador Gomes
7 - Conceição das Alagoas 8 - Conquista
9 - DeltalO - Fronteira
11- Frutall2- Ibiá
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13 - ltapagipe14 - Iturama
15 - Limeira do Oestel6 - Nova Ponte
17 - Pedrinôpolis18 - Perdizes
19 - Pirajuba20 - Planura
21 - Pratinha22 - Sacramento
23 - Santa Juliana24 - São Francisco de Sales
25 - Tapira26 - Uberaba
27 - União de Minas28 - Veríssimo".
Sala das Reuniões, 10 de junho de 1997.
Paulo Piau
Justificação: As administrações regionais criadas pelo atual Governo e em

fase de implantação agilizam e modernizam a administração pública. O
projeto do Governo que criou e delimitou cada regional administrativa sofreu
algumas alterações durante sua tramitação nesta Assembléia Legislativa. No
caso específico da Região Administrativa do Vale do Rio Grande, com sede
em Uberaba. entendemos que ocorreu, data vênia", uma séria amputação
de uma das associações microrregionais mais importantes de Minas Gerais.
A Associação Microrregional dos Municípios do Planalto de Araxá - AMPLA -,
com sede nessa cidade, teve os seus municípios distribuídos em três sedes
de administração regional. Enquanto a própria Araxá, Pedrinópolis, Perdizes
e Tapira pertencem à Região Administrativa de Uberaba, Campos Altos. lbiá,
Pratinha e Serra do Salitre passaram a pertencer à Região Administrativa do
Alto Paranaíba, sediada em Patos de Minas, e Medeiros, à Região
Administrativa do Alto São Francisco, instalada em Divinópolis.

Nossa proposta de reunificação da região visa corrigir tamanha injustiça
cometida aos moradores de três municípios da AMPLA, deslocados para
outras regionais, que pouca afinidade possuem com os seus moradores.
Histórica e culturalmente, os Municípios de Campos Altos. lbiá e Pratinha
pertencem à região do Planalto de Araxá, que, por sua vez, mantém os
mesmos laços com Uberaba e região. A correção dessa injustiça resgata aos
moradores desses municípios o sentimento de regionalização. que seria
quebrado com a implantação das administrações da maneira como foi
aprovado por esta Assembléia Legislativa.

Anexamos ao projeto correspondências dos Prefeitos Municipais de
Campos Altos, lbiá e Pratinha, bem como das Mesas Diretoras das Câmaras
Municipais de Campos Atos e Pratinha, solicitando nossa intervenção para
que esses municípios passem para a Administração Regional do Vale do Rio
Grande, sediada em Uberaba.

Aproveitamos, ainda, para incluir em nossa proposta a inclusão de dois
novos municípios criados recentemente: Delta e União de Minas,
desmembrados de Uberaba e Iturama, respectivamente.



rÀ

319
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos

Municipais para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.197/97, do Deputado Toninho Zeitune, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulações com o Município de Arceburgo por seu
1041 aniversário de fundação. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N°2.198/97, do Deputado Jorge Hannas, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulações com o Sr. João Daniel Fernandes Iglesias
pela publicação do livro "Aspectos Médicos das Parasitoses Humanas". (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Geraldo da Costa Pereira, Miguel Martini, Ivo José e Marcos Helênio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Educação, de Administração Pública e de Direitos e Garantias Fundamentais
e dos Deputados Marcelo Gonçalves, José Militão, Olinto Godinho e Marco
Régis.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Leo nídio Bouças.
• Deputado Leonídio Bouças* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estivemos

ontem reunidos na Comissão de Administração Pública, tratando de um
assunto muito importante, que afeta toda a população da região
metropolitana: o transporte coletivo. Tratou-se um pouco, também, da
questão do trânsito.

Logo depois, na parte da tarde, tivemos a oportunidade de ouvir as
palavras dos Deputados Irani Barbosa e Alencar da Silveira Júnior com
relação ao assunto discutido pela manhã e. em seguida, ouvimos o
Deputado Ivo José mencionar a proposta de criação da Região Metropolitana
do Vale do Aço.

A própria Constituição Federal já estabelece a competência dos Estados
para criar regiões metropolitanas, e a Constituição do Estado dispõe, em um
dos seus artigos, que o Estado pode criar regiões metropolitanas para cuidar
dos interesses comuns de várias cidades limítrofes que formem verdadeiras
aglomerações urbanas. E. aqui na Capital, a questão do transporte coletivo
está entre as atribuições da região metropolitana, já que é de interesse
comum.

Ontem, aqui compareceram o Dr. João Luiz, representando a BHTrans: o
Dr. Marco Aurélio Carone, representando a Associação dos Usuários do
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Transporte Coletivo; representantes da CDL, do SINDPAS, do SETRANSP e
do SINDUSCON e vários usuários do transporte coletivo, que lotaram os
nossos corredores no instante daquela importante reunião.

Quero enfatizar, Sr. Presidente, que a Assembléia Legislativa não pode
ficar omissa em relação à grave questão do transporte coletivo de Belo
Horizonte e de toda a região metropolitana. Não podemos assistir a este
descontrole total do trânsito da nossa Capital, sabendo que a resolução do
trânsito passa também pela resolução do transporte coletivo da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Nesta oportunidade, aproveitando a minha presença nesta tribuna, quero
aqui chamar a atenção para a responsabilidade da AMBEL. A AMBEL, como
associação metropolitana que esta Assembléia Legislativa criou através de
lei complementar, deve assumir o seu papel na coordenação e na supervisão
dos interesses da Grande Belo Horizonte.

Houve várias acusações de parte a parte. O representante da AMUT fez
acusações ao representante da BHTrans e vice-versa. Mas, como o
Deputado lrani Barbosa e o Deputado Alencar da Silveira Júnior, aqui
presente, também estão preocupados com a resolução do transporte coletivo
da nossa cidade, não podemos nos omitir. O transporte coletivo de Belo
Horizonte não pode ser visto de maneira isolada do transporte coletivo da
região metropolitana.

Existe a Câmara de Compensação Tarifária, e ela é uma câmara comum,
pois envolve toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte. E por isso, Sr.
Presidente, que a Comissão de Administração Pública vai estar atenta à
questão do transporte coletivo na nossa Belo Horizonte e na nossa região
metropolitana.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Leonídio,
gostaria de parabenizá-lo pelo pronunciamento e por sua preocupação com a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, região essa em que, como V. Exa.,
sou votado. Tenho certeza absoluta de que, como V. Exa. vem de uma
cidade grande do Triângulo, pode entender perfeitamente os problemas de
transporte da nossa Capital.

Mas gostaria de lhe explicar uma coisa: em Belo Horizonte, não
precisamos apenas de um ajustamento do transporte metropolitano.
Precisamos também de um plano diretor para a região metropolitana. Veja
V. Exa. um pequeno exemplo: o lixo que é recolhido em Venda Nova é
depositado em um aterro sanitário na BR-040. Quer dizer, o lixo viaja por
90km.

Então, como V. Exa. conhece bem a nossa Capital, pode entender que
necessitamos de um plano diretor. V. Exa. sabe perfeitamente que Santa
Luzia, Ribeirão das Neves e lbirité são cidades vizinhas. Sabe também que
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Santa Luzia fica ao lado de Vespasiano: que Santa Luzia fica ao lado de
lbiritê. Então, se ela não tiver um tratamento adequado. como tem lbirité,
com certeza vamos ter dificuldades.

Portanto, V. Exa. tem que fazer coro com os Deputados da região
metropolitana, acompanhar e nos ajudar para, em parceria, pedirmos ao
Governador do Estado obras para Belo Horizonte, obras para a região
metropolitana. Não adianta fazer licitação. Repito o que disse ontem na
Comissão: não adianta trocar empresário: não adianta colocar ônibus: não
adianta fazer nada, se não fizerem obras no sistema viário em Belo
Horizonte.

E V. Exa., que conhece a região metropolitana, sabe que São Joaquim de
Bicas, que hoje faz parte da região metropolitana, é separada de Igarapé
apenas por uma avenida. Portanto, temos que ter certeza de que o
tratamento naquela região é o mesmo. Muito obrigado.

O Deputado Leonidio Bouças - Muito bem, Deputado Alencar da Silveira
Júnior. Quero dizer que foi para isso que chamei a atenção de todos ontem.
Temos que enxergar os problemas de Belo Horizonte juntamente com os da
região metropolitana. Imaginem os senhores que estamos discutindo - os
ideólogos mundiais estão discutindo - a questão dos Estados nacionais, que
surgiram nos séculos XV e XVI, com a Organização Mundial do Comércio -
OMC -. ditando regras para o comércio mundial e colocando em xeque os
próprios Estados nacionais. Tudo isso é provocado pela globalização que
vivemos hoje. Se estamos discutindo os Estados nacionais e a globalização,
como não haveriamos de discutir a formação das metrópoles? Não podemos
separar os problemas de Belo Horizonte dos de Contagem. Betim, São
Joaquim das Bicas, lbirité e das cidades limítrofes. Temos que ver o
problema como um todo, e é por isso, Deputado Alencar da Silveira Júnior,
que nós. Deputados, temos que cuidar da solução dos problemas da Capital.
Antes de tudo, porém, temos que fazer cumprir as leis que esta Assembléia
Legislativa promulgou. Entre essas, temos a implantação de uma
Assembléia Metropolitana, da qual fazem parte todos os Prefeitos: o de Belo
Horizonte e os de toda a região metropolitana, assim como os Vereadores.
de acordo com o número de habitantes de cada cidade. Vamos brigar pela
solução dos problemas de Belo Horizonte e da região metropolitana, porque
aqui se encontra uma grande parte da população de Minas Gerais.

Meus senhores, é chamando a atenção para o problema do trânsito de
Belo Horizonte que fico preocupado quando vejo pessoas de classe média e
alta reclamando que o trânsito não anda na cidade, que ficam horas e horas
tentando avançar alguns quarteirões. Se nós, que estamos dentro dos carros.
reclamamos, imaginem o que não passam aqueles que estão dentro dos
ônibus. sofrendo, gastando duas ou três horas para chegar em casa depois
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de um dia cansativo de trabalho. É por isso, Srs. Deputados, que temos de
fazer essa Assembléia Metropolitana funcionar. Temos, na Casa, um projeto
do Governo do Estado, cujo relator é o Deputado Ajalmar Silva: ele trata da
criação de uma empresa que irá procurar resolver o problema do trem
metropolitano. Imaginem os senhores que tivemos ontem, na Comissão de
Administração Pública, o Vice-Presidente da BI-ITrans, Dr. João Luiz,
dizendo que o DER-MG tem atrapalhado o gerenciamento da questão do
transporte nas cidades da região metropolitana. Então, quero fazer um apelo
desta tribuna: vamos fazer um ofício e remetê-lo ao DER-MG.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - E só para dizer que o
trem metropolitano, hoje, é um sucesso; agora, está chegando até Venda
Nova. Já chegou ao Bairro São Paulo, vai chegar a Venda Nova, e a
segunda etapa já está chegando a Betim, estamos a 1 k de Betim. V. Exa.
sabe, perfeitamente, que o trem metropolitano é um avanço.

O Deputado Leonidio Bouças* - Certo, Deputado Alencar da Silveira
Júnior. E o metrô.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Gostaria de dizer a esta Casa e,
especialmente, ao Deputado Leonídio Bouças, que ele está realizando, nesta
tarde, no Plenário da Assembléia, um grande trabalho, qual seja o de fazer
repercutir na Casa inteira um assunto candente, que foi discutido, ontem, na
comissão que é presidida por ele. Venho acompanhando a fala do Deputado,
acompanhado do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que está
pretendendo, de uma certa forma, criar embaraços ao Deputado Leonidio
Bouças. De fato, o Deputado Leonídio Bouças não é um Deputado vinculado
à cidade de Belo Horizonte. E um Deputado do Estado de Minas Gerais,
vinculado à cidade de Uberlândia, mas que está, num belo trabalho.
comunicando à Casa todas as discussões que se fizeram ontem - por muito
tempo e com muita ênfase e profundidade - na comissão que ele preside.
Então, eu gostaria de dizer ao Deputado Leoníciio Bouças e a esta Casa que
as intervenções que vêm sendo feitas aqui, como aparte, têm vistas a criar
embaraço ao Deputado. Acho que a ele caberia, sobretudo, prosseguir na
sua manifestação para mostrar a importância daquele debate e fazê-lo do
conhecimento de todo o Estado de Minas Gerais. E isso que eu queria dizer,
Sr. Presidente. Muito obrigado, Deputado Leonidio Bouças.

O Deputado Leonidio Bouças* - Muito obrigado. Deputado Arnaldo Penna.
Realmente, considero-me um Deputado de Minas Gerais, preocupado com
todas as questões relativas ao Estado. Não podemos ser um Deputado daqui
ou de acolá, somos eleitos Deputados do Estado de Minas Gerais, e eu me
considero um morador da Capital. Sou morador de Belo Horizonte, então
tenho de me preocupar, sim, com as questões metropolitanas. Só em Belo
Horizonte são 2.091.000 habitantes, segundo o IBGE, na sua última
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estatística. Se somarmos Contagem. Betim e todas as grandes cidades,
vamos encontrar aqui mais de 25% dos habitantes de Minas Gerais. Como
não vamos discutir as questões relativas à cidade onde trabalhamos e
moramos, a Capital do nosso Estado? Vamos discutir sim, e quero chamar a
atenção - para terminar, Sr. Presidente -, porque a questão do trânsito e do
transporte em Belo Horizonte tem de ser resolvida sim. E não é só cobrando
obras, não, é através de um bom gerenciamento, que deve ser feito com a
participação de todos os envolvidos, ou seja, de todas as Prefeituras da
Grande Belo Horizonte, do DER-MG e da BHTrans. Agradeço, senhores, e
vamos continuar trabalhando para o bem-estar da nossa Belo Horizonte e de
toda a região metropolitana. Muito obrigado.

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

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, ocupamos a tribuna,
nesta tarde, para abordar dois assuntos: um deles será mais bem detalhado
pelo nosso Líder, Deputado Marcos Helénio, que também vai se pronunciar
nesta tarde.

Gostaríamos de abordar o primeiro assunto, que diz respeito a um decreto
que virou mania, que se transformou na maneira de o Governador Eduardo
Azeredo governar e é também o método utilizado por Fernando Henrique
Cardoso. Fernando Henrique utiliza as medidas provisórias; Eduardo
Azeredo utiliza os decretos e as resoluções para legislar sem consultar o
Poder Legislativo. O Governador quer retirar do Poder Legislativo a
prerrogativa de discutir temas relevantes do Estado. Vimos que o Governo
do Estado quer, por meio desse projeto, continuar legislando sobre a questão
salarial. Nesse período todo, desde 1995, o Governo já vem legislando sobre
a questão salarial e diz agora que quer consertar. Vou ler uma frase do
Deputado e Secretário da Casa Civil e Comunicação Social, Agostinho
Patrús, sobre a situação do funcionalismo: "Vamos corrigir as injustiças com
o funcionalismo". Palavras do Secretário da Casa Civil. E a confissão do
Governo Azeredo de que realmente vem massacrando os servidores
públicos. E uma demonstração clara de que, durante esses dois anos, o
Governo Azeredo foi incompetente para gerir as questões do funcionalismo.
E a confissão de que o Governo, hoje. trata mal, sacrifica e penaliza os
servidores públicos. E ai pergunto ao Líder do Governo e aos Líderes do
PSDB se isso não é o próprio Governo confessando que foi injusto, que
realmente retirou dos servidores, coisa que não precisava estar fazendo. Ele
tinha condições de trabalhar de outra forma.

O Governo agora quer legislar para corrigir. Se ele teve dois anos, por que
não corrigiu? Não corrigiu porque não quis, porque resolveu fazer caixa em
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cima dos servidores públicos. Não admitimos e não aceitamos que o
Governador continue a agir dessa maneira. Ele quer continuar governando
por decreto, em cima dos servidores públicos, para não garantir a política
salarial para os servidores, porque teve dois anos para fazer isso. E agora,
às vésperas das eleições, o Governo começa a mudar o discurso. No
mínimo, isso é hipocrisia do Governo Eduardo Azeredo. Mas os servidores
públicos não são bobos, eles sabem exatamente o que o Governo quer. E
nós sabemos que o Governador não preza o processo democrático. Tanto é
verdade que não se dignou, em dois anos, a negociar com os servidores
públicos. O Deputado Romeu Queiroz nomeou, há dois meses, uma
comissão de Deputados para intermediar a negociação, e o Governador não
se dignou nem a discutir, mas quer por decreto, porque por decreto é uma
canetada no gabinete, não tem que ouvir, não tem que conversar, não
precisa ver os problemas e as dificuldades, inclusive provocadas pelo propno
Governo, como as da Polícia Militar. O Governador aumentou o salário do
alto comando e deixou os soldados sem reajuste. Hoje. vemos os problemas
que os militares estão vivendo, principalmente aqueles que enfrentam, de
fato, os marginais, correndo risco de vida permanente. Agora mesmo
perdemos um policial militar que tentou evitar um assalto em uma loja.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) * - Nobre Deputado Gilmar
Machado, V. Exa. é favorável ao aumento para os soldados?

O Deputado Gilmar Machado - Sou favorável ao aumento para os
soldados, para os cabos, para todos.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) - Então. Deputado Gilmar
Machado, é isso que o Governador quer por meio desse projeto. O
Governador quer dar o aumento, ele tem necessidade de dar o aumento. V.
Exa. deveria estar fazendo um discurso a favor do projeto. V. Exa. deveria
estar a favor dos policiais civis, dos militares, dos carcereiros, dos guardas
penitenciários, que realmente estão precisando de aumento.

O Governador quer atendê-los dentro da possibilidade que o Estado tem.
Infelizmente, o Governo de Belo Horizonte está com grandes problemas

porque não tem condições - o Prefeito de Belo Horizonte é uma pessoa
seriíssima, de grande valor - de dar os aumentos que os servidores públicos
do Município de Belo Horizonte estão pleiteando. Ele luta com dificuldades, e
os servidores do município estão ameaçando greve, o magistério está
ameaçando paralisações. O Prefeito Célio de Castro tem com ele o partido
de V. Exa., tem o Secretário da Fazenda do partido de V. Exa.. tem com ele
tantas pessoas do partido de V. Exa. Mas não é o fato de ser de um partido
que se resolve o problema. O fato é que não há meios para se atenderem às
necessidades, que realmente são muitas, que realmente são grandes. Mas
elas só podem ser atendidas dentro da possibilidade do Estado.
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Sabemos que dinheiro não nasce em árvores, que não aparece por acaso.

Ele chega aos cofres públicos e precisa ser bem empregado. Da mesma
forma que o Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Célio de Castro, até agora, vem
empregando bem a receita que tem no Município de Belo Horizonte, sem
poder dar os aumentos necessários, o Governo de Minas também está tendo
dificuldades. Mas ele quer corrigir.

Tenho certeza de que V. Exa. e o partido a que V. Exa. pertence vão cerrar
fileiras junto com o Governador do Estado para ajudar, pelo menos, a
minorar o grande problema que vive grande parte dos servidores públicos de
Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - O Deputado Arnaldo Penna tocou no ponto
que eu queria, que é exatamente o seguinte: o Prefeito de Belo Horizonte,
Dr. Célio de Castro, está em negociação permanente com os servidores.
Pergunto ao Deputado: quantas vezes o Governador recebeu os servidores?
Quantas vezes. Deputado?

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Se V. Exa. me permite, eu diria
que realmente o Governador não recebeu...

• Deputado Gilmar Machado - Nenhuma vez, nenhuma vez.
• Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* Até porque...
• Deputado Gilmar Machado - O Prefeito Célio de Castro recebe

constantemente os servidores. E a diferença de tratamento...
O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte) - O Prefeito Célio de Castro. não.

Um representante do Prefeito é que recebe.
O Deputado Gilmar Machado - Além disso, queria dizer para o Deputado

Arnaldo Penna que o projeto de reajuste dos servidores de Belo Horizonte é
votado na Câmara Municipal, não é por decreto.

• Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Não há reajuste, Deputado.
• Deputado Gilmar Machado - Não é essa a forma de trabalhar, não é

essa a maneira.
Além disso, V. Exa. tem de acompanhar melhor o que está acontecendo.

Lá, o projeto é discutido na Câmara. O Célio de Castro e o Patrus nunca
pediram para a Câmara Municipal abrir mão de legislar sobre reajuste de
servidores. Diferente de Eduardo Azeredo, que tem medo de enfrentar o
debate, que não conversa com os servidores. Essa é a grande diferença.

O nobre Deputado disse muito bem: há diferença de tratamento; dinheiro
realmente não nasce em árvores da noite para o dia. Mas há maneiras e
formas diferentes de se negociar, de se discutir. O Prefeito Célio de Castro
não dá aumento para os altos escalões para deixar os de baixo sem reajuste.
Ele não faz isso, como fez o Azeredo, que melhorou o salário dos altos
escalões da Policia Militar e dos cargos comissionados, deixando sem
aumento os demais.
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Essa é a diferença entre o PT e os partidos da esquerda e o PSDB, porque

nós respeitamos os servidores. Quando estamos no governo, sabemos
trabalhar e tratar os servidores, discutimos democraticamente e mostramos o
caixa do governo. E diferente do PSDB, que quer governar por decreto. O
Deputado Arnaldo Penna não diz que o projeto enviado por Azeredo não
propõe reajuste, ele propõe. O que o Azeredo enviou a esta Casa é um
pedido para continuar tendo poder para legislar e decretar reajustes sem
consultar o Poder Legislativo. O Deputado Agostinho Patrús, Secretário da
Casa Civil, chegou à conclusão de que o Governo cometeu injustiça.

Vou ler as palavras do próprio Deputado Agostinho Patrus, Secretário da
Casa Civil: "Vamos corrigir as injustiças criadas pelo Governo". E é
exatamente isso. O Governo esteve dois anos com o decreto na mão e não
deu conta de resolver as injustiças. Agora, às vésperas da eleição, é que ele
acha que vai resolver. Depois que lançou a sua candidatura, no vale do
Jequitinhonha, envia esse projeto para cá. Já está em campanha eleitoral. E
é exatamente esse tema que eu queria abordar aqui. O Governo publicou o
Decreto n° 38.829. de junho de 1997, no "Minas Gerais". Através desse
decreto, o Governador Eduardo Azeredo propõe: (- Lê:)

"Art. 1 0 - Fica facultado ao contribuinte do ICMS a antecipação para até 30
de junho de 1997 do pagamento de R$700.000,00, do período de apuração
correspondente à parcela do imposto, cujos vencimentos ocorram a partir do
mês de julho de 1997, até o mês de dezembro de 1999".

O Governador Eduardo Azeredo está dando incentivo para que a pessoa
antecipe o pagamento do ICMS de 1999, época na qual não vai estar mais
no Governo. Está demonstrando medo de perder as eleições. Quer que as
pessoas antecipem o pagamento do ICMS com o objetivo de usar o dinheiro
para tentar ganhar as eleições. Com isso, o caixa do Estado ficará
sacrificado. Esse é o Governo Azeredo. Governo que, através de decreto,
quer antecipar o ICMS de 1999, quando não mais será Governador, pois o
seu mandato termina no dia 31/12/98. Já está pedindo o dinheiro de 1999.
Com isso demonstrou incompetência para resolver os problemas de Minas.
Está aqui, nas minhas mãos, o Decreto n° 38.829. assinado pelo Governador
Eduardo Azeredo. Essa é a maneira como o PSDB quer governar. Ao pedir a
antecipação do ICMS, vai colocar em risco os recursos do Estado de Minas
Gerais. O próximo governo já vai estar comprometido, pois o atual Governo
está pegando dinheiro da próxima administração. Está aí a reeleição
lançada. e os problemas que ela traz. O Governo já quer gastar a receita que
não é mais dele. Quer gastar a receita que seria do próximo governo. E
exatamente isso que queremos denunciar aqui. A campanha eleitoral já foi
recolocada pelo Governador Eduardo Azeredo. E ele vai ter que responder
por isso. E o povo de Minas vai ficar sabendo, porque nós, da Bancada do
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PT, estaremos denunciando. Queremos saber onde ele vai pôr esse dinheiro
que deveria entrar no caixa em 1999. Quando o próximo governo precisar de
dinheiro, não vai ter, porque já foi gasto pelo Governador Eduardo Azeredo.
E contra isso que vamos continuar nos levantando.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Deputado Gilmar Machado, V.
Exa. deveria, em homenagem às pessoas que assistem à reunião, ler esse
decreto por inteiro, porque ele, na verdade, não fala nos termos em que foi
colocado aqui no Plenário. V. Exa. leu a ementa do decreto, mas não leu o
texto. Seria interessante que V. Exa. o fizesse para que discutíssemos o seu
texto integral.

Quanto ao que V. Exa. diz sobre o aumento, eu perguntaria como é que
anda o Estado do Espírito Santo, governado por um Governador do partido
de V. Exa., com greves de policiais e tudo mais.

O Deputado Gilmar Machado - Quero encerrar dizendo que somos contra a
política adotada no Governo do Espírito Santo, e se o Governador de lá não
deixar de copiar o modelo do PSDB, no Encontro Nacional do PT, agora em
agosto, será expulso por não adotar a política do PT, que é de respeito e de
negociação com os servidores. A nossa política é a do respeito e da
negociação com os servidores, e não essa política do PSDB, de entrega e de
governar por decreto, desrespeitando todo mundo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, público presente, imprensa, vou abordar basicamente dois
assuntos. Com relação ao primeiro, eu gostaria que o Deputado Leonídio
Bouças, que me antecedeu, estivesse presente. Ontem tivemos uma
discussão sobre o sistema de transporte na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, em que foram ouvidos vários convidados e autoridades. O debate
foi interessante porque mostrou, mais uma vez, com a ajuda do Dr. João
Luiz. da BHTrans, que Belo Horizonte está sendo muito bem administrada no
que se refere ao trânsito. Se o problema da região metropolitana não foi
resolvido suficientemente, deve-se ressaltar que essa parte é administrada
pelo DER-MG. A observação do Deputado Alencar da Silveira Júnior foi
corretíssima. E preciso fazer mais investimentos, sim. mas em toda a região
metropolitana. Em 1993, o Patrus encontrou o sistema viário extremamente
sucateado, com projetos que foram nocivos a Belo Horizonte, como o VLT, o
trõlebus e Outros. E, de repente, a BHTrans é responsável por todo o
processo metropolitano. Não é possível.

Acho que a discussão foi boa, apesar de. Leonidio, não podermos também
acreditar em certas figuras que estavam presentes e que são bastante
conhecidas da população. entre elas uma pessoa que está sendo processada
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por vários crimes. É preciso conhecer um pouco mais a questão de Belo
Horizonte. Nunca se fizeram tantos investimentos no sistema de transporte
como está se fazendo em Belo Horizonte. Só quero lembrar que no mundo
inteiro, nas principais Capitais, existem problemas de transporte. À medida
que vai aumentando o volume de veículos individuais, em detrimento do
coletivo, isso é uma conseqüência.

O Deputado Leonídio Bouças (Em aparte) - Deputado Marcos Helênio,
tenho o maior respeito por V. Exa., mas não estou conseguindo entendê-lo
ao falar que o trânsito e o transporte coletivo de Belo Horizonte estão sendo
muito bem geridos. Estou vivendo em outra Belo Horizonte'

O Deputado Leonídio Bouças (Em aparte)* - Eu gostaria de dizer, quanto a
um Deputado fazer chacota ou não, esse Deputado vai ter que começar a
trabalhar por Belo Horizonte. Nós, como Deputados de Minas Gerais, vamos
trabalhar por Belo Horizonte. Todos nós somos votados aqui também. Como
V. Exa. sabe, Belo Horizonte, por ser a nossa Capital, tem pessoas de todas
as paragens do Estado. E temos, sim, que analisar a questão do transporte
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Não considero que esteja tão
bem gerido, mas acredito que existam pessoas sérias, preocupadas com a
questão. Ontem, V. Exa. estava presente e ouviu dizerem lá que o DER
impede que haja progresso. O Vice-Presidente da BHTrans disse que o DER
tem impedido que haja progresso no que se refere à questão de não se
resolverem os problemas do transporte coletivo, quando fez uma acusação
de que este estaria sendo mal gerido. Quanto ás acusações do Presidente da
AMUT, Sr. Marco Aurélio Carone, elas não me interessam porque. como V.
Exa. disse, há o foro adequado para se resolverem as questões jurídicas e
as de acusação. Isso eles vão resolver no Tribunal de Contas, no Judiciário,
onde for necessário.

Está havendo necessidade, aqui, de dizer que sou um Deputado do
Triângulo. Sou um Deputado de Minas Gerais e moro nesta Capital chamada
Belo Horizonte, onde está a Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Se a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais estivesse em Uberlândia, eu estaria
agora na tribuna da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na cidade de
Uberlândia. Mas não, tenho que vir toda semana para Belo Horizonte e
enfrento o trânsito e o transporte de Belo Horizonte, que é, por acaso, a
Capital do Estado onde vivo e onde moro, o Estado de Minas Gerais. Então,
como cidadão mineiro e Deputado de Minas Gerais, tenho que me preocupar
com as questões de Belo Horizonte.

O Deputado Marcos Helênio - Deputado Leonídio Bouç.as, fiz minha
campanha política no vale cio rio Doce, mas sou pessoa que nasci e vivi aqui
em Belo Horizonte. Se eu perguntasse a V. Exa. quais as principais
mudanças que ocorreram nessas últimas administrações com relação ao
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sistema viário, V. Exa. poderia responder sobre o Complexo da Lagoinha, a
Cristiano Machado, a recuperação da Amazonas, esses corredores
principais? Acho que dificilmente.A renovação da frota e uma série de outras
iniciativas foram fundamentais. Nunca disse que sou Deputado desta Capital.
apesar de ter nascido e me criado aqui.

E preciso diferenciar. Deputado Leonidio Bouças, a questão que está atrás
do problema da licitação. Ontem chamei a atenção dos Deputados Dinis
Pinheiro e Irani Barbosa, porque a questão da licitação é mais um ato de
coragem, e, infelizmente, isso está trazendo enfrentamento com cartéis, que
sempre deram sustentação a vários candidatos. Fui autor de uma CPI para
apurar irregularidades no sistema de transporte intermunicipal e pegamos um
documento do SINDPAS que dizia que é preciso colaborar com aqueles
políticos que nos ajudam. Mostrei esse documento na CPI. E preciso que nos
preocupemos com a questão do terminal rodoviário, e é bom que todos
saibam que a concessão já está vencida há muto tempo.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - V. Exa. está falando
sobre o terminal rodoviário. Quando Vereador, elaborei um projeto que foi
sancionado pelo Governador Eduardo Azeredo, então Prefeito de Belo
Horizonte. O Prefeito de Belo Horizonte, juntamente com o Governador do
Estado, tem o prazo de quatro anos para retirar aquele trambolho do centro
da cidade. Não podemos mais admitir que um ônibus saia de Fortaleza e
entre até o centro de Belo Horizonte. E a única Capital do Pais e do mundo
em que vejo acontecer isso. Os Vereadores terão que cobrar agora esse
projeto, que fala sobre a retirada da rodoviária do centro da cidade. Ali tem
que ser um terminal urbano. onde os ônibus vão chegar. os passageiros vão
descer e subir, terá apenas uma linha em Belo Horizonte. E fácil resolver.

O Deputado Leonidio Boucas deixou claro que todos os 77 Deputados
desta Casa, sem exceção nenhuma, têm voto em Belo Horizonte, e a
responsabilidade pelo trânsito, pela saúde e pela educação de Belo
Horizonte é dos 77 Deputados.

Vou começar a cobrar, nesta Casa. dos Deputados. para juntos pedirmos
investimentos ao Governador Eduardo Azeredo. O Governador do Estado
tem que esquecer as linhas partidárias e ajudar a Prefeitura de Belo
Horizonte. Quando há falta de emprego em Jequitinhonha. as pessoas vêm
procurar trabalho em Belo Horizonte. Hoje temos uma região metropolitana
que precisa de ajuda. Temos cidades da região metropolitana que são
cidades-dormitórios, pois as pessoas vêm trabalhar aqui, voltando para suas
cidades de origem. O trânsito é caótico. O problema não é o de se fazer
licitação, em Belo Horizonte. O problema não é trocar empresário. O
problema é a falta de obras no sistema viário. Se não tivermos obras.
podemos colocar qualquer empresário que continuaremos na mesma
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situação. Por isso, hoje, todos os 77 Deputados da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais têm responsabilidade para com a cidade de Belo
Horizonte, nossa Capital, como falou o Deputado Leonidio Bouças, que saiu
de Uberlândia, morando, hoje, em Belo Horizonte, e que se encontra
preocupado com o nosso trânsito. Vamos, então, buscar dinheiro para Belo
Horizonte. Vamos buscar verbas de subvenção porque Belo Horizonte
precisa, sim, da ajuda dos Deputados.

Deputado Marcos Helênio, quando se coloca o problema da licitação, digo
que hoje temos 86 empresários no transporte coletivo, na Capital. São 86
empresários que têm divergências. Caso venha uma licitação, ficarão 10.
Quando esses 10 assentarem-se à mesa para pedir o aumento de tanta e a
Prefeitura não o conceder, irão parar o transporte. Isso porque 10
conseguem parar o transporte: 86, até hoje, não conseguiram fazê-lo.

O Deputado Marcos Helênio - Deputado Alencar da Silveira Júnior,
agradeço sua participação. Gostaria, também, de lançar um desafio com
relação a emendas para Belo Horizonte. Fiz uma defesa de apenas três
emendas no orçamento do ano passado. Conclamei os Deputados para que
aprovassem essas emendas. Queria saber qual Deputado votou a favor.
Todos se recusaram porque o Prefeito era Patrus Ananias. Haverá outra
audiência, em Vespasiano. Vamos, então, defender, não essa mixaria que
estão destinando, de R$4.000.000,00 apenas, por região, para cento e tantas
cidades. Belo Horizonte, só para a região de Venda Nova e para a região do
Barreiro, tem um orçamento muito maior do que isso.

Iríamos falar sobre outro assunto, mas deixaremos para a próxima
oportunidade, devido à falta de tempo. Trata-se da política salarial do
Governo. Parece-nos que o tempo foi consumido pelos apartes, mas
voltaremos a falar sobre o assunto.

Quero dizer que, com relação ao projeto que o Governo mandou para esta
Casa, desafio os constitucionalistas, os juristas, as pessoas entendidas no
assunto, afirmando que o Governo não mandou nenhuma proposta de
reajuste. Dizer que mandou proposta de aumento é mentira. O que veio foi
um projetinho, com dois artigos, falando sobre a antecipação do décimo-
terceiro salário. Concordamos, plenamente, que o décimo-terceiro seja pago
em julho. Aqueles que aniversariaram de janeiro a julho teriam o pagamento
efetuado em julho. E. a partir de agosto até dezembro, pagamento normal.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Acho que o projeto não é
exatamente isso. Ele vai pagar janeiro e julho, fevereiro e agosto. etc.

O Deputado Marcos Helênio - Isso, nós queríamos corrigir com uma
emenda da nossa bancada, propondo que aqueles que aniversariaram no
primeiro semestre recebam em julho. Depois. passaria a pagar agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro. conforme a data do aniversário.
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Seria uma proposta, pois a do Governo era a de pagar em julho e janeiro;
agosto, fevereiro; setembro, março. Estamos propondo que pague em julho.
Quanto a essa proposta, há acordo, há consenso.

Uma segunda é não abrir mão e dar novamente uma carta em branco para
o Governo, porque ele se mostrou incapaz de adotar uma política salarial.
Não fez plano de cargos e salários. Não adotou uma política na qual pudesse
fazer uma avaliação de produtividade. Deu aumentos diferenciados. E
necessário que a Assembléia e a representação do funcionalismo se
manifestem para não ficar somente na mão do Governo. Não é possível.

O Deputado Alencar da Silveira (Em aparte) - Concordo com V. Exa., Líder
do PT nesta Casa. Mas gostaria que V. Exa. conseguisse decifrar o jornal
"Hoje em Dia", na pág. 3, que diz que Patrus contratou empresa de petista:
"O Prefeito de Belo Horizonte, na gestão Patrus Ananias, pagou cerca de
R$2.000.00 para empresa de consultoria cujos sócios foram membros do l
escalão do Governo Chico Ferramenta, do PT". Gostaria que. depois. V.
Exa. esclarece esse assunto.

O Deputado Marcos Helênio - Isso já foi esclarecido. O Deputado Gilmar
Machado trouxe 50 pastas da CPI e mostrou que há uma total isenção. O
Patrus não entra na mesma vala comum desses corruptos que aí estão. Nem
ele, nem o Dr. Célio de Castro. V. Exa. sabe muito bem que ele não
compactua com corruptos. Se o Tribunal de Contas quiser, apura todas as
contratações feitas pelas Prefeituras.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Eu concordo. O
exemplar

O Deputado Marcos Helênio - Patrus foi o único politico que declarou bens
quando entrou e quando saiu. Saiu mais pobre. Queria ver os Deputados,
aqueles que o criticam, fazerem a mesma coisa. Desafio pessoas que estão
envolvidas com cartéis, a mostrar qual é o seu patrimônio, porque Patrus
mostrou o dele.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. Srs. Deputados.

senhores das galerias, achamos altamente positivo o debate, a democracia
que se coloca para esclarecer idéias. pontos de vista e opiniões divergentes.
Sabemos que é do debate sério que nasce a luz e que com ele conseguimos
nos entender melhor.

Vou apenas apresentar um requerimento. De antemão, aviso que não
concederei apartes, uma vez que. nesta Casa, alguns aparteantes estão se
tornando 'experis' no trabalho de impedir que alguém exponha suas idéias.
Então, serei rápida, mas não concederei apartes que aparecem apenas para
dificultar alguma colocação.
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Foi apresentada à Mesa desta Casa, pelo Deputado Gilmar Machado, uma

proposição objetivando sejam consolidadas as leis constitucionais e
ordinárias vigentes em nosso Estado. Julgamos isso altamente positivo.
Temos leis que estão totalmente em desuso e se tomaram absurdas. Existe,
por exemplo, uma lei que proíbe que os homens usem chapéu no cinema.
Ora, primeiro, até o cinema está acabando: segundo. ninguém mais anda de
chapéu em lugar nenhum, muito menos no cinema. São leis antigas -
elaboradas num tempo em que eram necessárias -, que se tomaram
esdrúxulas e obsoletas e precisam mesmo desaparecer.

Achamos importante essa proposta de consolidação das leis, para que elas
sejam selecionadas e para que aquelas que estão em desacordo com a atual
legislação, inclusive com a Constituição Federal, sejam revistas, a fim de
que a nossa Constituição e as nossas leis ordinárias sejam realmente
adequadas ao momento que estamos vivendo. Entendemos que não é
suficiente organizar as leis de forma mais sistemática. porque existem
muitas leis boas, votadas por esta Casa, que nunca foram postas em uso,
porque não são regulamentadas. Quero citar como exemplo a lei que
protege os deficientes físicos e determina a construção de rampas nos
prédios públicos e nas calçadas. Essa lei existe, mas, como não é
regulamentada, não sai do papel. Por isso estamos encaminhando a esta
Casa um requerimento e gostaríamos de contar especialmente com o
trabalho do Deputado Sebastião Navarro, que já começa nessa linha.
Esperamos que, além da sistematização e da consolidação das leis que já
existem, seja feito também um paralelo para as leis que foram votadas pela
Assembléia Legislativa mas nunca foram regulamentadas. Achamos isso
importante. uma vez que a Casa as aprovou na sua maioria. Por que elas
nunca são aplicadas? Talvez exista um interesse maior, que não conseguiu
barrar o interesse da maioria da Casa no momento da criação da lei, mas
que barra o interesse do povo e dessa maioria, impedindo que a lei seja
regulamentada e entre em uso. Vou ler o meu requerimento para que os
Deputados não tenham dúvida em relação ao que peço e pretendo.

- Lê requerimento em que solicita que a comissão especial destinada a
consolidar a legislação estadual tenha ampliado seu objeto. a fim de que seja
feito um levantamento de todas as leis estaduais em vigor, carentes de
regulamentação pelo Poder Executivo.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente e Srs. Deputados, hoje

apresentamos na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais e
na Procuradoria da República em Minas Gerais, denúncia contra o
Governador do Estado. Nossa denúncia fundamenta-se no fato de que a
farra, a imoralidade da questão da reeleição manifestou-se mais cedo do que
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imaginávamos. O Governador do Estado. no último final de semana, em sua
chamada "Caravana da Esperança pelo Vale do Jequitinhonha", esteve
inaugurando obras, mas - pasmem os senhores - é a primeira vez que
vemos isso em Minas Gerais, inaugurando mais ordens de serviço do que
obras. Ele estava, sim, numa caravana eleitoral pela reeleição. E evidente
que isso se deve aos fatos que aqui apresentamos, provamos e
documentamos com fotos nos encaminhamentos que fizemos, deixando bem
claro que, primeiro, na questão do vale do Jequitinhonha, ele foi lançado no
dia 716197, como foi lançada a reeleição. As palavras textuais do Presidente
da Assembléia Legislativa, Deputado Romeu Queiroz, foram as seguintes:
"O vale do Jequitinhonha precisa que o Governador fique por mais seis anos
à frente do Governo". Nos palanques das cidades, por onde passou a
Caravana da Esperança, as faixas evidenciavam o lançamento da reeleição
do Governador. Além do mais, as faixas colocadas em todas as cidades
eram do mesmo padrão. Um repórter, conforme a documentação que
apresentamos, teve a sutileza de identificar o mesmo perfil e tipo das letras
usadas nas faixas da última campanha eleitoral, quando a máquina do
Governo, acionada pelo Sr. Hélio Garcia, foi usada, na maior imoralidade.

Na última segunda-feira, dia 1016197, novamente, inaugurando não obra,
mas uma ordem de serviço para a duplicação da Avenida Brasília, no Bairro
São Benedito, assim se expressou o Prefeito de Santa Luzia: "Estamos
falando de Minas, do Governador Eduardo Azeredo e de nosso sonho:
estamos falando da reeleição".

Portanto. estamos vendo claramente que o Governador, em plena
campanha, está violentando dispositivos importantes do Código Eleitoral,
que expressa em seu art. 240: "A propaganda de candidatos a cargos
eletivos somente é permitida após a respectiva escolha pela convenção".

Portanto, está-se ferindo a legislação eleitoral. E um verdadeiro absurdo
que um Governador, ao ser empossado aqui, prometendo manter. defender
e cumprir a Constituição da República e a do Estado e observar as leis, não
esteja cumprindo aquilo que prometeu. O § 1 0 do inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal estabelece: "A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo.
informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos".

Portanto, está claro no próprio convite de inauguração das obras, nas
faixas e nos palanques que está sendo feita promoção pessoal, e não
publicidade educativa. As obras, e mesmo as ordens de serviço, porque não
sabemos se as obras serão feitas, são pagas com o dinheiro do contribuinte,
com o dinheiro público, que não pode ser usado para uma candidatura, não
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pode ser usado a serviço de determinada pessoa ou de determinado partido.
Isso é um verdadeiro absurdo. Isso demonstra claramente uma afronta
enorme à lei, à Constituição. No entanto, de alguém que não respeita a
Constituição, que está dando aumentos diferenciados aos servidores, o que
podemos exigir mais? Esse mesmo Governador deu aumento aos oficiais da
Polícia Militar, deixando os soldados, cabos e sargentos a ver navios, em
situação de penúria. Eles estão dando a resposta agora a esse absurdo
cometido por um Governo que se diz em dificuldades, mas que tem dinheiro
para aumentar os salários maiores. Isso é uma afronta ao que determina a
Constituição. E vemos também aumento para Secretários, Superintendentes,
Secretários Adjuntos, para Diretores. E um verdadeiro absurdo o que
estamos assistindo em Minas Gerais, com um Governador que age à revelia,
ao arrepio da lei, e que aqui jurou, prometeu manter, defender e cumprir as
Constituições da República e do Estado e observar as leis. E um Governador
que demonstrou, até agora, omissão e fraqueza no trato da coisa pública,
que é reconhecido por todos os Deputados, ou pela maioria dos Deputados
desta Casa que têm outros processos de vinculação, que não vou explicitar,
muitas vezes de apoio ao Governo. Acredito que, muitas vezes, o afã em um
microfone não é um gesto sincero, de coração, de defender o Governador.
Reconhece-se que o que aqui falamos é a pura verdade, é a certeza de que
a máquina pública está a serviço de uma eleição, a serviço de uma
candidatura. Estamos pedindo providências do Ministério Público, tanto em
nível federal como estadual. Nas inaugurações, aconteceu o pior. Houve
gasto com trio elétrico e sorteio de eletrodomésticos em todas as cidades por
que o Governador passou, para atrair a população. Os moradores receberam
cupons para estarem presentes no palanque. Foi a mesma coisa que se fez
na última campanha eleitoral, o mesmo método de uma política com "p"
minúsculo, de uma política de alguém que não tem a grandeza de estadista,
que ainda não se revestiu da grandeza que seu próprio pai teve, de alguém
que faz uma política minúscula. Estamos encaminhando à Mesa da
Assembléia um pedido de informações. Queremos saber quem está pagando
o trio elétrico, quem pagou as despesas do comício em Pedra Azul, quem
pagou o sorteio de eletrodomésticos. E que o Ministério Público apure se isso
é corrupção para atrair a população até o comício. E um verdadeiro absurdo
feito com recursos públicos. Depois, vêm dizer que não tem dinheiro para
dar aumento para os policiais civis, exceto Delegados; que não tem dinheiro
para dar aumento aos policiais militares, exceto aos Oficiais; que não tem
dinheiro para dar aumento aos servidores públicos, à exceção dos cargos de
confiança. E um verdadeiro absurdo, é uma verdadeira hipocrisia, que não
podemos admitir.

Outro motivo que nos traz aqui é a intenção de comentar rapidamente uma
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denúncia feita ao Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, João Bosco Murta Lages, contra a Secretaria da Educação.
Essa denúncia foi feita pela firma Racing Ltda., por meio de seu
representante. o Diretor-Presidente Marco Antônio Pereira Dutra. Ele
denuncia que a aquisição de equipamentos para a implementação. em cerca
de 600 escolas, do sistema de informatização é uma concorrência viciada.
Ele próprio comprova, com datas, que esteve na Secretaria da Educação,
mas não recebeu nem um comprovante de sua presença para as
demonstrações. A Secretaria já está orientando os Diretores de escolas para
que a licitação seja rápida. Não haverá problema com as cartas convites. E,
mais ainda, quais são as empresas com que a Secretaria aprovará o
convênio. Elas têm de procurar facilidades e não dificuldades. O empresário
agiu corretamente, fez a denúncia no Tribunal de Contas do Estado, órgão
que tem de zelar pelo cumprimento, pela lisura das concorrências na área
pública. Nós também vamos acompanhar esse parecer do Tribunal.

Estamos em contato com os representantes das escolas, promovendo uma
reunião para discutirmos essa questão da concorrência. Acho que é uma
imoralidade e é sobre o uso da máquina pública que gostaríamos de ver o
Líder do Governo e o neófito governista, Deputado Alencar da Silveira
Júnior, explicarem, como também sobre as irregularidades do não-aumento
para o soldado, o cabo, o sargento e o praça, e por que o carcereiro e o
detetive também não o tiveram. Gostaria que o neófito explicasse.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Citado pelo nobre
Deputado Durval Angelo, só gostaria de dizer que ele faltou com a verdade
no início do seu pronunciamento, quando afirmou que em Santa Luzia o
Prefeito Calixto falou ser um sonho a duplicação da Av. Brasilia, que é
esperada há 20 anos. Ele encerrou não foi com reeleição. foi com realidade.
E há um ditado que todos conhecem: quando se sonha sozinho, é só um
sonho. Quando se sonha na coletividade, esse sonho vira realidade. Isso é
que foi falado. Eu estava presente, como o Deputado Irani Barbosa e outros.
Então não é isso.

Agora, quando ele afirma a falta de aumento para a Polícia Civil, entendo
que ela deve ter um aumento. Agora, quando ele fala de verba para
reeleição. o nobre Deputado também está em reeleição e está destinando
suas verbas de subvenção, como está o Governador Eduardo Azeredo.
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2 PARTE (ORDEM DO DIA)

ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa à 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.

- Vem à Mesa:
ACORDO DE LIDERANÇAS

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa:
O Colégio de Líderes, reunido na forma regimental, deliberou solicitar a V.

Exa. que estabeleça as normas complementares, a seguir enumeradas, para
a tramitação dos projetos de lei a que se referem os arts. 216 a 219do
Regimento Interno:

1 - Poderão participar da discussão e da votação do parecer, na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com direito a voz e voto.
observada a proporcionalidade e os critérios fixados no art. 99 do Regimento
Interno, os seguintes Deputados, com as respectivas comissões que
representam:

Pelo PSDB: Arnaldo Canarinho - Agropecuária e Política Rural; João Leite
Direitos e Garantias Fundamentais; José Maria Barros - Educação: Kemil

Kumaira - Meio Ambiente: Ailton Vilela - Ciência e Tecnologia: Ajalmar Silva
- Administração Pública; pelo PMDB: José Henrique - Defesa Social: Antônio
Andrade - Administração Pública; Jorge Eduardo de Oliveira - Ciência e
Tecnologia; pelo PFL: Paulo Piau - Agropecuária e Política Rural; Jorge
Hannas - Saúde e Ação Social; Sebastião Costa - Constituição e Justiça;
Leonídio Bouças - Saúde e Ação Social; pelo PPB: Gil Pereira - Constituição
e Justiça; Antônio Genaro - Defesa Social; Glycon Terra Pinto - Assuntos
Municipais; Dimas Rodrigues - Assuntos Municipais: pelo PT: Geraldo
Nascimento - Defesa do Consumidor; Gilmar Machado - Educação; pelo
PDT: Alvaro Antônio - Política Energética: pelo PL: Ronaldo Vasconcellos -
Meio Ambiente; pelo PTB: Ambrósio Pinto - Defesa do Consumidor: pelo
PSD: Miguel Barbosa - Política Energética: João Batista de Oliveira - Direitos
e Garantias Fundamentais;

2 - Os membros relacionados no item i terão direito a voto na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária apenas no que se refere às
matérias abrangidas pela competência das comissões por eles
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representadas.

3 - Na ausência de um dos membros relacionados no item anterior, o Líder
de Bancada ou de Bloco Parlamentar poderá indicar ao Presidente da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária um substituto.

4 - A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária poderá reunir-
se com representantes ou grupos de representantes das comissões, a fim de
discutir os objetivos de que trata o acordo.

5 - O quorum" para a abertura dos trabalhos e para deliberação será o da
maioria dos membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

6 - A designação do relator será feita pelo Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária 24 horas após o término do prazo de
apresentação de emendas.

7. As emendas serão entregues na Área de Apoio às Comissões, no prazo
regimental.

Sala das Reuniões, 12 de junho de 1997.
Dinis Pinheiro - Péricles Ferreira - Carlos Pimenta - Arnaldo Penna - Paulo

Schettino - Ivair Nogueira - Alencar da Silveira Júnior - Mauri Torres -
Ajalmar Silva - Marcos Helênio.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões, 12 de junho de 1997.
Romeu Queiroz. Presidente.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na sua
6P Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.155/97. do Deputado José
Braga: 2.157/97, do Deputado Miguel Barbosa: 2.169 e 2.170/97. do
Deputado Ambrósio Pinto: 2.171/97. do Deputado Sebastião Costa: 2.172 e
2.173/97, do Deputado José Maria Barros: pela Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais - aprovação, na sua 44a Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.140/97, do Deputado Raul Lima Neto: e pela Comissão
de Administração Pública - aprovação, na sua 63a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2.118197. do Deputado José Henrique: 2.165197. do
Deputado Geraldo Rezende: e 2.187/97. do Deputado Leonidio Bouças
(Ciente. Publique-se.): e pelos Deputados Olinto Godinho - falecimento do
Sr. Olegário Mourão. em Sabinópolis: Marco Régis - falecimento da Sra
Cleuza de Fátima Diniz Silva, em Esmeraldas: Marcelo Gonçalves -
falecimento do Sr. Antônio Alves da Silva, em Pedro Leopoldo: e José
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Militão - falecimento do Sr. Antônio Feliciano Miranda. em Indaiabira
Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - O Deputado Miguel Martini requer seja o Projeto de Lei

n° 1.100/97, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de adesão
ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, distribuído à Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII. art. 244, c/c o art. 140, do
Regimento Interno.

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
1.139197, do Governador do Estado, que altera os arts. 20 e 40 da Lei n°
10.366, de 28/12190, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -; 1.142197, do
Governador do Estado, que autoriza o Estado a contratar operação de
crédito com a CVRD; 1.143/97, do Governador do Estado, que altera a
composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira, criada
pela Lei n° 10.473, de 5/6/91; e 1.156/97, do Governador do Estado, que dá
nova redação ao art. 3 0 da Lei n° 11.721, de 29112194, modificada pelo art. 20
da Lei n° 11.822. de 15/5/95, e pelo art. 5 0 da Lei n° 12.237, de 5/6/96 (A
sanção.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Ivo José, solicitando seja o Projeto de Lei n°
1.089197 distribuído à Comissão de Meio Ambiente (Cumpra-se.): Marcos
Helênio. solicitando seja feita a convocação do Sr. José Afonso Bicaltio
Beltrâo, Presidente do CREDIREAL e do BEMGE, para prestar
esclarecimentos sobre a privatização do CREDIREAL à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária: e Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja enviado apelo aos Presidentes da Câmara e do Senado
Federal, objetivando a realização, no Congresso Nacional, de debates a
respeito da inclusão, na legislação federal, da obrigatoriedade do registro do
tipo de grupo sanguineo na certidão de nascimento. na carteira de identidade
e na carteira nacional de habilitação: e o Requerimento n° 2.114/97, do
Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja encaminhado ao
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Presidente da Loteria do Estado pedido de envio a esta Casa de cópia do
contrato assinado em 1994 entre aquela autarquia e a empresa de
informática RACIMEC, para implantação de seu processo de informatização
(Oficie-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente. V. Exa. pode verificar,

de plano, a inexistência de quorum' para o prosseguimento dos nossos
trabalhos, principalmente para votar uma proposta de emenda à
Constituição. Assim, solicito de V. Exa. o encerramento, de plano, da nossa
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 13, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Geraldo da Costa Pereira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum'.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Djalma Diniz - Geraldo da

Costa Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - Jorge Eduardo de Oliveira
- José Henrique - Marco Régis - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo da Costa Pereira)- As 9h15min. a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para é 'rdinária de debates de segunda-feira. dia 16, às 20 horas.

ATA DA 1 O F..LJNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia vinte e sete de maio de 1997. comparecem na Sala de
Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Francisco Ramalho, Dilzon
Meio. Marcelo Gonçalves, Ivo Jose e Maria Olivia. membros da Mesa da
Assembléia; Sebastião Helvécio, José Braga, Durval Ângelo e Antônio
Roberto, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária;
e 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
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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,
auxílio para despesas de capital e transferência a município, nos termos do
art. 30, III, da Lei n° 11.815. de 24/1/95; da Deliberação da Mesa n° 1.428 e
das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos
Deputados Ermano Batista, Corregedor; Dilzon Meio e José Braga, relatores
no âmbito da Mesa e da Comissão, respectivamente. O Corregedor e os
relatores, verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação Apoio Atendimento Criança Adolescente, Associação Comun.
Desenv. Esp.Assist.Soc.Amigos S.S. Paraíso, Associação Comun. Estiva,
Associação Comun. Vila Risonha São Romão, Associação Deficientes
Físicos Paracatu, Associação Desenv. Comun. Agrícola São Joaquim,
Associação Desenv. Social Comun. Cuieté Velho, Associação Liberal
Responsável Trabalho Apoio Social, Associação Mana Amélia Jesus.
Associação Moradores Bairro Novo Horizonte - Paracatu, Associação Mulher
Entroncamento Salinas, Associação Pais Amigos Excepcionais - Monte
Alegre Minas, Associação Pais Amigos Excepcionais - Ouro Branco, Caixa
Escolar Américo Souto, Caixa Escolar Armênio Veloso, Caixa Escolar
Cônego Osvaldo Lustosa, Centro Assistencial Descobertense, Centro
Integrado Desenv. Social, Centro Social São Sebastião, Conselho Comun.
Centro Social Urbano Rio Acima, Conselho Comun. Moradores Amigos
Botumirim, Conselho Desenv. Comun. Olhos d'Água - Brasília Minas,
Corporação Musical Lira Piedense, Creche Comun. Lar Infantil Dorcas,
Sociedade Irmãos Crianças. 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, 3 de junho de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Cleuber Carneiro - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Sebastião Helvécio - José Braga - Durval Angelo -
Péricles Ferreira - Ermano Batista.

ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quinze minutos do dia três de junho de mil novecentos

e noventa e sete, compareceram na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Ângelo, Ivair Nogueira. Dimas Rodrigues, Geraldo da Costa
Pereira e João Batista de Oliveira, membros da Comissão supracitada. Está
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presente, também, o Deputado Paulo Schettino. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado lvair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado
Durval Ângelo apresenta requerimento solicitando seja convidado a
participar de reunião desta Comissão o advogado Valdeci Ferreira, dirigente
da APAC. O Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento solicitando
seja convidado o Sr. Emerson Tardieu Júnior, Coordenador de Diagnósticos
da Secretaria da Justiça. para comparecer a reunião desta Comissão.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs.
José Carlos Rogedo, Diretor do Instituto de Medicina Legal; Ronaldo Jaques
Camargos da Cunha, Diretor do Instituto de Criminalistica, e Márcio Barroso
Domingues, Diretor do Instituto de Identificação. Em seguida, o Presidente
solicita aos convidados que tomem assento à mesa e passa-lhes a palavra
para que façam suas considerações iniciais. Realiza-se debate, no qual
fazem perguntas os Deputados Ivair Nogueira. Durval Angelo, João Batista
de Oliveira e João Leite, conforme consta nas notas taquigráficas. Durante o
debate, o Presidente solicita a apresentação de filmagem efetuada pelos
funcionários do circuito interno de televisão da Assembléia durante visita às
dependências do DEOESP, com destaque para o local apelidado de
igrejinha". O Deputado João Batista de Oliveira sugere que sejam feitas
comparações das imagens do filme com as fotos anexadas ao Laudo n°
5.495. encaminhado à Comissão pelo Instituto de Criminalistica. O Deputado
Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita seja feito contato com
a Polícia Federal para discutir a possibilidade de aquele órgão realizar uma
perícia no referido local. O requerimento é encaminhado pelo Presidente ao
relator, Deputado lvair Nogueira, para análise. Em seguida, são
apresentados requerimentos do Deputado João Batista de Oliveira, em que
solicita seja enviado oficio às Peritas Erica Maria dos Santos e Acidália
Azevedo da Silva para que apresentem a esta Comissão um relatório
conclusivo sobre a vistoria realizada por elas no referido local: do Deputado
Ivair Nogueira, em que solicita sejam intimadas as citadas Peritas e os
Peritos Fernando Antônio Gomes Araújo e Wallace Wellington Ferraz,
lotados no Instituto de Criminalistica da Secretaria da Segurança Pública,
para prestarem esclarecimentos a esta Comissão; e do Deputado Durval
Ângelo, em que pleiteia seja solicitado ao Instituto de Cnminalistica um
estudo que compare o laudo pericial realizado em 11/4/97 no referido local
com a mencionada filmagem. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião. a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a
ser realizada às 14 horas do dia 11/6/97, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
João Leite, Presidente - lvair Nogueira - Durval Ângelo - Arnaldo Penna.

ATA DA 62 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

As dez horas e dez minutos do dia quatro de junho de mil novecentos e
noventa e sete, compareceram na Sala das Comissões os Deputados
Leonidio Bouças, Miguel Martini, Hely Tarqüínio (os dois últimos
substituindo, respectivamente. aos Deputados Ajalmar Silva e Amaldo
Penna, por indicação da Liderança do PSDB) e Adelmo Carneiro Leão
(substituindo o Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão supracitada. Está presente. também, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Leonidio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir,
suspende a reunião. As 11 h45min, com a presença dos Deputados Leonídio
Bouças e Hely Tarqüínio, o Presidente, verificando a inexistência de
'quorum", determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Ajalmar

Silva - Alvaro Antônio - Antônio Andrade.

ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

As onze horas do dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e sete,
compareceram na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio,
Antônio Júlio, Sebastião Navarro Vieira e Miguel Martini (substituindo este ao
Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado 1-lely Tarqüínïo, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e,
a seguir, suspende os trabalhos, para que possa prosseguir a reunião
conjunta das Comissões de Constituição e Justiça. de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, já em andamento. As
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15h30min, são reabertos os trabalhos, com a presença dos Deputados Hely
Tarqüínio, Ivair Nogueira, Sebastião Navarro Vieira, Antônio Júlio e Arnaldo
Penna (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da
Liderança do Bloco da Maioria). A Presidência informa que, nos termos do
art. 122, inciso IV, do Regimento Interno, foram recebidos pela Comissão de
Constituição e Justiça os Projetos de Lei n°s 1.219 a 1.227 e 1.231 a
1.239197. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
inconstitucional idade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade dos Projetos de
Lei n°s 768196 (relator: redistribuído ao Deputado Ivair Nogueira) e 1.130197
(relator: Deputado Antônio Júlio); os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 1.166/97, na forma do Substitutivo n° 1 (relator: redistribuído ao
Deputado Ivair Nogueira); e 1.169197 na forma do Substitutivo n° 1 (relator:
Deputado Antônio Júlio) e o parecer que conclui preliminarmente pela
possibilidade de se deliberar sobre o pedido de licença para processar
Deputado, por meio do Ofício n° 21197, do Tribunal de Justiça (relator:
redistribuído ao Deputado Arnaldo Penna). O Deputado Antônio Júlio, relator
do Projeto de Lei n° 1.223/97, solicita prazo para emitir seu parecer, pedido
que é deferido pela Presidência. 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 1.154, 1.157 com a Emenda n° 1, 1.158, 1.159, 1.161,
1.167, 1.168 e 1.199/97 com a Emenda n° i (relator: Deputado Antônio
Júlio); 1.174, 1.178 e 1.188197 (relator: redistribuídos ao Deputado Sebastião
Navarro Vieira), e 1.191, 1.196, 1.197 e 1.201197 (relator: redistribuídos ao
Deputado Ivair Nogueira). Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, a
Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 768 e 1.130/97 a
Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado - Antônio Júlio - Arnaldo

Penna.
ATA DA 41a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia cinco de junho de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo
Penna, Aílton Vilela e Wilson Trôpia, membros da supracitada Comissão.
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Devido à ausência do Presidente, o Deputado Wilson Trópia assume a
direção dos trabalhos; 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 Arnaldo Penna os Projetos
de Lei n°s 536195, 1.010/96, 1.111197. 294 e 565/95, 763. 989, 1.018, 1.020,
1.022, 1.027. 1.030, 1.038, 1.043, 1.044 e 1.051196: e ao Deputado Aílton
Vilela os Projetos de Lei n°s 1.052, 1.054, 1.059, 1.062, 1.063. 1.069 a 1.073,
1.075 e 1.079196, 1.080, 1.084, 1.086 e 1.094197. Passa-se à 2a Parte da
Ordem cio Dia, compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre
matéria sujeita à deliberação do Plenário da Assembléia. Discutidos e
votados, cada um por sua vez, ficam aprovados os pareceres que concluem
pela aprovação dos Projetos de Lei n°s 536195, 1.010196 e 1.111197. 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°s 294 e 585/95, 763, 989, 1.018, 1.020, 1.022, 1.027,
1.030. 1.038, 1.043, 1.044, 1.051, 1.052, 1.054, 1.059, 1.062, 1.063, 1.069 a
1.073, 1.075 e 1.079/96, 1.080, 1.084. 1.086 e 1.094197. 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, 12 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna - Ailton Vilela

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS REGIÕES DOS VALES DO
JEQUITINHONHA E DO MUCURI, REALIZADA EM MINAS NOVAS, NO

DIA 19 DE MAIO 1997
I a Parte

Às dez horas do dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e
sete, no Auditório do Banco do Brasil, em Minas Novas, realiza-se a
audiência pública das regiões dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha, com a
finalidade de se ouvir o poder público e a sociedade civil organizada da
região. O Coordenador, Deputado João Leite, declara aberta a audiência e
convida a tomar assento à mesa o Sr. Geraldo Coelho de Jesus. Prefeito
Municipal de Minas Novas: o Vereador José Mário Dias da Rocha.
Presidente da Câmara Municipal de Minas Novas: o Sr. Joemilson Donizete
Lopes, Juiz de Direito da Comarca de Minas Novas e representante do Poder
Judiciário, e os Deputados José Militão, José Henrique. Maria José
Haueisen, Kemil Kumaira, Wilson Pires e Alencar da Silveira Júnior. Ato
contínuo, o Coordenador presta esclarecimentos acerca da dinâmica dos
trabalhos desta audiência. A seguir, fazem uso da palavra os Deputados e o
representante do Poder Judiciário. 0 Coordenador registra a presença do
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Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia Legislativa, e lhe
passa a direção dos trabalhos. Fazem uso da palavra os Srs. Leandro
Gomes da Costa, Coordenador da Região Administrativa do Vale do Alto
Jequitinhonha. e Edson Soares, Prefeito Municipal de Teófilo Otôni e
Presidente da Associação Microrregional do Municípios do Mucuri e da
Associação Mineira de Municípios. Isso posto. procede-se à abertura do
prazo para a inscrição de candidatos a membro da Comissão Regional de
Representação. Após. o Presidente encerra esta fase de exposição e passa a
direção dos trabalhos para o Coordenador, que decide antecipar a 2a Parte
da audiência. O Coordenador solicita à assessoria que proceda à distribuição
do relatório-síntese, contendo as propostas das audiências públicas
municipais enviadas à Assembléia Legislativa. Cada município, por meio de
seus representantes, passa a se manifestar sobre suas propostas. Ouvidos
os 15 primeiros representantes de municípios inscritos, a Coordenação
suspende a audiência e convida os participantes para a 2a Parte dos
trabalhos a se realizar logo mais, às 14 horas, com a finalidade de se dar
prosseguimento à apresentação e à defesa das propostas pelos
representantes. Fica suspensa a reunião.

2a Parte
Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezenove de maio de mil

novecentos e noventa e sete, no Auditório do Banco do Brasil. em Minas
Novas, o Coordenador. Deputado João Leite, declara aberta a 2a Parte da
audiência e convida a tomar assento à mesa os Deputados José Militão,
José Henrique, Maria José Haueïsen, Kemil Kumaira, Wilson Pires e Alencar
da Silveira Júnior. A seguir, o Coordenador presta esclarecimentos acerca da
dinâmica dos trabalhos desta parte da audiência: após, o que passa a
conceder a palavra aos representantes dos municípios para a apresentação
e a defesa das propostas. Às 15 horas, o Coordenador registra a presença do
Exmo. Sr. Eduardo Azeredo. Governador do Estado. e do Deputado Romeu
Queiroz. Presidente da Assembléia Legislativa, e suspende os trabalhos para
que seja feita a recomposição da Mesa dos trabalhos. Sob a Presidência do
Deputado Romeu Queiroz, compõem a Mesa o Sr. Eduardo Azeredo.
Governador do Estado: o Deputado João Leite. Coordenador: o Deputado
Agostinho Patrús. Secretário da Casa Civil e Comunicação Social: os Srs.
Alysson Paulineili. Secretário de Agricultura. Pecuária e Abastecimento: José
Rafael Guerra Pinto Coelho. Secretário da Saúde: o Deputado Federal
Antônio Aureliano Sanches de Mendonça. Secretário de Transportes e Obras
Públicas: os Srs. Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva. Secretário
Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral: Geraldo Coelho de Jesus,
Prefeito Municipal de Minas Novas; o Vereador José Mário Dias da Rocha,
Presidente da Câmara Municipal de Minas Novas, e o Sr. Joemílson
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Donizete Lopes, Juiz de Direito da Comarca de Minas Novas e representante
do Poder Judiciário. Compõem a Mesa, por extensão, os demais Deputados.
A seguir, fazem uso da palavra o Sr. Geraldo Coelho de Jesus, o Deputado
Romeu Queiroz e o Governador Eduardo Azeredo. A seguir. o Presidente
suspende a audiência para que as autoridades possam retirar-se. Reabertos
os trabalhos, o Coordenador dá prosseguimento à fase de apresentação e
defesa das propostas pelos participantes. Ao final dessa fase, terão feito uso
da palavra os representantes dos seguintes municípios: Aguas Formosas,
Almenara, Angelândia, Araçuai, Bandeira, Berilo, Bertópolis, Cachoeira do
Pajeú, Campanário, Carai, Carbonita, Carlos Chagas. Chapada do Norte,
Coronel Murta, Cnsólita, Divisópolis, Francisco Badaró, Franciscópolis. Frei
Gaspar, Fronteira dos Vales, ltaipé, ltamarandiba, Itambacuri. ltinga, Jacinto,
Jenipapo de Minas. Jequitirihonha, Joaima, Jordânia, José Gonçalves de
Minas, Ladainha, Leme do Prado, Malacacheta, Mata Verde, Maxacalis,
Medina, Minas Novas, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de
Minas, Padre Paraíso, Pavão, Ponto dos Volantes, Poté, Rubim, Santa
Helena de Minas, Santo Antônio do Jacinto, Setubinha, Teófilo Otôni,
Umburatiba e Virgem da Lapa. Devido ao desenvolvimento ordenado, à
efetiva participação de todos nos trabalhos e à tendência a que se chegue à
apresentação de apenas um bloco de propostas, a Coordenação propõe aos
participantes seja antecipada a votação final do bloco de propostas para o
dia de hoje, mesmo que se tenha de estender esta audiência até um pouco
mais tarde. Colocada em votação, a proposta é aclamada pela plenária. O
Coordenador registra a presença do Deputado Romeu Queiroz, a quem
convida a tomar assento à mesa. Ato contínuo, registra-se o recebimento de
uma moção, assinada pelos representantes dos municípios dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, solicitando que, segundo o espírito do Projeto
Minas por Minas, sejam redirecionados os recursos das audiências públicas,
destinando-se uma maior parcela deles para as regiões mais carentes.
Registra-se, também, o recebimento de um requerimento assinado pelos
representantes dos municípios reunidos nesta ocasião, solicitando ao
Presidente da Assembléia seja encaminhado ofício ao Presidente da Câmara
dos Deputados, a fim de que seja acelerada a tramitação do projeto de lei
que inclui as regiões dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri na área mineira
da SUDENE. A seguir, o Coordenador passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Romeu Queiroz. A Presidência informa aos participantes que está
encerrado o prazo para a inscrição de candidatos a membro da Comissão
Regional de Representação e faz a leitura da lista dos candidatos. Ato
continuo, a Presidência suspende a reunião para que os representantes dos
municípios possam proceder à eleição dos cinco membros que comporão a
Comissão Regional de Representação. As 17h40min, o Presidente reabre a
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audiência e passa a palavra aos Deputados José Milítão, José Henrique,
Wilson Pires, Alencar da Silveira Júnior, Maria José Haueisen e Kemil
Kumaira. Fazem uso da palavra os Srs. Geraldo Coelho de Jesus e José
Mário Dias da Rocha. Para fazer a defesa do bloco de propostas, fazem uso
da palavra os Presidentes das associações microrregionais AMUO, AMAJE,
AMEJE e AMBAJE. O Deputado João Leite faz uso da palavra,
parabenizando a todos pelo excelente trabalho desenvolvido durante todo o
dia e agradecendo a hospitalidade do povo das regiões do Mucuri e do
Jequitinhonha, em especial à população de Minas Novas. O Presidente
divulga o resultado da eleição da Comissão Regional de Representação,
responsável pelo acompanhamento dos desdobramentos desta audiência
pública. São eleitos os Srs. Fábio Lentúlio Mota Filho, de Minas Novas;
Fernando Francisco de Jesus, de Medina: Jorge Hudson Ramos, de Virgem
da Lapa; Marcos Miguel da Silva, de ltaipé; Walter Villamid Soares Chaves,
de Pavão. A seguir, o Presidente encerra a fase de defesa do bloco de
propostas e procede à leitura do único bloco, que propõe a destinação de
recursos para as associações, proporcionalmente ao número de municípios
de cada microrregião, para aquisição de patrulha moto-mecanizada, no valor
de R$2.221.128,00, e a destinação de recursos aos consórcios
intermunicipais de saúde, proporcionalmente ao número de municípios
integrantes, para aparelhamento dos referidos consórcios, no valor de
R$1.778.872,00. Passa-se á votação final do bloco de propostas, que é
aprovado por ampla maioria dos votos, registrando-se quatro votos
contrários. Ao encerrar a audiência, o Presidente agradece a participação
das autoridades e dos representantes pelo êxito desta audiência pública,
agradece a acolhida do Prefeito Municipal de Minas Novas, do Presidente da
Câmara e de toda a comunidade e declara encerrada esta audiência pública
regional da 13 a Legislatura da Assembléia Legislativa.

Minas Novas, 19 de maio de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - João Leite, Coordenador - Maria José

Haueisen - José Militão - José Henrique - Alencar da Silveira Júnior - Wilson
Pires - Kemil Kumaira.

ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de maio de mil
novecentos e noventa e sete. reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martíni. João Leite e Ivair Nogueira, membros da
supracitada Comissão. 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 presentes. Em seguida, o Presidente suspende a
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reunião. Reabertos os trabalhos, é registrada a presença dos Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Ivair Nogueira. Após, o Presidente lê
correspondência do Grito da Terra Brasil, solicitando que a Comissão
acompanhe o caso dos trabalhadores rurais sem terra agredidos por
latifundiários e correligionários do Prefeito Municipal de Lagoa Grande, em
2714197, e do Sr. Juraci Alves de Almeida, denunciando que, na escola
CAIC, situada no Município de Ribeirão das Neves, estão sendo realizados
julgamentos de presos pelo Poder Judiciário. O Presidente encaminha a
referida denúncia à CPI do sistema penitenciário para as providências
cabíveis. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à 1a Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Presidente recebe requerimento do Deputado lranï Barbosa. solicitando que
a Comissão visite residências de policiais civis e militares, delegacias e
batalhões para avaliar as condições de sobrevivência e de trabalho dos
policiais. 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.
Em virtude de as proposições serem de sua autoria, o Presidente, Deputado
João Leite, transfere a Presidência ao Deputado Ivair Nogueira. Com a
palavra, o relator. Deputado lvair Nogueira, emite parecer pela aprovação,
no 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 547/95 na forma do Substitutivo n° 1.
Durante a discussão do parecer, o Deputado Durval Ângelo solicita vista da
proposição. A Presidência defere o pedido. Passa-se à 3 a Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência submete a discussão e
votação o Projeto de Lei n° 1.146/97, com parecer pela aprovação do relator,
Deputado Miguel Martini. Na fase de discussão, o Deputado Durval Ângelo
apresenta a Emenda n° 1. A Presidência encerra a discussão e encaminha a
emenda ao relator, para receber parecer. Reassumindo a Presidência, o
Deputado João Leite agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
tavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°717/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Maun Torres, o projeto de lei em pauta autoriza o
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Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Catas Altas.
Após exame da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua

juridicidade, constitucional idade e legalidade, apresentando a Emenda n° 1.
vem a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência aos
termos regimentais.

Fundamentação
Conforme se pode verificar na documentação anexada ao processo, o

imóvel objeto da proposição em tela foi doado ao Estado por particular,
constando no contrato cláusula que obrigava o donatário a construir um
grupo escolar no terreno. Como tal condição não foi cumprida, necessária se
fez a anuência dos doadores originais para que a transação imobiliária se
efetivasse o que se obteve por meio do termo de anuência (fls. 18 do
processo), assinado pelos antigos proprietários.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1. com o
objetivo de sanar impropriedade contida no projeto inicial - alienação sob
forma de reversão -, transformando-a em doação, porquanto é essa a
espécie de contrato que deve ser contemplada no projeto em exame. A
reversão ocorre com a transferência de propriedade, a titulo gratuito, para os
doadores iniciais, constantes na primeira relação contratual, o que não
corresponde ao caso em tela.

A proposição sob comento objetiva satisfazer a exigência de autorização
legislativa contida no art. 18 da Constituição mineira, bem como no art. 105,
§ 20 , da Lei Federal n° 4.320, de 17/3/64. Para a transferência de
propriedade de bens públicos, a titulo oneroso ou gratuito, é necessário lei
específica.

O projeto ora examinado não provoca nenhum impacto no orçamento
estadual, porquanto a alienação sob forma de doação não acarreta receita
para os cofres públicos, não necessitando ainda de autorização na lei de
meios.

Os efeitos que se farão sentir dizem respeito ao aspecto econômico. pois a
referida transação imobiliária implicará perda patrimonial para o Estado. com
a conseqüente redução de seu ativo imobilizado.

No entanto, o interesse público que motivou a doação justifica e compensa
essa perda, devido aos benefícios sociais que trará para a comunidade de
Catas Altas, com a construção. no local, de um posto de saúde.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 717/96.

no 1 0 turno. com a Emenda n° 1. apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Mauri



350
Torres - Antônio Roberto.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.066/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 1 .066/96, de autoria do Deputado Gil Pereira, cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Alho e dá outras providências.

Publicada, a matéria foi distribuída às comissões competentes. A
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do projeto e apresentou-lhe a Emenda
n° i. Quanto ao mérito, a Comissão de Agropecuária e Política Rural
manifestou-se pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo n° 1.
que apresentou.

Agora, a proposição vem a esta Comissão para receber parecer quanto
aos aspectos financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em tela, que, ao ser aperfeiçoado pelo mencionado

substitutivo, passa a contemplar, também, a cultura da cebola, tem por
escopo estabelecer diretrizes políticas orientadoras da ação governamental
nesse campo. Entre os objetivos do projeto estão o estimulo à plantação, á
produtividade, à qualidade e ao aumento da oferta desses produtos. Por
outro lado, na administração e na gerência do programa, o Poder Executivo
deverá desenvolver as ações de registro das área de produção, incentivo á
produção, à comercialização e à exportação do produto, pesquisas,
experimentos e abertura de linhas de crédito. Para tanto, nos termos da
proposição, o Executivo deverá editar regulamento no prazo de 90 dias a
contar da publicação da lei, a fim de explicitá-la e facilitar a sua aplicação.

Portanto, a aprovação da proposição não implica efeitos financeiros e
orçamentários imediatos. Tudo fica dependendo da regulamentação do
Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.066196 no

1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1. apresentado pela Comissão de
Agropecuária e Política Rural, e pela prejudicialidade da Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 12 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Durval Angelo, relator - Mauri Torres -

Sebastião Navarro Vieira - Antônio Roberto.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.067196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
O Projeto de Lei n° 1.067/96, de autoria do Deputado Gil Pereira, cria o

Programa Mineiro de Incentivo à Bananicultura e dá outras providências.
Publicada, a matéria foi distribuida às comissões competentes. A

Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do projeto, apresentando a Emenda n°
1. Quanto ao mérito, a Comissão de Agropecuária e Política Rural
manifestou-se pela rejeição da proposição.

Agora, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por escopo estabelecer diretrizes políticas

orientadoras da ação governamental no campo da produção de bananas.
Assim, estabelece-se que o Governo deverá estimular a plantação, contribuir
para o aumento da produtividade e para a melhoria da qualidade do produto,
além de registrar as áreas de produção, promover o desenvolvimento técnico
e econômico do setor, melhorar a sua imagem e destinar linhas de crédito
para a bananicultura. A concretização fática dessa orientação política deverá
ocorrer com a regulamentação da lei, no prazo de 90 dias a partir da data de
sua publicação.

Portanto, a aprovação da proposição não implica efeitos financeiros e
orçamentários imediatos. Tudo fica dependendo da regulamentação do
Executivo. Embora a fruticultura esteja contemplada por projeto de lei em
tramitação nesta Casa e, evidentemente, dela a bananicultura faça parte,
entendemos ser importante a aprovação do projeto de lei em tela.

Conclusão
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 .067/96, no

1 0 turno, com a Emenda n° 1. cia Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 12 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - José Braga, relator - Roberto Amaral -

Sebastião Navarro Vieira - Antônio Roberto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.089/97
E
	 Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
o
	 De autoria do Deputado Ivo José. o projeto de lei em epigrafe visa a

regulamentar o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado.
Publicada no "Minas Gerais" de 2612197, a proposição foi distribuída às

comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 195. c/c O
art. 103, do Regimento Interno, cabendo-nos, nesta fase, examinar a matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.
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Fundamentação

O parágrafo único do art. 194 da Constituição mineira determina que o
Estado promoverá plano de assistência social às populações de áreas
inundadas por reservatórios.

Esse dispositivo, a par de não ser auto-aplicável e estar relacionado com a
assistência social de que trata o art. 193 da Carta Estadual, prende-se,
sobretudo, ao direito ambiental, particularmente ao sistema de licenciamento
ambiental. como adiante demonstraremos.

Esclareça-se, inicialmente. que os Estados membros dispõem de
competência para legislar sobre meio ambiente, conforme estabelece o art.
24, VI, da Constituição da República, observadas as regras gerais
estabelecidas pela União.

A construção de barragens para fins de aproveitamento de recursos
hídricos provoca enormes impactos sociais e ambientais. Populações rurais
e urbanas vêem-se obrigadas a se deslocar, ficando sujeitas à dispersão
familiar, à perda de suas raízes e dos vínculos labonais, sofrendo, enfim,
uma mudança brusca no seu modo de vida. Ademais, a inundação de
extensas áreas tem como conseqüência a degradação da qualidade
ambiental, em razão da alteração adversa das características do meio
ambiente.

A Constituição Federal dispõe, no art. 225, § 1 0 , IV, que todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cabe ao poder público exigir,
na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Segundo a doutrina jus-ambientalista. quatro pontos podem ser destacados
desse comando constitucional:

1°- o estudo deve ser anterior à autorização da obra ou da atividade; 20 - o
estudo deve ser exigido pelo poder público. No caso, o ato é vinculado e não
comporta discncionanedade; 30 - como a norma constitucional diferencia
instalação de obra e funcionamento de atividade, para ambas as etapas
pode-se exigir o estudo; e 40 - o estudo de impacto ambiental tem como uma
de suas características a publicidade.

Instrumento da Política Nacional cio Meio Ambiente, consoante o art. 9 0 , III,
da Lei Federal n° 6.938. de 1981, o estudo de impacto ambiental tem sua
disciplina básica na Resolução n° 1. de 1986. do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - CONAMA.

E importante enfatizar que essa resolução não exaure a matéria, apenas
dita as normas gerais sobre o tema a serem seguidas pelos entes federados.

Conforme o art. 20. W. desse diploma, dependerá de elaboração de estudo
de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA-RIMA -, a ser submetido à
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aprovação do órgão estadual competente, o licenciamento de atividades
modificadoras do meio ambiente, tais como obras hidráulicas para
exploração de recursos hídricos, incluindo-se barragens para geração de
energia elétrica acima de 10MW e para a realização de saneamento ou
irrigação.

Por seu turno, o parágrafo único do art. 5 0 estabelece que o órgão estadual
competente, ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental,
fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e pelas
características ambientais da área. forem julgadas necessárias.

Já o art. 60 prescreve as atividades técnicas a serem desenvolvidas no
âmbito do estudo. Entre elas, deve-se ressaltar o diagnóstico ambiental da
área de influência do projeto, considerando o meio socioeconômico (o uso e
ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando-se os
sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as
relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a
potencial utilização futura desses recursos) e, também, a definição das
medidas mitigadoras dos impactos negativos.

O Projeto de Lei n° 1.089, nessa esteira, introduz pequena alteração na
dinâmica da definição dessas medidas, que é o Plano de Assistência Social
às Populações Atingidas por Reservatórios, a cargo dos empreendedores,
públicos ou privados. Dessa forma, o licenciamento ambiental só poderá ser
concedido quando o empreendedor atender aos requisitos da lei, ou seja, na
fase da licença prévia o estudo deve levar em conta o Plano segundo as
diretrizes estabelecidas. A licença de instalação somente será concedida se
o Plano tiver sido aprovado pelo órgão competente. E a concessão da
licença de operação é condicionada à comprovação da implantação do Plano
de Assistência Social.

Além disso, a proposição estabelece a obrigatoriedade da realização de
audiência pública para exposição aos interessados do Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA -, resguardado
o sigilo industrial. Prevista na Resolução n° 1, de 1986, art. 11, § 20 . a
audiência pública somente veio a ser disciplinada pela Resolução CONAMA
n° 9. de 3112187, publicada no "Diário Oficial da União" de 517/90. De acordo
com a Resolução n° 9. de 1987. a audiência é obrigatória quando requerida
por entidade civil, pelo Ministério Público ou por 50 ou mais cidadãos. Na
verdade, essa resolução estabeleceu os requisitos mínimos, podendo os
Estados membros determinar a sua obrigatoriedade à luz do mandamento
constitucional da publicidade, como fizeram as Constituições dos Estados de
Goiás, no art. 132. § 30 : do Maranhão, no art. 241. VIII: de Mato Grosso. no
art. 263, parágrafo único. IV: de Mato Grosso do Sul, no art. 22, § 2 0 . VI: de
Pernambuco, no art. 215: e de São Paulo, no art. 192, § 2 0 . A propósito. essa
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é a orientação da Carta mineira, como se verifica pela leitura do art. 214, §
1 1 . II, e § 2°.

Quanto à iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo,
inexiste óbice. O projeto, porém, carece de reparo. A criação de órgão
colegiado, no âmbito do Poder Executivo, é da competência privativa do
Governador do Estado, conforme estabelece o art. 66. III. da Carta Estadual.
Assim sendo, estamos apresentando o Substitutivo n° 1, na conclusão deste
parecer, para retirar tal vício da proposição.

Conclusão
Isso posto. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 1 .089197 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que

dispõe sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por
reservatórios, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado prestará assistência social às populações de áreas

inundadas por reservatório destinado ao aproveitamento econômico de
recursos hídricos, nos termos desta lei, sem prejuízo da assistência social
assegurada pela legislação em vigor.

Parágrafo único - A assistência social será prestada àqueles que habitem o
imóvel rural ou urbano desapropriado, bem como aos que nele exerçam
qualquer atividade econômica, aí incluídos os comerciantes, posseiros,
assalariados, parceiros, arrendatários, meeiros e assemelhados.

Art. 20 - Para a consecução do disposto no art. 1 0 . fica criado o Programa
de Assistência às Populações Atingidas pela Construção de Barragens -
PRO-ASSISTE -, ao qual caberá:

- prestar assistência jurídica;
II - prestar assistência psicológica e atendimento médico, odontológico e

hospitalar:
III - fornecer cesta básica pelo período de, no minimo. 1 (um) ano:
IV - abrir linhas de financiamento para o desenvolvimento de atividades

produtivas;
V - prestar assistência técnica agrícola e oferecer cursos

profissionalizantes de curta duração:
VI - fornecer transporte aos moradores dessas áreas para que possam

participar das audiências públicas destinadas à análise e à exposição dos
planos de assistência social e dos estudos ambientais;

VII - elaborar material informativo, de fácil compreensão, sobre os direitos
e os deveres dos empreendedores públicos e privados e da população de
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áreas atingidas por inundações decorrentes de obras de aproveitamento dos
recursos hídricos.

Art. 30 - Constituem recursos do PRO-ASSISTE:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos

adicionais;
II - a contrapartida dos assistidos;
111 - recursos provenientes de ajustes, convênios e outros instrumentos

congêneres firmados pelo Estado com órgãos e entidades da União e dos
municípios;

IV - outros recursos.
Art. 40 - A concessão de licenciamento ambiental aos empreendimentos,

públicos ou privados, de aproveitamento hídrico de que trata esta lei
depende da apresentação de estudos ambientais que contemplem o Plano
de Assistência Social, a ser aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS -. de que trata a Lei n° 12.127. de 23 de julho de 1996.

§ 1 0 - A Licença de Instalação - LI - fica condicionada à aprovação do
Plano de Assistência Social do empreendedor.

§ 20 - A Licença de Operação - LO - fica condicionada à comprovação.
pelo CEAS, da implantação do Plano de assistência Social.

Art. 50 - O Plano de Assistência Social, de responsabilidade do
empreendedor, público ou privado, a que se refere o artigo anterior, terá
como diretrizes:

- cadastramento de todos os atingidos, levando em conta, no mínimo, as
relações de propriedades e de trabalho e o grau de instrução;

II - levantamento das áreas das propriedades, relacionando-se as
benfeitorias, as máquinas, os implementos e outros bens de valor econômico
nelas existentes;

III - garantia de reposição dos bens expropriados em espécie ou em bens
equivalentes:

IV - reassentamento, por opção dos atingidos, incluindo-se os que se
dedicam à agricultura familiar, mesmo quando exercida em terrenos de
terceiros. observadas:

a) a localização preferencial do reassentamento no mesmo município ou
na mesma região do empreendimento;

b) a participação voluntária de comissão representativa dos atingidos na
escolha de área para reassentamento.

Art. 60 - Mediante solicitação, o órgão responsável pela política de
destinação de terras públicas e devolutas dará suporte administrativo e
técnico ao CEAS na análise dos Planos de Assistência Social aos atingidos
por inundações apresentados pelos empreendedores, públicos ou privados.

Art. 7° - E obrigatória a realização de audiência pública para exposição e
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análise do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto
Ambiental - EIA-RIMA - dos empreendimentos de que trata esta lei,
respeitado o sigilo comercial e industrial.

Parágrafo único - Serão enviadas pelo órgão ambiental responsável, com
antecedência de, no mínimo. 15 (quinze) dias da realização da audiência
pública, cópias do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - para as
Prefeituras, Câmaras de Vereadores e entidades legalmente constituídas que
representem os trabalhadores atingidos.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião Costa - Gilmar

Machado - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.152197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, tem como

objetivo acrescentar dispositivo à Lei n° 12.219, de 2/7/96. que autoriza o
Poder Executivo a delegar, por meio de concessão ou de permissão, os
serviços públicos que menciona e dá outras providências.

Publicado em 18/4/97, foi o projeto distribuído a esta Comissão para ser
apreciado quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103. V. "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Do exame do projeto em epigrafe, infere-se que seu objetivo primordial é

transferir, por via do regime de concessão ou permissão, uma atividade até
então exercida pelo poder público, especificamente pelo DETRAN-MG.

Cumpre esclarecer preliminarmente que parte dos serviços cogitados no
projeto em exame, os quais seriam contemplados na delegação, já o foram
por via do art. 1 0 , V. da Lei n° 12.219. de 1996. São eles os serviços de vistoria
e inspeção de segurança nos veículos licenciados ou registrados no
DETRAN-MG.

Já em relação aos demais itens, procura-se ampliar o leque das atividades
já delegadas a terceiros por via da Lei n° 12.219. de 1 017/96. incluindo-se aí a
emissão de certificados de registros para transferência, alteração de
registros, licenciamentos, emissão de certidões, etc.

Em obediência ao comando do dispositivo regimental retromencionado,
compete a esta Comissão avaliar os aspectos preliminares da
admissibilidade do projeto em relação a sua constitucionalidade, juridicidade
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e legalidade.

Sob esse enfoque, é oportuno refletir acerca do que dispõe a Constituição
Estadual em seu art. 139:

"Art. 139 - A Policia Civil, órgão permanente do Poder Público, dirigido por
Delegado de Policia de carreira e organizado de acordo com os princípios da
hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as
funções de policia judiciária e a apuração, no território do Estado, das
infrações penais, exceto as militares, e lhe são privativas as atividades
pertinentes a:

III - registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de
condutor. (Grifo nosso.)

Da interpretação do dispositivo supracitado. verifica-se que, por via de
projeto de lei ordinária, a delegação da atividade pertinente a licenciamento
e registros encontra incontornável impedimento. O constituinte mineiro,
conforme se depreende do art. 139 da Carta mineira, houve por bem tornar
tal atividade privativa à Policia Civil. A remoção desse empecilho só poderá
ocorrer mediante proposta de emenda constitucional, sem o que não é
possível transferir os serviços cogitados à responsabilidade de particulares,
por meio de concessão ou permissão.

Não houve, por parte do constituinte mineiro, qualquer intenção de permitir
ao particular exercer as atividades descritas no supratido artigo. Sem a
ocorrência de tal permissivo não há como prosperar a tese consubstanciada
na proposição em estudo.

Em relação à expedição de guias relativas ao recolhimento do tributo
previsto no art. 155, II, da Constituição Federal (com a redação que lhe foi
dada pela Emenda à Constituição n° 3/93). verifica-se ser esta uma atividade
típica do órgão responsável pela arrecadação do imposto (IPVA), indelegável
a terceiros.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela in constitucional idade, pela

ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei n° 1.152I97
Sala das Comissões. 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1176/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei em

epigrafe proíbe a cobrança de taxas, mensalidades e contribuições nas



escolas da rede estadual de ensino e dá outras providências.
Publicada em 23/5/97, a proposição foi distribuída a esta Comissão, para

ser examinada quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição da República de 1988, em seu art. 206, IV, consagra o

princípio da gratuidade do ensino público, cabendo ao Estado assegurá-lo,
desde já, no ensino fundamental, assim como garantir a universalização
progressiva do ensino médio gratuito, segundo determinam os incisos 1 e lI
do art. 208 da dita Carta Federal, nos termos da nova redação dada pela
Emenda Constitucional n° 14, de 1996.

Apesar disso, tem sido freqüente a cobrança de diversas taxas e
contribuições pelas escolas públicas, o que contraria frontalmente a ordem
constitucional vigente.

Qualquer medida que obrigue o aluno de escola pública a pagar
mensalidades ou taxas, seja para o custeio do material escolar, seja para a
manutenção das atividades das caixas escolares, representa uma burla ao
principio da gratuidade do ensino público.

A proposição em apreço vem, pois, explicitar e reforçar o aludido comando
constitucional, proibindo que se cobre, sob qualquer pretexto, contribuição
dos alunos nos estabelecimentos oficiais de ensino deste Estado.

A matéria é de competência do Estado federado, consoante dispõe o art.
24, IX, da Magna Carta, cabendo ao Poder Legislativo dispor sobre a
questão, nos termos do inciso XVIII do art. 61 da Carta mineira. lnexiste,
assim, óbice de natureza constitucional à tramitação da proposição em
pauta.

Para buscar o aprimoramento do texto do projeto. apresentamos a Emenda
n° 1.

Apresentamos, ainda, a Emenda n° 2, suprimindo a disposição do § 2 0 da
proposição, o qual veda às escolas públicas receber qualquer doação dos
responsáveis pelos alunos. Ora, no entender desta relatoria. a disposição
fere o princípio da razoabilidade, pelo qual se pauta a administração pública,
uma vez que as contribuições espontâneas efetuadas por particulares, as
quais, em sua grande parte, vêm na forma de material escolar, alimento e
artigos de vestuário, em muito podem beneficiar os estabelecimentos
públicos de ensino.

Conclusão
A vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.176197 com as Emendas n°s 1 e 2, a
seguir redigidas.
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EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - E vedada às escolas públicas a cobrança de mensalidades, taxas

ou contribuições de qualquer natureza.".
EMENDA N°2

Suprima-se o § 1 0 do art. 1°. transformando-se § 20 em parágrafo único.
Sala das Comissões. 11 de junho de 1997.
l-leIy Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Sebatião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.198/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau. o Projeto de Lei n° 1.198/97 visa

declarar de utilidade pública a Liga Patense de Desportos - LPD -, com sede
no Município de Patos de Minas.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/5/97, 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
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabelece os

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública.
Examinada a documentação apresentada, constata-se que a entidade tem

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de suas funções. Foram observados, portanto, os
mandamentos constantes na referida lei.

Z1
	

Entretanto, objetivando atender à melhor técnica e às normas desta Casa,
apresentamos emenda à proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.198/97 com a Emenda n° 1, redigida
a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação-
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Liga Patense de Desportos -

LPD -' com sede no Município de Patos de Minas.".
Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
1-lely Tarqüinio. Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Gilmar Machado.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
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N°1.200/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 1.200/97
visa declarar de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Almenara - CDA -.
com sede no Município de Almenara.

Após sua publicação em 1515197, 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 Cáritas Diocesana de Almenara é uma instituição que visa defender os

direitos sociais básicos do cidadão, está em pleno e regular funcionamento
há mais de dois anos e cumpre suas finalidades estatutárias.

Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, que nada percebem
pelos trabalhos prestados.

Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240,
de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.200197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.208/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de resolução em epígrafe, de autoria da Comissão de

Agropecuária e Política Rural, tem por escopo aprovar, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas que menciona.

Em cumprimento ao disposto na Decisão Normativa da Presidência n° 18.
de 1716193, a qual disciplina especificamente a tramitação desse tipo de
proposta, compete a este órgão colegiado apreciar preliminarmente a
matéria quanto aos aspectos jurídicos. constitucionais e legais.

Fundamentação
O aludido dispositivo constitucional atribui à Assembléia Legislativa a

competência privativa de aprovar previamente a alienação ou a concessão
de terra pública, ressalvado o disposto no art. 247, § 3 0 . do mesmo diploma.

Vale esclarecer que a ressalva diz respeito à alienação ou à concessão de



361
terra pública prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei,
bem como à 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
moradia e a tenha tornado produtiva.

Quanto á responsabilidade concorrente conferida ao parlamento mineiro no
processo de legitimação de terra devoluta, é oportuno dizer que ela se nos
afigura um conveniente e salutar instrumento de exercício de controle
político sobre os atos administrativos governamentais.

Ainda sob a mesma ótica, vale lembrar que o art. 74 e seu § 1 0 , 1, da Carta
Estadual, estabelecem 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 extincão de direito ou obrigação", é exercida pela
Assembléia Legislativa, mediante controle externo.

O exercício de tal controle, note-se bem, de acordo com mandamento
contido no art. 76 da Constituição mineira, contará com o auxilio do Tribunal
de Contas, a quem 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 quaisquer de seus órgãos ou entidades da
administração indireta".

E bom que se diga, afinal, que todos os autos de processos administrativos
a que se refere o projeto de resolução foram devidamente instruidos e não
se ajustam às retrocitadas ressalvas.

Conclusão
Q	Em vista do exposto. concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Resolução n° 1.208/97 na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.209197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em análise objetiva

declarar de utilidade pública o Movimento Jovem Jeová-Jiré - MOVIJ -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 16/5/97, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame
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preliminar, em atendimento às determinações regimentais contidas nos arts.
195 e 103, V, "a".

Fundamentação
O MOVIJ é sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins

lucrativos. Em funcionamento há mais de dois anos, os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de
seus cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei n° 12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.209197 na forma proposta.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1 11 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.215/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Deputado Ronaldo Vasconcelios, por meio do Projeto de Lei n° 1.215197,

pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Feminina do
Bairro Primavera, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 17/5/97, 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
Promotor de Justiça, funciona há mais de dois anos, contando com diretoria
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos
que ocupam.

Por preencher a instituição os requisitos indispensáveis à declaração de
utilidade pública previstos na Lei n° 12.240. de 517/96. somos pelo integral
acolhimento da matéria.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.215197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio -

Gilmar Machado.
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PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N° 1.223197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em apreço

regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
descentralização do ensino, e dá outras providências.

Publicada em 23/5/97, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e
legais, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, a", do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 197 da Constituição do Estado contém disposição que prevê a

descentralização do ensino, realizada em cooperação pelo Estado e pelos
municípios, garantindo a estes últimos o repasse de recursos técnicos e
financeiros e a cessão de pessoal do magistério.

Tal dispositivo permaneceu sem maior repercussão na prática, até que a
Emenda à Constituição da República n° 14, promulgada em fins de 1996,
abriu novas perspectivas para a correta compreensão do que seria essa
descentralização.

A referida Emenda n° 14, definindo o papel de cada ente federado no
tocante à educação, determinou que os municípios príonzassem o ensino
fundamental e a educação infantil, e os Estados e o Distrito Federal, o ensino
fundamental e o médio. Determinou, ainda, que, nos 10 primeiros anos de
sua promulgação, não menos de 60% dos recursos a que se refere o art. 212
da Magna Carta seriam investidos no ensino fundamental. Para garantir esse
investimento prioritário, a mesma emenda estabeleceu que deveria ser
criado um fundo, no âmbito de cada Estado, com o objetivo de dotar os
entes federados de recursos específicos para esse fim. Ressalte-se que tais
recursos, segundo a emenda, deverão ser distribuídos aos entes na
proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas
cadastradas nas respectivas redes de ensino.

A regulamentação do fundo, por sua vez, foi feita por meio da Lei Federal
n° 9.424, de 24/12196, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, na
forma prevista no art. 60, § 7 0 , do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.

As novas diretrizes introduzidas pela Emenda n° 14 e pela Lei n° 9.424, de
1996, motivaram os municípios a investirem ainda mais no ensino
fundamental, já que o fundo mencionado garantiria o suporte financeiro
necessário para a assunção de mais encargos para esse ensino. Dessa
forma, muitos municípios manifestaram o interesse de assumir a
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manutenção de escolas que, atualmente, pertencem à rede pública estadual.

Por conseguinte, a fim de se proceder à transferência de escolas estaduais
para os municípios interessados, o projeto de lei em questão,
regulamentando o disposto no art. 197 da Carta mineira, dá a esse processo
de municipalização um tratamento jurídico uniforme, definindo regras claras
a respeito da colaboração que o Estado prestará aos entes que assumirem
tais escolas. Prevê, para tanto, que sejam cedidos a esses municípios os
bens móveis e imóveis da escola municipalizada, admitida a posterior
doação ou permuta dos bens cedidos. Além disso, possibilita a cessão dos
servidores efetivos lotados nessas escolas, por tempo determinado, de modo
a não prejudicar a continuidade dos serviços.

Por outro lado, a transferência das escolas, segundo dispõe a proposição,
dar-se-á após avaliação rigorosa procedida pelo Estado para apurar a real
capacidade do município em arcar com a nova responsabilidade. Essa
capacidade seria auferida segundo os critérios consignados na Lei Federal n°
9.424, de 1996, anteriormente mencionada, e na Lei n° 12.040, de 1995,
também conhecida como Lei Robin Hood, que dispõe sobre a distribuição de
parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
municípios e dá outras providências.

Por fim, a responsabilidade do Estado e dos municípios em relação à
escola transferida assim como os recursos orçamentários a serem alocados
serão devidamente detalhados em convênio celebrado entre as partes.

Sendo essa a síntese do conteúdo da proposição em tela, passemos a
examiná-la à luz da ordem jurídico-constitucional em vigor.

O § 40 do art. 211 da Magna Carta, nos termos da nova redação dada pela
Emenda n° 14, de 1996, estabelece que os Estados e os municípios definirão
formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino
obrigatório. Essa mesma orientação está, ainda, consignada nas novas
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituídas pela Lei n° 9.344. de
20/12196, cujo ad. 10, II, estabelece que os Estados se incumbirão de definir,
com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental.
as quais devem assegurar a distribuição proporcional de responsabilidades,
de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros
disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Como se vê, o
projeto de lei em pauta atende precisamente a essas disposições.

No que tange ao exame preliminar de competência, a educação e o ensino
são matérias de competência legislativa concorrente da União, dos Estados
e do Distrito Federal, consoante dispõe o art. 24 da Cada Federal, cabendo,
pois, ao Poder Legislativo Estadual tratar de questões dessa natureza.

Quanto ao conteúdo da proposição, cumpre assinalar, a fim de que não
paire nenhuma dúvida, que a cessão de servidores públicos estaduais para o



^Á_&C

município, conforme prevê o projeto, não implica a transferência destes para
a administração municipal. Tais servidores continuam a integrar os quadros
de pessoal da Secretaria de Estado da Educação. mantidos todos os direitos
e as vantagens de seus cargos. Dessa forma. o projeto em comento está em
conformidade com o disposto no art. 37.11 e XV. da Magna Carta.

Sendo assim, a proposição em apreço coaduna-se com os ditames
constitucionais e infraconstitucionais, não encontrando óbice que
comprometa a sua tramitação nesta Casa.

Todavia, o inciso II do art. 3 0 da proposição. que condiciona a efetivação
do processo de municipalização à nomeação dos aprovados em concurso
promovido pelo Poder Executjvo, vai de encontro à discricionariedade que
detém esse Poder para preencher os quadros de servidores de sua
administração consoante critérios de conveniência e oportunidade.

Apresentamos, então, a Emenda n° 1 ao final deste parecer.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.223197 com a Emenda n° 1. ao final
redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - A transferência de que trata o artigo anterior depende de lei

municipal autorizativa e será precedida de avaliação da capacidade mínima
de atendimento escolar do município, calculada conforme o disposto na Lei
Federal n° 9.424, de 1996, e na Lei n° 12.040, de 1995.".

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 1.030/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1 .030/96. de autoria do Deputado Francisco Ramalho.
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Coronel Fabriciano - APAE de Coronel Fabnciano -, com
sede no Município de Coronel Fabriciano. 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 esta de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.030/96



Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Coronel Fabriciano - APAE de Coronel Fabriciano -, com
sede no Município de Coronel Fabriciano.

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 Coronel Fabnciano - APAE de Coronel Fabnciano -,
com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.038/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ri 0 1.038196. de autoria do Deputado Geraldo Nascimento,

que declara de utilidade pública a Associação Papa João XXIII no Brasil, com
sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.038196
Declara de utilidade pública a Associação Papa João XXIII no Brasil, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Papa João XXIII

no Brasil, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.043/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.043/96, de autoria do Deputado Miguel Martini, que

declara de utilidade pública o Centro Social São Sebastião - CESE -, com
sede no Município de Coimbra, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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° 1.043196
Declara de utilidade pública o Centro Social São Sebastião - CESE -, com

sede no Município de Coimbra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social São Sebastião

- CESE -, com sede no Município de Coimbra.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Wilson Trõpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator. Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.044196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.044/96, de autoria do Deputado Ailton Vilela, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Nossa
Senhora Aparecida, com sede no Município de Três Corações, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270. §
1 0 . do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.044196
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Nossa

Senhora Aparecida, com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do

Bairro Nossa Senhora Aparecida, com sede no Município de Três Coracões.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Wilson Trõpia, Presidente, Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.051/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.051196, de autoria do Deputado Francisco Ramalho,

que declara de utilidade pública a Creche Branca de Neve, com sede no



368
Município de Itaúna, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.051/96
Declara de utilidade pública a Creche Branca de Neve, com sede no

Município de ltaúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Branca de Neve, com

sede no Município de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.052196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.052196, de autoria do Deputado Djalma Diniz, que

declara de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento de
Franciscópolis - ADEF -, com sede no Município de Franciscôpolis, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.052/96
Declara de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento de

Franciscópolis - ADEF -. com sede no Município de Franciscõpolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação para o

Desenvolvimento de Franciscõpolis - ADEF -, com sede no Município de
Franciscópolis.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.054196
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .054/96, de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves,

que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais do Grupo Espírita
Obreiros da Paz, com sede no Município de Itapecerica, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.054/96
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais do Grupo Espírita

Obreiros da Paz, com sede no Município de Itapecerica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais do

Grupo Espírita Obreiros da Paz, com sede no Município de Itapecenca.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.139/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.139/97, de autoria do Governador do Estado, que

altera os arts. 2 0 e 40 da Lei n° 10.366, de 28112190, que dispõe sobre o
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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°1.139/97
Altera os arts. 20 e 40 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O inciso III do art. 20 da Lei n° 10.366, de 28 de dezembro de

1990. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - .....
111 - estipêndio de benefício: o estipêndio de contribuição menos a parcela

lo
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correspondente à contribuição do segurado, acrescida de 2% (dois por cento)
do valor do estipêndio de contribuição.'.

Art. 20 - Os incisos 1 e II do § 1 0 do art. 40 da Lei n° 10.366, de 28 de
dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° -
§ 1°-
- para o segurado compulsório, em 8% (oito por cento);

II - para o Estado, no valor que, respeitado o plano atuarial do Instituto, for
fixado, a partir de 1 0 de abril de 1991, pelo Poder Executivo, observado o
mínimo de 20% (vinte por cento).".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
seus efeitos a 1 0 de janeiro de 1997.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.142/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.142197, de autoria do Governador do Estado, que

autoriza o Estado a contratar operação de crédito com a Companhia Vale do
Rio Doce - CVRD - para os fins que menciona e dá outras providências, foi
aprovado em turno único, com as Emendas n°s 1. 4 e S.

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°1.142/97
Autoriza o Estado a contratar operação de crédito com a Companhia Vale

do Rio Doce - CVRD - para os fins que menciona e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado autorizado a contratar operação de crédito com a

Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, 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:

- R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para o Centro de
Feiras e Exposições de Minas Gerais, localizado em Belo Horizonte, no
Bairro Gameleira;

11 - R$1.264.666,46 (um milhão duzentos e sessenta e quatro mil
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seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos) para o
Programa de Mobilização Comunitária do Serviço Voluntário de Assistência
Social - SERVAS -;

III - RS2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais) para obras na
Rodovia MG-120, no trecho Riacho dos Machados-BR-251:

IV - R$1.000.000.00 (um milhão de reais) para obras no trecho BR-116-
entroncamento de Tumíritínga-Capitão Andrade-Itanhomi;

V - R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) para obras na
Rodovia MG-232, no trecho Mesquita-Santana do Paraíso:

VI - R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para obras na rodovia que liga
Dionisio a São Domingos do Prata.

Art. 2 0 - Os recursos obtidos por meio da operação de crédito de que trata
esta lei e objeto de contrato celebrado com a CVRD serão depositados em
instituições financeiras que centralizem receita do Estado, em conta especial
aberta para essa finalidade e em cuja identificação constem o número do
contrato celebrado e a sigla CVRD.

Parágrafo único - O Poder Executivo comunicará à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa os dados
relativos à conta a que se refere o "caput' deste artigo, identificando seu
número, a agência e o Banco onde foi aberta, no prazo de 30 (trinta) dias
contados de sua abertura.

Ari. 30 - O Poder Executivo enviará à Assembléia Legislativa. em sua
íntegra, o contrato celebrado com a CVRD. no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua assinatura.

Art. 40 - O Poder Executivo enviará informações detalhadas sobre os
projetos financiados à Assembléia Legislativa, que poderá requisitar outros
dados necessários à avaliação da aplicação dos recursos a que se refere o
au. 1° desta lei.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder garantia para a
realização da operação de crédito prevista nesta lei, mediante vinculação de
quotas do Fundo de Participarão dos Estados - FPE -, de que trata o art.
159. inciso 1. alínea "a". da Constituição da República.

Art. 60 - 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. 7 1> - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões. 12 de junho de 1997.
Wilson Trõpia. Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° .143/97
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1143197, de autoria do Governador do Estado, que
altera a composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira -
JPOF -. criada pela Lei n° 10.473, de 516/91, foi aprovado em turno único,
sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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°1.143/97
Altera a composição da Junta de Programação Orçamentária e Financeira

- JPOF -, criada pela Lei n° 10.473, de 5 de junho de 1991.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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:

- o Secretário de Estado Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral;
II - o Secretário de Estado Adjunto da Fazenda:
III - o Secretário de Estado Adjunto de Recursos Humanos e

Administração;
IV - o Diretor da Superintendência Central de Orçamento;
V - o Diretor da Superintendência Central de Planejamento Econômico-

Social:
VI - o Diretor da Superintendência Central do Tesouro;
VII - o Diretor da Superintendência Central de Contadoria Geral;
VIII - o Diretor da Superintendência Central de Pessoal.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.156/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.156/97, de autoria do Governador do Estado, que dá

nova redação ao art. 30 da Lei n° 11.721 de 29/12194. modificado pelos arts.
20 da Lei n° 11.822, de 15/5/95, e 5 0 da Lei n° 12.237, de 517196. foi aprovado
em turno único, com a Subemenda n° 2 à Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,

que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N°1.156/97

Dá nova redação ao art. 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994,
modificado pelos arts. 2 0 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O art. 30 da Lei n° 11.721, de 29 de dezembro de 1994, modificado

pelos arts. 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, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - O cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da
Secretaria de Estado da Educação poderá ser exercido temporariamente, em
caso de vacância, por servidor designado para função pública
correspondente ao cargo vago.

Parágrafo único - O exercício do cargo na forma prevista no "caput" deste
artigo finda com o provimento do cargo por candidato aprovado em concurso
público, por rescisão de contrato administrativo ou na data de 31 de março
de 1999..

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.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.059196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.059/96, de autoria da Deputada Maria Olivia, que

z declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Pompéu -. com sede no Município de Pompéu, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1°, do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.059/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Pompéu -, com sede no Município de Pompéu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Pompéu -, com sede no Município de Pompéu.
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Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.062196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.062196, de autoria do Deputado Francisco Ramalho,

que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Campestre - APAE de Campestre -, com sede no Município
de Campestre, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.062196
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Campestre - APAE de Campestre -, com sede no Município
de Campestre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Campestre - APAE de Campestre -, com sede no
Município de Campestre.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.070/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.070/96, de autoria do Deputado Sebastião Navarro

Vieira, que declara de utilidade pública o Lions Clube de Poços de Caldas-
Alumínio, com sede no Município de Poços de Caldas, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.070196
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Declara de utilidade pública o Lions Clube de Poços de Caldas-Alumínio,
com sede no Município de Poços de Caldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Poços de

Caldas-Alumínio, com sede no Município de Poços de Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.086/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .086/97, de autoria do Deputado Ánderson Adauto,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Alto Palestina
e Camposaltinho, com sede no Município de Campos Altos, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.086/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Alto Palestina e

Camposaltinho, com sede no Município de Campos Altos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Alto Palestina e Camposaltinho, com sede no Município de Campos Altos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.094197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.094/97, de autoria do Deputado João Leite, que

declara de utilidade pública o Instituto José Geraldo Gonçalves, com sede no
Município de Sabará, 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,
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que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.094/97
Declara de utilidade pública o Instituto José Geraldo Gonçalves, com sede

no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto José Geraldo

Gonçalves, com sede no Município de Sabará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 189a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Durval Angelo e
Elbe Brandão; aprovação - Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 27/96; questões de ordem: chamada
de votação nominal; inexistência de "quorum' qualificado para votação;
anulação da votação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 838196;
rejeição - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.124/97;
aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 297/95: votação do
projeto, salvo emenda; rejeição - Votação, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n°
576195; requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; deferimento; votação do
Substitutivo n° 1; aprovação: questão de ordem; leitura do art. 90 do projeto;
votação do art. 90; aprovação - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
718196; aprovação com as Emendas n°s 1 e 2 - Votação, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 774196; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 738196: encerramento da
discussão; requerimento do Deputado Durval Angelo: deferimento: votação
do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1;
rejeição - Discussão, em 1 11 turno, do Projeto de Lei n° 740/96; aprovação
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 31197; discursos dos Deputados Gilmar Machado e Marcos
Helênio; encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 1195; discurso do Deputado Gil Pereira:
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 12195 e do Projeto de Lei Complementar n° 21/97;
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

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

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro
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- Durval Ângelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonhdio
Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maun Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz ) - Às 20h113min, 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.

ja PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

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

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

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

Projeto de Lei n°1.156/97 e o veto à Proposição de Lei n° 13.321. em virtude
de sua apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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

em que solicita inversão da pauta da reunião, de modo que os Projetos de
Lei n°s 738 e 740/96, de sua autoria, sejam apreciados logo após o Projeto
de Lei n° 774196. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita
inversão da pauta, de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n°
31/97 seja apreciada logo após o Projeto de Lei n° 774/96. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 27196, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá nova
redação ao art. 256 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina
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por sua aprovação com a Emenda n° i. que apresenta. A Presidência vai
renovar a votação da proposta. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 263. 1. do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão registrar
o voto 'sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão o voto "não". A
Presidência esclarece que a matéria será aprovada se obtiver 48 votos
favoráveis. A fim de se proceder à votação pelo processo eletrônico, solicita-
se aos Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. Na impossibilidade de se realizar a votação pelo
processo eletrônico, a Presidência vai solicitar ao Sr. Secretário que proceda
à chamada para votação nominal.

Questões de Ordem
O Deputado Péncles Ferreira - Segundo informação de alguns

parlamentares, tecnicamente o sistema não está funcionando. Os votos não
foram computados. embora todo o trâmite de votação tenha sido seguido.

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, é a segunda ou terceira vez
que ocorre essa deficiência. No caso específico, mais uma vez, só dá
condições de registrar a presença. No que diz respeito a voto habilitado, o
computador não está marcando.

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar à área técnica que faça a
revisão do equipamento. Dessa reunião extraordinária, vamos trabalhar com
o processo tradicional. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à
chamada para votação nominal.

• Sr. Secretário (Deputado lvo José) - (-Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam "sim" 37 Deputados. responderam "não" 5

Deputados. Com a presença do Presidente, somamos 43 Deputados,
portanto não houve 'quorum' para a votação. A Presidência toma sem efeito
essa votação e vai passar à apreciação das demais matérias constantes na
pauta.

Votação, em 211 turno. do Projeto de Lei n° 838/96. do Deputado José
Bonifácio. que dispõe sobre leilão de veículos usados. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.124/97, da Comissão
de Agropecuária, que aprova, em conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição Estadual, as alienações das terras devolutas que
especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto. As Comissões de Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputados, que o aprovam
permaneçam como se encontram.(-Pausa.) Aprovado. A Comissão de
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Fiscalização Financeira.

Votação, em VI turno, do Projeto de Lei ri' 297195, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que cria o Programa de Incentivo à Produção do
Novilho Precoce e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As
Comissões de Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela sua
aprovação com a Emenda n° i, da Comissão de Justiça. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 576195, do Deputado Hely
Tarquínio, que institui medidas para garantir o tratamento, a reabilitação e a
reinserção social da pessoa portadora de transtorno mental e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do
projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Saúde e
Ação Social opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta, e pela prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 4. da Comissão de
Justiça. As Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização
Financeira opinam pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da
Comissão de Saúde e Ação Social, e pela prejudicialidade das Emendas n°s
1 a 4, da Comissão de Justiça. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely
Tarqüinio, em que solicita votação destacada do art. 90 do projeto. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do
art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo
destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sim, é para que seja feita a leitura desse

artigo, para que tenhamos condições de saber exatamente o que estaremos
votando.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o destaque feito
pelo Deputado HeIy Tarqüínio é no sentido da aprovação, uma vez que o
projeto foi modificado pelo substitutivo, e solicita ao Sr. Secretário que
proceda à leitura do art. 90 do projeto.

O Sr. Secretário - (- Lê:) 'Art. 9° - A internação psiquiátrica será utilizada
após excluídas as demais possibilidades terapêuticas e sua duração máxima
será o período necessário para que possa ser iniciado, em ambiente extra-
hospitalar, o processo de reinserção social da pessoa portadora de transtorno
mental.

§ 1 0 - A internação em leitos públicos ou conveniados com o poder público
terá encaminhamento exclusivo dos centros de referência de saúde mental
públicos ou dos serviços públicos de emergência psiquiátrica e ocorrerá,
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preferencialmente, em estabelecimento escolhido pelo paciente.
§ 20 - Na inexistência de serviço psiquiátrico na localidade onde ocorrer o

atendimento, o paciente será encaminhado pelo médico responsável pelo
atendimento para o centro de referência de saúde mental ou para o serviço
de urgência psiquiátrica mais próximo, às expensas do Serviço único de
Saúde." Era o que havia a ser lido, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 9 1 . Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 576195 na forma do Substitutivo n°
1, com o art. 90 do projeto original. A Presidência informa ao Plenário que,
com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 1
a 4.

Votação, em 1 0 turno, 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. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucional idade do projeto. A Comissão de Saúde e
Ação Social opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresentou.
As Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira
opinaram por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Saúde e
Ação Social. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Saúde
e Ação Social, que opina pela aprovação da Emenda n° 2. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 718196 com as Emendas n°s 1 e
2. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 774196, do Deputado Luiz
Antônio Zanto, que disciplina a administração de medicamento a aluno em
escola pública estadual. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
774196 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Discussão. em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 738/96, do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre o incentivo fiscal para pessoas jurídicas que
empreguem trabalhadores presos e egressos, na forma que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão
de Defesa Social opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de Defesa Social.
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com a Emenda no i, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de
Defesa Social, com a Emenda n° 1, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo, em
que solicita votação destacada da Emenda n o i. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação, o Substitutivo no i, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, destacada. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 738/96 na forma do Substitutivo n°
1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 740196, do Deputado Durval
Ângelo, que institui o Sistema de Número Fechado para as unidades
prisionais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Defesa Social opina por sua aprovação. As Comissões de
Direitos e Garantias Fundamentais e de Fiscalização Financeira opinam por
sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1 que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei n° 740/96 com a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 31197,
do Deputado Ermano Batista, que dá nova redação aos arts. 77, 78 e 79 da
Constituição Estadual, que tratam da composição do Tribunal de Contas do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta de emenda. Para
discuti-Ia, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, inscrevemo-nos para discutir a proposta a fim de extemar a
posição da nossa bancada. Estaremos votando contra essa proposta de
emenda, porque entendemos que ela entra num processo muito diferente de
tudo aquilo que estamos discutindo neste momento. O Tribunal de Contas, a
nosso ver, já tem o número de servidores suficiente. Entendemos que
apresentar essa proposta neste momento é assegurar a criação de novos
cargos de Conselheiro, para os quais teremos que montar uma nova
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estrutura. Perguntamos: quem irá assegurar a montagem dessa nova
estrutura? Neste momento, quando os servidores se encontram sem
reajustes há mais de dois anos, não podemos criar um novo conselho.
Achamos que isso vem contra tudo o que temos defendido aqui: austeridade,
compromisso e finalidade real do Tribunal de Contas. Se entendêssemos
que o Tribunal de Contas não tem tido condições de atender as
necessidades, deveríamos propor uma reestruturação, e nunca. um novo
conselho.

Da forma como está sendo colocado aqui, o Tribunal de Contas tem sede
na Capital. é composto de sete Conselheiros e sete Conselheiros Adjuntos,
tem quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Estado. E
são criados os cargos correspondentes. A nossa bancada vai se posicionar
contrariamente a essa intenção e a essa modificação nas funções.

Entendemos que a Assembléia Legislativa, se quiser de fato demonstrar ao
povo de Minas que não pretende apenas criar mais um õrgão para acomodar
os seus membros, criar alguma coisa apenas para nos atender e resolver os
nossos problemas internos, não pode dar esse péssimo exemplo. Estaremos
criando algo de forma casuistica para atender os interesses da corporação
de que fazemos parte.

Entendemos que essa não é a melhor forma de equacionar e resolver os
problemas, particularmente os de fiscalização daquilo que ocorre no Estado.

Não vamos nos estender. Durante a votação, estaremos voltando a fazer
encaminhamentos, mas não poderíamos deixar de extemar a nossa posição
contrária, deixando muito claro para o povo de Minas o posicionamento da
Bancada do PT.

Entendemos que devemos cortar do nosso vocabulário as medidas
casuísticas e as medidas para atender corporação. A Mesa da Assembléia
Legislativa e o Presidente Deputado Romeu Queiroz, desde que assumiram,
têm colocado sistematicamente a necessida\de da modificação, do
aperfeiçoamento, da modernização e da independência para garantir uma
nova visão do Poder Legislativo. Se aprovarmos essa proposta de emenda.
estaremos jogando por terra aquilo que estamos tentando construir.

Gostaria de deixar registrado que, durante os encaminhamentos,
estaremos externando melhor o nosso posicionamento, e a Bancada do PT
se colocará contrariamente a essa proposição. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Com a palavra, para
discutir a proposta, o Deputado Marcos Helênio,

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra.
Deputada. o Deputado Gilmar Machado colocou de maneira clara e concisa
a posição da Bancada do PT com relação a essa proposta de emenda.

Estamos apenas ratificando a posição já colocada aqui claramente como
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sendo a do nosso paritido. Muitas vezes, fala-se em contestação, mas não
há projeto, não há proposta.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra.
Deputada, o Deputado Gilmar Machado colocou de maneira clara e concisa
a posição da Bancada do PT com relação a essa proposta de emenda.

Estamos apenas ratificando a posição já colocada aqui claramente como
sendo a do nosso partido. Muitas vezes, fala-se em contestação, mas não há
projeto, não há proposta.

A nossa proposta é aquela que prevê a Constituição, é o concurso público.
A proposta em questão foi alterada, mas o STF já tinha se manifestado
contrariamente, pela inconstitucionalidade. Sei que ela sofreu algumas
mudanças, mas seu o caráter não foi modificado. Portanto, acredito que
sena uma forma que daria margem a sermos julgados por estarmos criando
mais cargos, criando um outro trem da alegria. Agora, evidentemente, um
trem de luxo, porque se trata de cargos de Conselheiro, de cargos vitalícios.
Tudo isso pode trazer um desgaste muito grande para a Assembléia
Legislativa.

Essa proposta prevê a criação de cargos de Conselheiro Adjunto, sob a
forma de concurso. Estamos totalmente contrários, mesmo com essas
mudanças. Entendemos que caberia acompanharmos a manifestação da
justiça. Portanto, ficaria ruim nós votarmos alguma coisa de interesse
próprio. E claro que é interesse próprio. Depois, a indicação vai sair da
própria Assembléia Legislativa, onde nós tentaremos indicar nossos
companheiros para exercerem os cargos. Por mais que respeitemos e
reconheçamos a competência da maioria dos parlamentares, entendemos
que devemos insistir na questão da capacidade, do notório saber para
funções que exigem extrema isenção. Entendemos também que não deveria
haver indicação nem pelo Governador nem pela Assembléia Legislativa,
para não ficar nenhum vinculo que afete os julgamentos. O Tribunal de
Contas exerce a fiscalização de uma maneira bisonha. Entendemos que isso
ocorre exatamente por causa do comprometimento do Conselheiro com
quem o indicou, com as pessoas as quem ele está ligado. As vezes, a
fiscalização é mais rigorosa, mas sempre com um caráter político.
Gostaríamos que houvesse essa isenção. Portanto, quero ratificar,
corroborar as palavras do Deputado Gilmar Machado, colocando-me
inteiramente contrário a essa proposta.

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

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 1195. do
Deputado Gil Pereira, que dá nova redação ao "caput" do art. 201 da
Constituição do Estado (elevação de 25% para 30% do montante da receita
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a ser destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino). A Comissão
Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão, a proposta. Com
a palavra, para discuti-Ia, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
estou aqui pedindo apoio aos senhores para que possamos aprovar essa
nova redação para o art. 201 da Constituição do Estado, que eleva de 25%
para 30% o montante da receita a ser destinada à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino. Quero informar aos Srs. Deputados que em
outros Estados, como Ceará, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, já existe,
na Constituição Estadual, essa elevação de 25% para 30%. Quero também
informar que algumas leis orgânicas municipais, como a de Belo Horizonte,
já falam em 35%. Algumas outras cidades do interior do Estado já falam em
30%. Estou aqui pedindo o apoio dos senhores e espero que os
compromissos com a educação, que todos fazem no palanque, sejam
reativados agora. Muito obrigado.

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

Discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 12/95,
do Deputado Miguel Martini, que dá nova redação ao § 2 0 do art. 53 da
Constituição do Estado e ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da mesma Carta (antecipa a tramitação do projeto de lei do
Plano Plurianual de Ação Governamental e retarda a dos projetos de lei do
orçamento e da Lei de Diretrizes Orçamentárias). A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21197, do
Deputado Ronaldo Vasconceilos, que dá nova redação ao art. 7 0 da Lei
Complementar n° 26, de 14/1/93, que dispõe sobre normas gerais relativas
ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum, a
cargo da região metropolitana, e sobre as atribuições, a organização e o
funcionamento da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de
Belo Horizonte e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Assuntos Municipais opina por sua aprovação com a Emenda
n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

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 deliberativa de amanhã, dia 12, às 14 horas,
com a ordem do dia já anunciada, ficando desconvocada a extraordinária da
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mesma data, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 21° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de abril de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, Paulo Schettino e Antônio Genaro, membros da referida
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José
Henrique, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Genaro que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente esclarece que
a finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta e, a seguir,
procede à leitura da seguinte correspondência: ofício do Sr. Raimundo
Nonato Vieira, Secretário de Administração da Prefeitura Municipal de
Almenara, e Ofício n° 1.378/97, publicado no "Diário do Legislativo" de
812197. Logo após, designa o Deputado Paulo Schettino para relatar os
Requerimentos n°s 1.864/96, do Deputado Alvaro Antônio; 1.886, 1.893,
1.895 e 1.921196, do Deputado Gil Pereira; e o Deputado Antônio Genaro
para relatar os Requerimentos n°s 1.837196, do Deputado Marcos Helênio,
1.912, 1.928 e 1.931196, do Deputado Gil Pereira; e 2.052/97, do Deputado
Paulo Schettino. Encerrada a 1° Parte dos trabalhos, a Presidência passa à
3° Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente informa
que, nos termos do parecer publicado no "Diário do Legislativo" de 11112/96,
o Deputado Anderson Adauto opina pela rejeição. no 2 1 turno, do Projeto de
Lei n° 907/96. do Deputado Paulo Schettino, que institui o Dia do Policial
Civil do Estado de Minas Gerais. Submetida a discussão e votação, é
aprovada a proposição. O Deputado Paulo Schettino opina pela aprovação
dos Requerimentos n°s 1.864/96, do Deputado Alvaro Antônio; 1.886, 1.893,
1.895 e 1.921196, do Deputado Gil Pereira. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado Antônio Genaro
opina pela aprovação dos Requerimentos n°s 1 .837/96, do Deputado Marcos
Helênio; 1.912, 1.928 e 1.931196, do Deputado Gil Pereira, e 2.052197, do
Deputado Paulo Sctiettino. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. 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.

Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Roberto Amaral, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Antônio Roberto.

ATA DA 49° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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Às nove horas do dia oito de maio de mil novecentos e noventa e sete,

reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconceltos,
Dimas Rodrigues, José Militão, Glycon Terra Pinto e José Braga, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Vasconceilos, declara abertos os trabalhos, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao
Deputado José Militão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em virtude de eleição
ocorrida em 413/97, o Presidente declara empossado como Vice-Presidente o
Deputado Dimas Rodrigues. Passando à fase de distribuição de proposições,
o Presidente distribui o Requerimento n.° 2.117/97 ao Deputado José Militão.
Esgotada a matéria destinada à P Parte da reunião, o Presidente passa à ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão, e, para que possa apresentar requerimentos de
sua autoria, transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Dimas Rodrigues.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta requerimentos solicitando seja
convidado o Sr. Maurício Andrés, Presidente da FEAM, para debater o
cumprimento da Agenda 21 nos municípios; seja convidada a Sra. Maria
Auxiliadora Chaer Lopes, Presidente da Associação Brasileira de Orçamento
Público, para prestar esclarecimentos acerca do desenvolvimento de
técnicas e procedimentos no campo do orçamento municipal; e sejam
convidados os Srs. José Maria Mata Mourão e Paulo Rogério Junqueira
Alvim, Diretores-Gerais, respectivamente. da Imprensa Oficial de Minas
Gerais e do Instituto de Geociências Aplicadas, para discorrerem sobre as
possibilidades técnicas de apoio dos aludidos órgãos aos municípios
mineiros. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
requerimentos. Em seguida, o Presidente passa à 21 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado José Militão, relator do
Projeto de Lei Complementar n.° 21197, emite parecer pela aprovação da
matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Devolvida a
direção dos trabalhos ao Deputado Ronaldo Vasconcelios. o Presidente
passa à 3a Fase da Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação
de matérias de deliberação conclusiva da Comissão. Submetidos a votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 2.062197
(relator: Deputado José Braga) e 2.117197 (relator: Deputado José Militão).
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.
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Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Dimas Rodrigues - José Henrique -

Olinto Godinho - Baldonedo Napoleão.
ATA DA 60a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique e Gilmar Machado, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José Maria
Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Henrique que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Após, a Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir o Sr. José Eustáquio Lara Duca, Juiz de Direito da Vara de
Infância e Juventude de Contagem, que será representado pelo Sr. AlIton de
Almeida, representante do Juizado de Menores; os Srs. José Januzzi de
Souza Reis, Secretário Municipal de Educação e Cultura de Contagem, e
Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do SIND-UTE, e a Sra. Efigênia
Campos Roque, Presidente da Associação de Pais de Contagem, que
debaterão o destino da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC -, diante
das modificações propostas para o ensino médio no Estado. A Presidência
convida os expositores a tomar assento à mesa e registra a presença do Sr.
José Ramoniere e da Sra. Letícia da Penha, Vereadores à Câmara Municipal
de Contagem, e das Sras. Walquiria Barbosa. Maria da Consolação
Femandes e Mariana Santos, Diretoras da União dos Estudantes de
Contagem - UEC. - A seguir, passa a palavra ao Deputado Gilmar Machado,
autor do requerimento que motivou a reunião. Após, os convidados
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, conforme
consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos
demais participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
José Henrique , Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Ambrósio Pinto -

Marco Régis.
ATA DA 71a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge Hannas, 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. Após, informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e solicita ao Deputado Carlos Pimenta que
proceda à leitura da seguinte correspondência: ofícios do Conselho Nacional
de Saúde, que diz respeito à proposta de criação das organizações sociais, e
do Secretário Nacional dos Direitos Humanos, versando sobre a
implementação da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente. Prosseguindo, o Deputado Carlos Pimenta solicita que a
assessoria providencie cópias xerogrãficas da correspondência lida para
posterior análise. Ato contínuo, a Presidência lê ofício do Prof. Juarez
Oliveira Castro. Diretor-Geral do Hospital das Clínicas, agradecendo a
atuação da Comissão junto às autoridades estaduais e federais, na busca de
solução para a crise financeira por que passa o hospital. Logo após, a
Presidência passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembéla. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados, no 2 0 turno, os Projetos de Lei n°s 318195 na forma do
vencido no 1°tumo. 1.081, 1.098. 1.102 e 1.131/97 (relator: Deputado Jorge
Hannas); 1.117 e 1.136197, este na forma do vencido no 1 0 turno (relator:
Deputado Carlos Pimenta). Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, no 1 turno, os Projetos de Lei n°s 1.082197 ( relator: Deputado
Wilson Pires); 1.140197 ( relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.148197
(relator: Deputado Jorge Hannas). A seguir. a Presidência solicita ao
Deputado Wilson Pires que proceda à leitura do Requerimento n o 2.151197, e
este, após lê-lo, conclui por sua aprovação. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo, o Presidente comunica que o Projeto
de Lei n° 1.092197 foi incluído na ordem do dia, nos termos do art. 141 do
Regimento lntemo,em virtude de perda de prazo na Comissão e designa o
Deputado Adelmo Carneiro Leão para emitir o parecer oral. O relator conclui
pela aprovação do projeto, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1.
Submetido a discussão e votação, é esta proposição aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
E
	determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

o	Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Gilmar Machado

- Adelmo Carneiro Leão - Jorge Hannas.
ATA DA 57" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às dez horas do dia cinco de junho de mil novecentos e noventa e sete.

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Roberto
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Amaral, Sebastião Navarro Vieira e Durvai Ângelo, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguei
Martini, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Aluízio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS;
Luiz Adolfo Vidigal, Diretor Administrativo e Financeiro da FEAM e
representante do Sr. Maurício Andrés Ribeiro, Presidente da mesma
Fundação; e João Baptista Ardizoni dos Reis, Procurador Jurídico do DER-
MG e representante do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos, Diretor-
Geral do mesmo órgão, que irão prestar esclarecimentos sobre a questão
dos precatórios judiciais relacionados com as respectivas unidades
administrativas; e a apreciar as matérias constantes na pauta. Em seguida, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Durval Angelo, autor do
requerimento que motivou a reunião, o qual tece considerações sobre o
assunto. Precisando ausentar-se, o Deputado Miguel Martini transfere a
Presidência ao Deputado Sebastião Navarro Vieira. Em seguida, os
convidados fazem explanações sobre o assunto. Logo após, o Presidente
abre debate entre os convidados e os Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Finalizados os debates, o Presidente agradece aos convidados
os valiosos subsídios trazidos à Comissão. Verificada a inexistência de
quorum" para a apreciação das matérias constantes na pauta, o Presidente
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Mauri Torres -

Antônio Roberto - Hely Tarqüínio - Roberto Amaral.
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quinze minutos do dia cinco de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira e Arnaldo Penna,
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 presentes. Inicialmente, o
Presidente indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado
Durval Angelo apresenta requerimento, solicitanto seja enviado ofício ao
Superintendente de Organização Penitenciária da Secretaria de Estado da



rÁ

) 1
Justiça para que sejam reativadas as 60 celas do Hospital Padre Wilson Vale
da Costa - Hospital de Toxicômanos -. de Juiz de Fora. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. A Presidência informa que a finalidade
da reunião é ouvir o Dr. Ediraldo Brandão, Superintendente de Organização
Penitenciária da Secretaria de Estado da Justiça, e o Sr. Marcos Aurélio de
Paulo Teninha, Diretor da Associação dos Servidores da Secretaria de
Estado da Justiça, e os convida a tomar assento à mesa. Em seguida, é
dada a palavra a cada um dos convidados, para suas considerações iniciais,
e posteriormente ocorre um debate, com a participação destes e dos
Deputados lvair Nogueira, Durval Angelo e João Leite. conforme consta nas
notas taquigráficas. Após os debates, o Presidente passa a palavra aos
Deputados e aos convidados, para suas considerações finais. Em seguida, o
Presidente acusa o recebimento de correspondência do advogado Ariosvaldo
de Campos Pires, que remete a esta Comissão o trabalho aprovado no
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e agradece o envio
do trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se realizar no dia 11/6/97,
às 14 horas, no Plenarínho II, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de junho de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna -

Geraldo da Costa Pereira.
ATA DA 73

3
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia onze de junho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio. Antônio
Júlio, Gilmar Machado e Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente,
Deputado Hely Tarqüinio, declara abertos os trabalhos, informa que a

o.	reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao
Deputado Gilmar • achado que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
suspende os trabalhos para que os Deputados possam participar de outras

'	reuniões de comissões. Às 14h15min, são reabertos os trabalhos, com a
presença dos Deputados Hely Tarqüínio, Gilmar Machado, Antônio Júlio e

«	Gil Pereira. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
' proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a

discussão e votação, é aprovado parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
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1.089/97 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Gil Pereira). Neste
momento, retira-se do recinto o Deputado Gil Pereira e registra-se a
presença do Deputado Sebastião Costa. Em seguida, submetidos a
discussão e votação, são aprovados pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n

o
s 1.176/97 com as Emendas n

o
s 1 e 2 (relator: Deputado Gilmar Machado)

e 1.223197 com a Emenda n01: e do Projeto de Resolução n° 1.208/97
(relator: Deputado Antônio Júlio). E aprovado também parecer que conclui
pela inconstitucional idade, pela ilegalidade e pela antijundicidade do Projeto
de Lei n° 1.152197 (relator: Deputado Gilmar Machado). Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados pareceres que concluem pela constitucional idade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n o

s 1.198 com a Emenda
n° 1. 1.209 e 1.215/97 (relator: Deputado Sebastião Costa) e 1.200/97
(relator: Deputado Antônio Júlio). Nos termos do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidência determina o envio do Projeto de Lei n° 1.152197 ao
Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de junho de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado - Roberto Amaral - lvair

Nogueira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.078/96

Comissão de Defesa Social
Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria da Deputada Maria Olivia, dispõe
sobre a identificação de veiculo de transporte de passageiros e de carga.

Publicado no 'Diário do Legislativo' de 21112196, o projeto recebeu parecer
da Comissão de Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer quanto ao
mérito. nos termos do art. 195, c/c o art. 103. VII. do Regimento Interno.

Fundamentação
A medida preconizada pelo projeto de lei em apreço é de natureza

preventiva e, uma vez implementada, certamente trará benefícios ao
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trânsito. Com efeito, o condutor de veículo de transporte ou de carga, em
face da possibilidade concreta de vir a ser denunciado por mau
comportamento no tráfego, cuidará de portar-se de forma adequada ao
volante, o que contribuirá decisivamente para a efetiva redução dos
acidentes de trânsito. Estes, a par dos prejuízos materiais que costumam
causar, não raro têm conseqüências drásticas, até mesmo com vitimas
fatais.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.078/96 na

forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 12 de junho de 1997.
Roberto Amaral. Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Roberto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 294/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 294195. de autoria da Deputada Maria Olivia, que
declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Martinho Campos, com sede no Município de Martinho Campos, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 294/95
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário

de Martinho Campos. com sede no Município de Martinho Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

'	Desenvolvimento Comunitário de Martinho Campos. com  sede no Município
de Martinho Campos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 585/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 585/95. de autoria do
Deputado Raul Lima Neto, que declara de utilidade pública a Associação
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Beneficente Pastor José Francisco de Abreu, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270. §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 585/95
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Pastor José

Francisco de Abreu, 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 Beneficente

Pastor José Francisco de Abreu, 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. 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 763/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 763196, de autoria do Deputado Carlos Murta, que

declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e Reabilitação Vida
Plena - CRER VIP Gospel Serra Verde -, com sede no Município de
Vespasiano, 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° 763/96
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação e Reabilitação Vida

Plena - CRER VIP Gospel Serra Verde -, com sede no Município de
Vespasiano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Recuperação e

Reabilitação Vida Plena - CRER VIP Gospel Serra Verde -, com sede no
Município de Vespasiano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 907/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 907196. de autoria do Deputado Paulo Schettino, que

institui o Dia do Policial Civil do Estado, a ser comemorado no dia 10 de
maio, 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° 907196
Institui o Dia do Policial Civil do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Dia do Policial Civil do Estado, a ser comemorado

no dia 10 de maio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Dinis Pinheiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 989/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 989196, de autoria do Deputado Alencar da Silveira

Júnior, que declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos da
Comunidade do Parque Riachuelo e Adjacências, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação fina!,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 989196
Ee Declara de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramentos da

Comunidade do Parque Riachuelo e Adjacências, com sede no Município de
Belo Horizonte.

.4
	

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

Melhoramentos da Comunidade do Parque Riachuelo e Adjacências, com
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sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.016/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.018/96, de autoria do Deputado Bilac Pinto, que

declara de utilidade pública a Fundação Lilia Põssas Gonçalves, com sede
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa. seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.018/96
Declara de utilidade pública a Fundação Lilia Põssas Gonçalves, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 11 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Lilia Pôssas

Gonçalves, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Tropia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.020196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .020/96, de autoria do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, que declara de utilidade pública a Associação Unidas do Bairro
das Indústrias, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1°, 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° 1.020/96
Declara de utilidade pública a Associação Unidas do Bairro das Indústrias.
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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 Unidas do Bairro

das Indústrias, 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, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.022/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.022196, de autoria do Deputado Ailton Vilela, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Carmo da Cachoeira -, com sede no Município de
Carmo da Cachoeira, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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° 1.022196
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Carmo da Cachoeira -, com sede no Município de
Carmo da Cachoeira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica decla; .da de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Carmo da Cachoeira -, com sede no Município
de Carmo da Cachoeira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.027196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.027J96, de autoria do Deputado Paulo Schettino. que

declara de utilidade pública o Grémio de Radioamadores Maçons - GRM -.
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo a técnica
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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° 1.027/96
Declara de utilidade pública o Grêmio de Radioamadores Maçons - GRM -,

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 Grêmio de Radioamadores

Maçons - GRM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trôpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.063196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.063/96, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que

declara de utilidade pública a entidade Ponto de Contacto Nova Canaà para
a Promoção do Bem-Estar Social, com sede no Município de Betim, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.063196
Declara de utilidade pública a entidade Ponto de Contacto Nova Canaã

para a Promoção do Bem-Estar Social, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ponto de Contacto

Nova Canaã para a Promoção do Bem-Estar Social, com sede 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 Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Tropia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.069196
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.069/96. de autoria do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Centro
Oftalmológico Lions Poços de Caldas-Alumínio, com sede no Município de
Poços de Caldas, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.069/96
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Centro

Oftalmológico Lions Poços de Caldas-Alumínio, com sede no Município de
Poços de Caldas.

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

Centro Oftalmológico Lions Poços de Caldas-Alumínio. com  sede no
Município de Poços de Caldas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.071196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.071196, de autoria do Deputado Geraldo Rezende,

que declara de utilidade pública a entidade Casa da Fraternidade Irmãos de
Francisco, com sede no Município de Uberlândia. foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.071/96
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Fraternidade Irmãos de

Francisco, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa da

Fraternidade Irmãos de Francisco, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.072196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .072/96, de autoria do Deputado José Henrique, que

declara de utilidade pública a entidade Comunidade Carente de Central de
Minas, com sede no Município de Central de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.072196
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Carente de Central de

Minas, com sede no Município de Central de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Comunidade

Carente de Central de Minas, com sede no Município de Central de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.073/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.073/96, de autoria do Deputado José Maria Barros,

que declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Comunitária
Domésticas de Luxo, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 . do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.073196
Declara de utilidade pública a Associação Recreativa e Comunitária

Domésticas de Luxo, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa e

Comunitária Domésticas de Luxo, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.075/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.075/96, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Mateus Leme -, com sede no Município de Mateus
Leme, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do 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°1.075/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Mateus Leme -, com sede no Município de Mateus
Leme.

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

dos Excepcionais - APAE de Mateus Leme -, com sede no Município de
Mateus Leme.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.079/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.079196, de autoria do Deputado Glycon Terra Pinto,

que declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Pastor - CCBP -.
com sede no Município de Betim, 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,
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que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.079/96
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Bom Pastor - CCBP -,

com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Bom

Pastor - CCBP -, com sede 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 Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.080/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1 .080/97, de autoria do Deputado Leonídio Bouças, que

declara de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição e
Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no Município
de São João do Paraíso, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.080197
Declara de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição

e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no Município
de São João do Paraíso.

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

Centro de Nutrição e Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda,
com sede no Município de São João do Paraíso.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.084/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.084/97, de autoria do Deputado Péricles Ferreira, que

declara de utilidade pública o Centro Comunitário Padre Damião, com sede
no Município de Patrocínio, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
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emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do art. 270, §
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° 1.084/97
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Padre Damião, com

sede no Município de Patrocinio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Padre

Damião, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 5 de junho de 1997.
Wilson Trópia, Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 109a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Ivo José
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - V' PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): ia Fase: Atas - Correspondência: Oficio n° 33/97. do
Governador do Estado; Ofícios n°s 26 e 27197. do Presidente do Tribunal de
Contas (encaminha, anexo ao segundo ofício, parecer prévio sobre o
Balanço Geral do Governo relativo ao exercício de 1996) - Ofícios e cartão -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.262197 - Requerimentos
n°s 2.199 a 2.201197 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Romeu
Queiroz, Paulo Piau, Sebastião Navarro Vieira e Gil Pereira e das
Comissões de Defesa Social, de Fiscalização Financeira e de Agropecuária -
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior -
Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Ivo José - Adelmo Carneiro Leão - AiIton Vilela -

Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio
Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Marco Régis - Olinto
Godinho - Paulo Schettino - Péncles Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Helvécio - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 20h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 11-Secretário, para proceder à leitura
das atas das reuniões anteriores.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

1 1 Fase

Atas
- 0 Deputado Marco Régis, 20-Secretário "ad hoc', procede à leitura das
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atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Antônio Andrade. 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"OFICIO N° 33/97*

Belo Horizonte, 13 de junho de 1997.
Senhor Presidente,
Meus cumprimentos. Venho a sua presença comunicar que estarei ausente

do Estado no período de 14 a 22 de junho deste ano, em viagem oficial à
Eslovênia, á Hungria e à Alemanha, a convite dos Governos daqueles
países. acompanhado de comissão empresarial do Estado de Minas Gerais.

Sendo o que se apresenta no momento, sirvo-me da oportunidade para
renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e
consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais,"
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFICIO N° 26197*
Belo Horizonte, 12 de junho de 1997.
Senhor Presidente,
Acuso o recebimento do Of. 1.017/97/SGM, solicitando cópia dos

documentos relativos à inspeção realizada no IPSEMG. Em anexo,
encaminho a Vossa Excelência cópia do relatório de inspeção, protocolo n°
443.918, bem como os demais documentos constantes do processo.

Ao ensejo. apresento os protestos de elevada estima e distinta
consideração.

João Bosco Murta Lages. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais."

- À CPI do IPSEMG.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFICIO N° 27/97*
Belo Horizonte, 12 de junho de 1997,
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Exa. para comunicar-lhe que, em sessão

plenária do dia 12 de junho de 1997, este Tribunal apreciou o Balanço Geral
do Governo do Estado de Minas Gerais, exercício de 1996, emitindo o
parecer prévio de sua competência cuja cópia lhe encaminho, em anexo,
para os devidos fins.

Esclareço a V. Exa. que o traslado das notas taquigráficas relativas à
sessão plenária retromencionada será, posteriormente. enviado a essa Casa
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Legislativa.

Prevaleço-me da oportunidade para reafirmar a V. Exa. a expressão do
meu elevado apreço.

João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais."

- Anexe-se à Mensagem n° 179/97.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. João Fassareila. Deputado Federal, manifestando seu empenho

para que seja rejeitada a Proposta de Emenda à Constituição n° 449197, que
prorroga a vigência do Fundo de Estabilização Fiscal.

Do Sr. Maurício Souza Assis, Secretário de Produtos de Base, do
Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, informando, em atenção
a pedido feito pelo Deputado Paulo Piau, o seguinte: o Ministério vem
trabalhando com o setor produtor de álcool e açúcar; por não ter havido
consenso entre os produtores, após entendimentos, o departamento optou
por repetir o quantitativo de açúcar a ser exportado autorizado na safra de
1996-1997; propôs-se a criação de um grupo de trabalho para estudar a
liberação do setor sucro-alcooleiro da interveniência governamental.

Do Sr. William de Souza, Prefeito Municipal de Belmiro Braga,
manifestando seu apoio às providências tomadas por esta Casa com relação
ao Fundo de Estabilização Fiscal.

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,
solicitando a revogação da Lei Estadual n o 7.302. de 2117178, que proíbe o
serviço de publicidade por meio de veículo com alto-falante. (-Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.253197.)

Do Sr. Luiz Cláudio Pereira. Presidente da Câmara Municipal de Gravataí,
encaminhando moção de apoio à criação de uma CPI para avenguar a
compra de votos para a reeleição de Presidentes, Governadores de Estado e
Prefeitos.

Do Sr. Alvaro Eustáquio Pedrosa, Presidente da Câmara Municipal de
Lavras, cumprimentando a Casa pela derrubada do veto do Governador do
Estado referente a pagamento de multas de trânsito. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n° 207/95.)

Do Sr. Mauro Roberto S. Vasconcellos. Diretor-Geral do DER-MG,
informando que o trecho de estrada que liga o entroncamento da BR-262 ao
Município de Diogo de Vasconcelos não tem denominação oficial. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 1.1162/97.)

Do Sr. Cícero Gomes da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, SP, solicitando o apoio desta Casa para que sejam revistas
as concessões de rádios e TVs a grupos religiosos, uma vez que estão
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funcionando de maneira irregular. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas. Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração (2), informando, em atenção a pedidos de informações para
subsidiar a tramitação dos Projetos de Lei n°s 1.122 e 1.123197. do Deputado
Sebastião Costa, que foi solicitado o pronunciamento das Secretarias da
Segurança Pública e da Educação. respectivamente. (- A Comissão de
Justiça.)

Do Sr. Pedro Paulo Ferreira dos Santos, Diretor de Recursos Hidncos e
Meio Ambiente da COPASA-MG. comunicando, em atenção a requerimento
do Deputado Gil Pereira, que a comunidade de Mariante. no Município de
Talobeiras, já foi atendida com perfuração e instalação de poço profundo: e
que, no momento, não há recursos financeiros para atender aos pedidos
referentes às localidades de Lagedo. Pé da Ladeira, Sussuarana, Capim de
Cheiro e Lagoa Dourada. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1 .873/96.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do Governador do
Estado, encaminhando cópia de informação prestada pela Secretaria do
Meio Ambiente, em atenção a requerimento da Deputada Maria Olivia,
segundo a qual o Chefe do Executivo assinou mensagem que encaminha à
Casa cinco projetos de lei de reestruturação dos órgãos integrantes do
Sistema Estadual de Meio Ambiente. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.076/97.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, encaminhando, em atenção a pedido da Deputada Maria Olivia,
cópia de informação prestada pela Secretaria de Educação, segundo a qual
não há data prevista para a realização de novos concursos públicos para
Professores P3A e P5A e não depende apenas daquela Secretaria a abertura
de novos concursos. (- Anexe-se ao Requrimento n° 2.029197.)

Do Sr. Fábio Veras, Secretário Executivo da Presidência da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -. informando a
impossibilidade de o Presidente da referida Federação comparecer à reunião
das Comissões de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira por
se encontrar em viagem ao exterior na data prevista. (- A Comissão de
Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Hélcio Queiroz Braga. Presidente da Associação de Docentes do
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - ADCEFET-MG -
solicitando a presença da Comissão de Educação no seminário organizado

pela referida Associação, a realizar-se em 25/6/97. (- A Comissão de
Educação e Cultura.)

CARTÃO
Do Sr. Virgílio Galassi, Prefeito Municipal de Uberlândia, cumprimentando
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a Casa por ter-se manifestado, a partir de requerimento dos Deputados
Gilmar Machado e Ronaldo Vasconceos, contra a prorrogação da vigência
do Fundo de Estabilização Fiscal.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - A Mesa passa a receber

proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1a Fase do
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.262197

Declara de utilidade pública o Madrigal Scala, 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 Madrigal Scala, 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: O Madrigal Scala, fundado em 1992, foi constituído com o

objetivo de levar ao conhecimento do público o canto coral e desenvolver a
integração do grupo com outros congêneres e com a comunidade em geral.

O canto, forma de expressão artística das mais sublimes, está presente na
cultura dos povos mais desenvolvidos, e a sua execução constitui espetáculo
de rara beleza, como demonstram, aliás, os recitais apresentados pelo
referido grupo.

Oferecendo ao povo desta Capital espetáculos de alto nivel, ele cumpre,
além do mais, os requisitos legais para ser declarado de utilidade pública,
razão por que ficamos na expectativa da acolhida desta proposição pelos
nobres pares.

Roberto Amaral
- 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 1 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.199197, do Deputado Durval Ângelo, em que solicita seja formulado

ao Governador do Estado pedido de informações sobre a fonte dos recursos
usados para cobrir gastos com o trio elétrico e o sorteio de eletrodomésticos
no comício realizado em Pedra Azul, em 6/6197. conforme publicação no
jornal "Hoje em Dia", edição de 8/6/97. (- A Mesa da Assembléia.)
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N° 2.200/97. do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita seja
consignado nos anais da Assembléia voto de congratulações com o jornal
"Estado de Minas" pelo projeto de renovação editorial em curso, refletida
agora no lançamento dos cadernos "Pensar', "Onde Morar", "Viver em BH" e
"TV" e pela reformulação do caderno "Espetáculo". - À Comissão de
Educação.)

N° 2.201197, da Deputada Mana Olivia, em que solicita que a Mesa desta
Casa elabore projeto de resolução objetivando a aplicação dos 3.5%
descontados dos funcionários do Quadro de Recrutamento Amplo num fundo
de reserva que sena devolvido, corrigido, ao funcionário por ocasião de sua
exoneração. (- À Mesa da Assembléia.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Romeu Queiroz, Paulo Piau, Sebastião Navarro Vieira e Gil Pereira e das
Comissões de Defesa Social, de Fiscalização Financeira e de Agropecuária.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros que nos visitam hoje nas galerias da Assembléia Legislativa,
telespectadores do Canal 40, conversando com a Vereadora Margareth.
Secretária de Saúde do Município de Raposos. na  Grande Belo Horizonte,
chegamos a algumas conclusões.

A miséria vem crescendo, em função de uma política econômica
desumana, que aumentou o desemprego, reduziu os investimentos na
atividade produtiva, relegou a política agrícola a segundo plano e jogou o
homem do campo e sua família nas ruas da cidade grande, engordando a já
enorme população de sem-tetos nos centros urbanos. E pública e notória. Sr.
Presidente, a situação de falência dos municípios, que, se não têm recursos
para fazer frente á folha de pagamento de seus empregados, que dirá para
executar obras de saneamento básico, fundamentais para garantir boa saúde
para a população.

O resultado é visível. As estatísticas comprovam o desequilíbrio provocado
pela falta de investimentos públicos. Obras e saúde estão atreladas. O
termômetro que mede o nível de investimentos em obras básicas são as
doenças, e os números. Sr. Presidente, mostram que a situação da saúde.
no País, é preocupante: 60% das internações infantis são provocadas por
doenças de origem hidríca, e 30% das crianças de até um ano morrem por
causa de diarréia, uma das doenças de contaminação através de água
infectada.
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Os municípios procuram fugir dessa situação e encontrar soluções mais

adequadas à sua realidade. Há quase 20 anos, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, para felicidade dos municípios mineiros, foi introduzida uma
disciplina obrigatória no currículo acadêmico de Medicina: o internato rural,
feito através de convênios entre Prefeituras e a UFMG. Muitas comunidades
de Minas conseguiram minorar, se não resolver seus problemas de saúde
com os quintanistas de Medicina, a um custo compatível com o orçamento
do município. Esses convênios perduram até os nossos dias e vêm
contribuindo para que muitos problemas de saúde sejam resolvidos nas
próprias localidades, sem necessidade de gastos com a busca de tratamento
médico em cidades maiores, o que acaba sempre aumentando as filas de
doentes em frente aos postos de atendimento do INSS e aos hospitais
públicos.

Srs. Deputados, essa comodidade para muitas cidades mineiras - uma das
poucas coisas públicas que dão resultado positivo neste País- corre riscos. A
suspensão das aulas na Faculdade de Medicina prejudica a formação
acadêmica dos alunos, ao mesmo tempo em que suspende o trabalho dos
estudantes nesse belíssimo projeto, que hoje não se limita ao atendimento
ambulatorial. Ele cresceu, se reformulou e, como o seu atual nome -
internato em saúde coletiva - mostra, transformou-se em algo muito maior,
pois oferece atendimento médico, cria grupos de pacientes hipertensos ou
diabéticos, trabalha com grupos de mães assuntos como pré-natal e
puericultura, incentiva escolares a participar de conselhos de saúde,
promove palestras sobre educação sexual e AIDS nas escolas.

Na verdade, esses estudantes realizam um trabalho de saúde integrado,
atuando em conjunto com outros profissionais da área existentes na
localidade, como médicos, psicólogos e dentistas. As consultas médicas
desses acadêmicos extrapolam a relação médico-paciente. Na conversa com
o paciente, o quintanista de Medicina procura informar-se sobre a destinação
do lixo e a qualidade da água consumida, criando com isso um banco de
dados que ajudará a traçar uma radiografia do município no que se refere ao
saneamento básico e a fundamentar as ações de sensibilização e
mobilização das autoridades para que dêem soluções às questões de saúde
pública.

Esse valoroso trabalho dos estudantes de Medicina da UFMG deu uma
cria. Recentemente, o programa agregou à questão da saúde a do meio
ambiente, por meio do Projeto Manuelzão, voltado para atender municípios
banhados pelo rio das Velhas, fazendo, ainda, uma justa homenagem a um
homem que se tomou personagem da literatura de outro mineiro famoso,
Guimarães Rosa. Com isso, ao propor tratamento integrado dos habitantes
de dez cidades banhadas pela sua bacia. os estudantes de Medicina
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abraçam a luta em defesa do rio das Velhas, que nasce em Ouro Preto e
percorre 51 municípios, até Paracatu.

Dou o meu testemunho da importância da continuidade de projetos como o
Manuelzão. Convivo de perto com os problemas de Raposos. uma das dez
cidades da região metropolitana privilegiadas pelo Projeto Manuelzão. Até 21
de janeiro, quando os quintanistas de Medicina começaram a trabalhar na
cidade, os cerca de 100 hipertensos, de todas as idades, de Raposos
ficavam na fila desde a madrugada de quinta-feira para conseguir uma ficha
para o atendimento do cardiologista, na sexta-feira à tarde, fizesse chuva,
frio ou calor. O número de consultas já foi reduzido em 80%, e muitos
deixaram de tomar remédios.

Sabe por quê, Sr. Presidente? Porque os acadêmicos criaram grupos para
caminhadas. Há encontros semanais, durante os quais controlam a pressão,
receitam medicamentos quando necessário, enfim, fazem um
acompanhamento semanal desses pacientes, integrado com atividades
físicas. Esses mesmos jovens levaram vida nova à Vila Vicentina: com a
promoção de terapia ocupacional, brincadeiras de roda e declamação de
poesia, deram novo alento à vida das velhinhas, que aguardam ansiosas as
visitas desses médicos, que também atuam com os jovens, através de
palestras sobre drogas, educação sexual e meio ambiente.

Projetos como esse, Sr. Presidente. Srs. Deputados, que merecem o
aplauso e o reconhecimento de todos, correm o risco de acabar, deixando
milhares de pessoas sem atendimento, por causa do descaso com que a
saúde é tratada neste País. Procuramos, dentro da nossa atividade, nesta
Casa, doar subvenções a instituições filantrópicas. associações comunitárias
e liberar verbas para prefeituras fazerem frente à emergências. O Governo
Federal e o Estadual têm de levar a sério o tripê saúde, educação e
saneamento, para garantir ações de prevenção e a continuidade de projetos
como esse. Esses projetos continuarão a dar resultado.

O Deputado Marco Régis (Em aparte) - Gostaria de parabenizar V. Exa.
por trazer á tona, nesta segunda-feira, um tema tão importante como este,
que envolve a participação da comunidade acadêmica, especificamente a de
Medicina, com trabalho social pelos rincões do nosso Estado.

Tivemos como instituição precursora desse tipo de estágio, que coincide
com o meu tempo de acadêmico de Medicina, o Projeto Rondon, criado em
pleno regime militar. Esse projeto interiorizou os estudantes. Eu mesmo
posso afiançar a V. Exa. o trabalho denodado que pudemos fazer em várias
cidades, principalmente nas do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha.
Lembra o Deputado Ivo José que o lema do Projeto Rondon era "Integrar
para Não Entregar". E hoje. quando V. Exa. traz à tona um assunto dessa
importância, associado com o risco do fechamento de vários projetos, como
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o Projeto Manueizão, fica patente a irresponsabilidade, a omissão do
Governo Fernando Henrique Cardoso. Pelo último relatório, que pudemos
acompanhar pela imprensa, se não me engano, do Tribunal de Contas da
União, gastou apenas 1% do orçamento em educação básica e não muito
mais do que isso no ensino universitário. Precisávamos, Sr. Deputado, que,
realmente, o Governo Fernando Henrique Cardoso cumprisse a meta dos
seus cinco dedos de campanha e investisse em educação e saúde.

Estou preocupado com essa onda de privatizações e queremos cobrar, já a
partir do ano que vem, se, realmente, o dinheiro das privatizações foi
alocado para educação e saúde. Isso vamos cobrar com veemência.
Sabemos que um projeto de privatização não vai resolver os problemas do
Pais da noite para o dia, mas queremos, pelo menos, que o Governo do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, que se tem comportado como um governo
entreguista do patrimônio público, possa. ano que vem, prestar contas à
Nação se. realmente. alocou recursos para a educação e para a saúde. E
que hospitais como o Hospital das Clinicas. da Faculdade de Medicina da
UFMG, não se vejam privados de dar seus cursos, principalmente a prática
dos estudantes de Medicina, e nós reconhecemos esse trabalho dos
acadêmicos de Medicina e também das instituições de assistência social
deste Pais, pois são elas que têm dado sustentação, muito mais que o
Governo, às obras sociais. Muito obrigado pela oportunidade de aparteá-lo.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Muito obrigado. Deputado Marco
Régis, por sua colaboração. V. Exa.. como médico que se preocupa com a
saúde, sabe perfeitamente que hoje temos que lutar pela saúde preventiva
no Pais.

Srs. Deputados, muito obrigado pela atenção. Senhores que nos
acompanham, senhores que vêm até a Assembléia acompanhar os trabalhos
da Casa, acho que a cobrança e a fiscalização têm que continuar. Quando
vemos as galerias desta Casa sempre com pessoas acompanhando as
reuniões, isso nos dá força para o nosso trabalho. Muito obrigado. Sr.
Presidente, muito obrigado também aos telespectadores do canal 40, que
está quase completando um ano. Foi desta tribuna que pedi à direção da
Casa a implantação do canal 40, que está levando o trabalho da Assembléia
para dentro da casa dos telespectadores de Belo Horizonte. Brevemente,
também, estaremos mostrando o nosso trabalho para toda Minas Gerais, já
que, segundo informações do Presidente Romeu Queiroz, estamos fazendo
parte do satélite e poderemos mostrar a cara da Assembléia Legislativa, o
trabalho da Assembléia Legislativa para toda Minas e para todo o Brasil.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
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2° Fase

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

passa á 2° Fase do Pequeno Expediente, compreendendo leitura de
comunicações e 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 pelos Deputados Romeu Queiroz - seu
afastamento do País no período de 13 a 21 de junho do corrente, para
integrar a comitiva oficial do Governador do Estado em viagem ao exterior;
Paulo Piau - seu afastamento do País por 16 dias. entre 30 de junho e 15 de
julho próximos, para a realização de curso intensivo de inglês. em Atlanta,
Estados Unidos, sem ônus para o Poder Legislativo (Ciente. Publique-se.):
Sebastião Navarro Vieira - falecimento do Sr. João Francisco Fonseca. em
Bandeira do Sul; Gil Pereira - falecimento do Sr. Romerson Ribeiro de
Matos. em Luislândia (Ciente. Oficie-se.): e pelas Comissões de Defesa
Social - aprovação, na 22 1 Reunião Ordinária dessa Comissão, do
Requerimento n° 2.132197, do Deputado Djatma Diniz: de Fiscalização
Financeira - aprovação, na 58° Reunião Ordinária dessa Comissão, do
Requerimento n°. 2.078/97, do Deputado Anderson Adauto e outros: e de
Agropecuária - aprovação, na Reunião Ordinária de 416197 dessa Comissão,
do Requerimento n°2.152197. do Deputado Dimas Rodrigues, nos termos da
Deliberação n° 487. da Mesa da Assembléia (Ciente. Publique-se.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Lideres inscritos nem oradores inscritos para o Grande Expediente. a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã, dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião 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 11° REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

As dez horas do dia três de junho de mil novecentos e noventa e sete.
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo. Cleuber Carneiro, Ivo José e Marcelo
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Gonçalves, membros da Mesa da Assembléia: Sebastião Helvécio, José
Braga, Durval Angelo e Péricles Ferreira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Romeu Queiroz.
declara abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto. o Presidente informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxílio para despesas
de capital e transferência a município, nos termos do art. 30, III. da Lei n°
11.815, de 24/1/95; da Deliberação da Mesa n° 1.428 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Dilzon Meto e José Braga, relatores no âmbito da Mesa
da Assembléia e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
respectivamente, os quais, verificando as prestações de contas, cada um por
sua vez, emitem pareceres pela aprovação, em conjunto, dos processos das
seguintes entidades: Associação Alfenense Proteção Criança, Associação
Benef. Cultural Araguarina, Associação Comun. Bairro Central Espera Feliz,
Associação Comun. Bairro Esperança Adjacências, Associação Comun.
Desenv. Rur. Creche Assist. Soc. Jequitibá, Associação Comun. Ipaba,
Associação Comun. Moradores Chácaras Santo Antônio, Associação Comun.
Moradores Pavão, Associação Comun. Nossa Sra. Esperança, Associação
Comun. Pindaíba, Associação Comun. Santa Luzia, Associação Comun.
Santo Inácio, Associação Esportiva Rubro Negro. Associação Mineira
Paraplégicos, Associação Moradores Córrego São Domingos Adjacências,
Associação Moradores Vila Estrela Dalva Vila São Mateus, Associação Pais
Amigos Excepcionais - Barroso, Associação Pequenos Produtores Rurais
Alvarenga, Associação Prevenção Combate Câncer, Associação Servidores
Cristãos - ACRISPU -. Augusta Respeitável Loja Maçônica Sol Nascente n°
144, Caixa Escolar João Freitas Neto. Caixa Escolar José Lourenço Freitas,
Caixa Escolar Laudelina Ribeiro Maia, Centro Assist. Social Santo Antônio,
Centro Comun, Rural Alagadiço, Centro Cultural Pró-Música, Centro Social
Desportivo Araçai, Centro Social São Francisco Assis, Clube Praça Esporte
Pará, Conselho Desenv. Comun. Cansanção, Conselho Desenv. Comun.
Comunidade Paredão, Conselho Desenv. Comun, Pouso Alto, Conselho
Desenv. Comun. Santana Manhuaçu. Conselho Desenv. Comun. Vista
Alegre, Conselho Particular Sagrada Família SSVP, Departamento Minas
Gerais - Instituto Arquitetos Brasil, Fraternidade Feminina União Amor,
Grupo Espírita Antônio Duarte Pacheco, Grupo Espírita Luz Pequeninos,
Liga Esportiva Viçosa, Paraopeba Esporte Clube, Peregrinos Caminho São
Tiago, Prefeitura Municipal Santo Antônio Jacinto, Serviço Assistência Social
- São Pedro Ferros. Serviço Obras Sociais - Monte Belo, Sociedade Dorense
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Proteção Maternidade Infância, Sociedade Musical Carlos Gomes,
Sociedade Unidos Lemepradense, União Comun. Entre-Folhas. 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, 10 de junho de 1997.
Romeu Queiroz. Presidente - Dilzon Meio - Francisco Ramalho - Elmo

Braz - Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Antônio Roberto - Roberto
Amaral - Emiano Batista.
ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA

E POLÍTICA RURAL
As dez horas do dia quatro de junho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe
Brandão, Roberto Amaral e Maria José Haueisen, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental e estando presentes ainda os
Deputados Antônio Andrade, Adelmo Carneiro Leão e Ajalmar Silva, o
Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
esclarece que a finalidade da reunião é apreciar a matéria da pauta e discutir
a participação de Minas Gerais no Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste - FCO. A seguir, o Presidente passa à leitura da seguinte
correspondência: Ofícios n°s G1225/97. do Secretário de Estado da
Agricultura. Pecuária e Abastecimento, publicado no 'Diário do Legislativo"
de 17/5/97: 477197. do Presidente da EMATER. publicado no Diário do
Legislativo de 21/5/97: Fax n° 16897. da FETAEMG, que informa a
previsão orçamentária destinada à Superintendência Regional do INCRA
para o ano de 1997: e informativo da Livraria e Editora Agropecuária. de
Guaíba, RS, edição de maio de 1997. Encerrada a ia Parte dos trabalhos, a
Presidência passa à 3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. O
Presidente submete a votação o Requerimento n° 2.152197, do Deputado
Dimas Rodrigues, o qual é aprovado. Continuando, a Presidência convida os
Srs. Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho. Administrador da Região Noroeste:
Vítor Vieira dos Santos. Diretor da FIEMG e Presidente da FEMAM: e Maria
Luisa Campos Machado Leal, Superintendente Central da SEPLAN, para
tomarem assento à mesa. O Presidente registra ainda a presença dos Srs.
João Roberto Puliti, representante do Presidente da ACMINAS: Marcos de
Abreu e Silva e Márcio Carvalho Rodrigues. Assessores da FAEMG:
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Eduardo Cury de Castro, Coordenador Regional do Alto Paranaiba: Everton
Goorsarid de Freitas, Trainee da FIEMG; Roosevelt Monteiro Porto, Prefeito
Municipal de João Pinheiro e Presidente da AMNOR: João Batista,
Administrador Regional do vale do rio Grande; Paulo Passos, Assessor
Parlamentar da FIEMG; Onofre de Oliveira, Administrador Regional do vale
do Paranaíba; Marcos Montes Cordeiro, Prefeito Municipal de Uberaba e
Presidente da Microrregional do vale do rio Grande; e Wellington Barros,
Chefe de Gabinete do Deputado Paulo Piau. O Presidente tece
considerações iniciais sobre a participação de Minas Gerais no Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO - e, a começar pelo
Sr. Rutílio Eugênio Cavalcanti Filho. Deputados e convidados se envolvem
em caloroso debate sobre o tema. A Presidência informa que os assuntos
ventilados na reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o comparecimento
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária. determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de junho de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Maria José Haueisen - Roberto

Amara.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 30 A 114 AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N° 1.077196

Mesa da Assembléia
Relatório

O projeto de resolução em epigrafe, de autoria da Mesa da Assembléia,
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Publicada em 20112196, foi a proposição distribuída à Mesa da Assembléia
para, nos termos regimentais, receber parecer.

Apresentado o parecer da Mesa, em que foram propostas 29 emendas, foi
o projeto a Plenário, tendo recebido as Emendas n°s 30 a 114, que também
foram encaminhadas à Mesa da Assembléia para que sobre elas se
manifeste, nos termos do art. 195. § 2 0 , c/c o art. 80. VIII, "b", do Regimento
Interno.

Como relator designado para apreciá-las, passamos a fazê-lo.
Fundamentação

A análise das propostas apresentadas em Plenário levou em conta, entre
outras coisas, a sua adequação às diretrizes norteadoras do projeto de
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resolução e o objetivo a que ele se presta, qual seja o de regular o processo
legislativo.

Isso posto, justificamos a seguir nosso posicionamento a respeito das
matérias sob apreciação.

A Emenda n° 30, de autoria do Deputado Anderson Adauto, pretende o
acréscimo de expressão ao final do art. 99, assegurando que a composição
das comissões estabelecida no início da legislatura, com observância da
representação proporcional de bancada, prevaleça durante toda a legislatura,
ainda que haja alteração em composição partidária.

É óbvio que, admitida a proposta, estar-se-ia contrariando o principio da
representação proporcional partidária, o qual seria observado tão-somente
na constituição original das comissões. Por outro lado, tal como proposto no
projeto, em seu art. 117, que repete o texto regimental em vigor, o
parlamentar que se desfiliar do partido que o houver indicado para comissão
perderá automaticamente a vaga. Entendemos ser isso um desestímulo à
mudança de partido, norma que traduz, a nosso ver, a mesma diretriz
preconizada pelo art. 26 da Lei n° 9.096, de 19/9/95, citado pelo autor da
emenda em sua justificação. Ademais. a prevalecer a proposta em análise,
poderá ocorrer a hipótese de, em virtude de sucessivas desfiliaç.ões, uma
representação partidária nas comissões deixar de contar com representantes
em número suficiente para atender às correspondentes vagas que lhe
couberam inicialmente. Desse modo, nosso parecer é pela rejeição da
emenda.

A Emenda n° 31, também de autoria do Deputado Anderson Adauto,
constitui desdobramento da Emenda n° 30. Emitimos parecer contrário a
essa emenda, razão por que temos por prejudicada a emenda ora em
análise.

A Emenda n° 32, apresentada pelo Deputado Hely Tarqüínio, propõe outra
redação para o art. 78, objetivando que se vede a recondução para qualquer
cargo da Mesa da Assembléia na mesma legislatura.

A restrição pretendida deve ser objeto de emenda à Constituição, uma vez
que o projeto repete o disposto no inciso II do § 3 0 do art. 53 da Constituição
do Estado. Com esse fundamento, somos pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 33 foi apresentada pelo Deputado Olinto Godinho, que
entende não se aplicar às reuniões preparatórias o disposto no parágrafo
único do art. 41, pelo que pretende que se exclua de sua redação a
expressão 'preparatórias'.

O desenvolvimento das reuniões preparatórias deve obedecer ao disposto
nos arts. 5°. 60 , 90 e 12 do projeto de resolução, os quais io entanto, não
esgotam os procedimentos relativos à dinâmica de tais reuniões, cujo
detalhamento deve ser estabelecido no momento mais oportuno, conforme
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dispõe a norma citada pelo parlamentar, a qual, desse modo, não deve
sofrer alteração.

Da análise da matéria, no entanto, constatamos a necessidade de se
aperfeiçoar a redação do "caput" do art. 41, para se corrigirem omissão
verificada quanto à aplicabilidade de suas normas às reuniões preparatórias
e remissão indevida ao art. 28. Isso posto, apresentamos subemenda à
emenda em exame.

As Emendas n
o
s 34 a 46 foram apresentadas pelo Deputado Olinto

Godinho. As Emendas n
o
s 35, 44, 45 e 46 têm por objetivo aperfeiçoar, sem

implicar alteração de conteúdo, a redação dos dispositivos a que se referem,
o que nos leva a opinar por sua aprovação. A Emenda n° 34 pretende que se
estabeleça o prazo de dez dias para que o Deputado apresente sua defesa
em processo que vise à perda de mandato.

A medida preconizada é positiva, razão pela qual estamos de acordo com
que seja adotada.

Por meio da Emenda n° 36, pretende o Deputado Olinto Godinho o
acréscimo da expressão "observados os prazos e o 'quorum' exigidos" à
seguinte redação do § 40 do art. 59: "Durante o recesso, as atribuições
conferidas no inciso 1 deste artigo à Comissão de Constituição e Justiça e ao
Plenário serão exercidas, cumulativamente, pela Comissão Representativa
da Assembléia".

O inciso a que se refere o § 40 já contém os prazos e o "quorum" que
deverão ser observados, necessariamente, pela Comissão Representativa na
hipótese do dispositivo em exame. Portanto, a emenda é desnecessária.
Acrescente-se que se encontra tramitando nesta Casa a Proposta de
Emenda à Constituição n° 26196, de autoria do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, que propõe a extinção da Comissão Representativa. Se promulgada
essa emenda, teremos de adaptar o projeto em exame às disposições nela
contidas. Somos, portanto, pela rejeição da Emenda n° 36.

A Emenda n° 37 pretende que se substitua no § 20 do art. 60 a expressão
"atentatório do" por "atentatório ao".

Considerando que as duas regências estão corretas, conforme registra
Celso Pedro Luft em seu "Dicionário Prático de Regência Nominal", não
vemos motivo para proceder á alteração pretendida. Somos, portanto, pela
rejeição da emenda.

A Emenda n° 38 objetiva dar outra redação ao inciso V do art. 64. com o
objetivo de se adequar a sua estrutura ao comando do artigo.

Realmente há que se proceder à alteração sugerida. No entanto, julgamos
mais pertinente a redação que sugerimos por meio da Subemenda n° 1 à
Emenda n° 38, que apresentamos.

A Emenda n° 39 pretende que se transfira para o art. 64 o parágrafo único
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do art. 65.

Conforme justifica o nobre parlamentar, o referido parágrafo contém
ordenamento a que se sujeitam todos os suplentes. razão por que deve
figurar como dispositivo do art. 64.

E procedente a emenda, sendo este parecer por sua aprovação.
A Emenda n° 40 propõe que seja restabelecida, no projeto, a redação do

art. 85 do Regimento Interno em vigor.
A norma contida no art. 85 vigente impede ao Presidente da Assembléia

apresentar proposição de sua autoria.
Entendemos desnecessária tal restrição, razão pela qual opinamos pela

manutenção da redação proposta no projeto para o referido artigo. Assim
sendo, a emenda em análise recebe parecer por sua rejeição.

A Emenda n° 41 tem por propósito dar a seguinte redação ao § 1 0 do art.
95: "Poderão permanecer, nas dependências contíguas ao Plenário, um
funcionário por Bancada e um por Bloco e jornalistas credenciados'.

Assiste razão ao Deputado Olinto Godinho ao afirmar, na justificação, que,
por força do disposto no § 2 0 do art. 72, aos blocos parlamentares será dado
o tratamento dispensado às bancadas. Exatamente por essa razão. é
totalmente desnecessário que, na norma em questão, se inclua a expressão
"um por bloco". Cabe lembrar aqui que, coligando-se em bloco parlamentar,
as bancadas têm suspensos seus direitos e prerrogativas regimentais. Diante
do exposto, nosso parecer é pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 42 objetiva corrigir redação do art. 140.
A vista da apresentação da Emenda n°21, integrante do parecer para 10

turno, que contempla o objetivo proposto, encontra-se prejudicada a emenda
em análise.

A Emenda n° 43 pretende se faça constar entre as competências do
Presidente a de encaminhar a correspondência da Assembléia Legislativa.

Ao Presidente da Assembléia compete receber a correspondência da Casa
enquanto Chefe do Poder. Porém, o encaminhamento desta melhor se
enquadra no rol das competências do 1 0-Secretario, conforme
tradicionalmente têm disposto os sucessivos textos regimentais desta e de
outras Casas Legislativas. Isso posto, opinamos pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 47, de autoria do Deputado Alvaro Antônio, visa a incluir,
entre as atribuições da Comissão de Transportes. Comunicações e Obras
Públicas, não só a construção e a manutenção das malhas rodoviária.
ferroviária e hidroviária como também o planejamento e o gerencíamento
desses sistemas de transporte. inclusive do aeroviário. Acolhemos a emenda
parcialmente. por meio de subemenda, uma vez que a questão relativa a
transporte aeroviário é de competência exclusiva da União, como preceitua o
disposto no art. 21. XII, "c". da Constituição da República.
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Aproveitamos a oportunidade para suprimir da alínea "1" do inciso XIII do

art. 103, que trata da competência da referida Comissão, o termo
"telecomunicações", uma vez que este é abrangido pela expressão
"comunicação'.

Assim sendo, apresentamos subemenda à emenda em exame.
São de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão as Emendas n°s 48 a

52.
A Emenda n° 48 trata dos procedimentos a serem adotados relativamente

à nomeação de Conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembléia
Legislativa, prevista no inciso II do § 10 do art. 78 da Constituição do Estado.

A proposta aponta, diferentemente das normas adotadas, como uma das
etapas para a escolha, o processo seletivo a ser realizado pela Escola do
Legislativo, em que os candidatos deverão obter aproveitamento mínimo de
60% na prova prática.

A Constituição Estadual, repetindo a Constituição da República no que se
refere aos Ministros do Tribuna! de Contas da União, dispõe em seu art. 78. 1
a IV, sobre os requisitos a serem preenchidos pelos Conselheiros do Tribunal
de Contas. O § 1 0 do mesmo artigo estabelece a forma de nomeação dos
referidos Conselheiros, sendo dois pelo Governador do Estado e cinco pela
Assembléia Legislativa.

No que se refere à nomeação de Conselheiro pelo Governador do Estado,
estabelece a Carta mineira que esta será precedida de aprovação pela
Assembléia, após argüição pública.

Ora, as funções a serem desempenhadas pelos Conselheiros são aquelas
definidas constitucionalmente para o órgão que passarão a integrar,
iridependetemente de a nomeação ter sido feita pelo Governador ou pela
Assembléia. Não se justifica, portanto, a disparidade no processo de escolha,
tal como proposto pelo nobre parlamentar. Ademais, esta Casa discutiu
exaustivamente procedimentos para nortearem a escolha a ser procedida
pelos seus membros em se tratando da nomeação prevista no art. 78, § 11,
II, da Constituição Estadual. Tais normas estão contidas na Resolução n°
5.158, de 20111195, e já foram aplicadas na escolha de dois Conselheiros, os
ex-Deputados José Ferraz e Simão Pedro Toledo.

Os referidos processos de eleição foram totalmente transparentes, e os
dispositivos observados mostraram plena eficácia.

O texto desse projeto, ao tratar da matéria em questão, apenas incorpora a
referida resolução, devendo, por isso. ser mantido.

Entendemos que, enquanto não for alterada a Constituição, no que se
refere à escolha de Conselheiros pelo Governador do Estado, a Assembléia
deverá continuar adotando os procedimentos já referidos, que são similares
àqueles.
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Opinamos, portanto, pela rejeição da Emenda n° 48.
Por meio da Emenda n° 49, o parlamentar propõe. como instrumento de

dinamização e modernização do Legislativo mineiro, a possibilidade de o
Deputado transferir a palavra que lhe for concedida no Grande Expediente,
em razão de sua inscrição, a lideranças comunitárias, sindicais e
assemelhados e a personalidades de relevo.

Não vemos conveniência de se acrescentar a forma de democracia direta
proposta na emenda àquelas outras já previstas na atual sistemática
constitucional, quais sejam: a iniciativa popular de projeto, a apresentação
de petição contra ato ou omissão de autoridade ou entidade públicas e a
participação em audiência pública.

A participação popular poderá dar-se, ainda, no Plenário, por ocasião da
realização de ciclo de debates, de reuniões especiais ou mesmo pela
interrupção da primeira parte da reunião ordinária para o recebimento de
personalidade de relevo. Afora isso, deve-se resguardar o Plenário como
espaço de decisões finais

Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição da emenda.
A Emenda n° 50 propõe outra redação para os incisos XV e XVI do art.

245, com o propósito de se abrir possibilidade para que qualquer Deputado
requeira audiência de comissão e realização de reunião conjunta para
discussão de tema de seu interesse. Além disso, apresenta nova redação
para o parágrafo único do art. 190, visando possibilitar, numa mesma fase de
tramitação, a renovação de audiência de comissão, a requerimento de
Deputado, para apreciar emendas novas porventura existentes nos
pareceres subseqüentes.

Quanto ao inciso XV, o acréscimo pretendido pela emenda nos parece
desnecessário, porquanto já é possível, pelo texto do projeto, a qualquer

z	parlamentar requerer, na própria comissão, que ela realize estudo sobre
determinada matéria

Quanto ao inciso XVI, a possibilidade de se requerer. em Plenário, a
realização de reunião conjunta está sendo suprimida para se estabelecer
formula que se revela mais adequada no trato da questão.

Com relação à terceira parte da proposta, que é de conteúdo idêntico ao da
Emenda n°51. o autor informa, em sua justificação. que tem o propósito de
evitar a incorporação, ao texto original, de norma proveniente de emenda
inconstitucional. A esse fim já se presta a norma consubstanciada no § 2 0 do
art. 189, que possibilita, antes da votação em 2 1 turno. o exame da
Comissão de Constituição e Justiça sobre emenda apresentada no 2° turno e
modificação ao texto original, após a audiência dessa Comissão. O
desdobramento dessa análise pode ser a exclusão do texto final, por decisão
do Plenário, das emendas que tenham recebido parecer pela
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inconstitucionalidade, pela ilegalidade ou pela antijuridicidade.

Quanto à renovação de audiência de comissão para análise de mérito, esta
já é possível pela atual redação do parágrafo único do ali. 190, que a prevê
para apreciação de emenda de Plenário. Há, ainda, a possibilidade de, em 20
turno, a requerimento, qualquer comissão apreciar o vencido ou as emendas
porventura existentes. Entendendo que o objetivo do Deputado já é
alcançado pelos dispositivos do projeto, somos pela rejeição da proposta ora
em exame.

A Emenda n° 51 possui conteúdo idêntico ao da terceira parte da Emenda
n° 50. Como já nos manifestamos, nosso parecer é pela rejeição da primeira
proposta, motivo por que fica prejudicada a Emenda n° 51.

A Emenda n° 52 pretende estabelecer a possibilidade de o Deputado
encaminhar à Mesa declaração de voto não só após a votação pública mas
também após a secreta, se assim o desejar.

A emenda procede em parte, pois, nas votações por escrutínio secreto,
pode-se admitir a declaração de voto, mas, nas votações que se realizam
em reunião secreta, cujos trabalhos, por deliberação do Plenário, devam
permanecer secretos, não é possível permitir-se declaração de voto.

Dessa forma, opinamos pela aprovação do conteúdo da emenda na forma
da subemenda que apresentamos.

As Emendas n°s 53 a 61 são apresentadas pelo Deputado Gilmar
Machado.

Pretende o parlamentar, por meio da Emenda n° 53, que a Comissão de
Constituição e Justiça passe a ter a atribuição de interpretar o Regimento
Interno.

Para que se possa exigir do titular da Presidência que responda por seus
atos, no exercício da pesada carga de suas atribuições regimentais, é
imprescindível que seja ele o intérprete do texto procedimental. Assim
sendo, nosso parecer é pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 54 tem por objetivo estabelecer os procedimentos para
decisão de questão de ordem pela Comissão de Constituição e Justiça.

Tendo em vista nosso posicionamento pela rejeição da Emenda n° 53, que
trata da mesma matéria, encontra-se prejudicada a emenda sob exame, em
razão dos motivos expendidos naquela oportunidade.

A Emenda n° 55 tem por escopo, conforme justificação apresentada,
restabelecer o 'quorum" de 113 dos Deputados para abertura da reunião de
Plenário.

Acreditamos ter o nobre parlamentar incorrido em equívoco, uma vez que
o projeto de resolução não propõe a supressão do "quorum" para início dos
trabalhos, como se depreende do ali. 22, que mantém a referida exigência e
a sistemática atual das reuniões. Igualmente, equivoca-se o autor em seu



Z61

rÁ

42 3,

entendimento de que pela redação do referido artigo resulte a possibilidade
de se passar de uma fase para outra da reunião sem que se verifique a
ocorrência de número regimental para o prosseguimento dos trabalhos. Os
dispositivos atinentes ao "quorum" deixam claro que os trabalhos da reunião
não podem prosseguir toda vez que se registra a inexistência de número
regimental.

Quanto à proposta de se acrescentar § 5 0 ao art. 22, esta é procedente.
Diante do exposto, apresentamos subemenda à Emenda n° 55.

A Emenda n° 56 pretende alterar a redação dos arts. 33 e 74,
estabelecendo que as pautas das reuniões serão definidas pelo Presidente
da Assembléia, de comum acordo com o Colégio de Lideres. e acrescentar
artigo ao projeto, determinando publicação da ordem do dia com 24 horas de
antecedência da reunião a que se refere.

O estabelecimento do critério de definição das proposições que haverão de
compor as pautas das reuniões, a se realizarem em determinado período de
trabalho, por via de entendimento entre o Presidente da Assembléia e o
Colégio de Líderes, parece-nos de bom aviso. A fórmula preconizada,
porém. não nos parece boa. porquanto força a realização de reuniões entre
os membros dos órgãos citados em período pré-estabelecido, o que pode
não se adequar satisfatoriamente às reais necessidades fáticas que
envolvem a questão. Melhor será que tal periodicidade seja estabelecida
pelos próprios parlamentares, no início de cada sessão legislativa.

Por outro lado, impor-se a antecedência minima de 24 horas para a
publicação das ordens do dia pode resultar em entrave à necessária presteza
com que a Assembléia deve responder aos imperativos sociais contidos nas
matérias em tramitacão. A nosso ver, é suficiente que nenhuma proposição
seja apreciada se não constar em pauta previamente publicada, como está
expresso no texto desse projeto.

Dessa forma, apresentamos subemenda à proposta do parlamentar.
visando a possibilitar que o Colégio de Líderes participe da discussão da
agenda dos trabalhos.

A Emenda n° 57 pretende restabelecer norma do Regimento Interno pela
qual serão publicados, em caso de não-realização de reunião por falta de
'quorum". o nome de todos os Deputados à Assembléia Legislativa.
identificando-se os presentes e os ausentes.

Tal norma se nos afigura desnecessária, pois uma vez publicados os
nomes dos presentes à reunião não aberta por falta de "quorum", por
exclusão, teremos os nomes dos Deputados ausentes, os quais obviamente
serão em maior número, configurando-se sua publicação oneroso custo,
totalmente dispensável. Eis os motivos que nos levam a opinar pela rejeição
da emenda em pauta.
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A Emenda n° 58 objetiva que a matéria recebida para deliberação das

comissões seja incluída no Expediente da reunião, para designação de
relator, vedando-se a designação antes da reunião, possibilidade aventada
no projeto em exame.

A forma atual que se repete no projeto de resolução parece-nos, sem
dúvida, mais consentânea com as reais necessidades do Poder em seu
funcionamento habitual. A adoção da fórmula da referida emenda viria a
enrijecer desnecessariamente o disciplinamento da questão.

Vale acrescentar que, pela sistemática atual, o Presidente anuncia a
matéria distribuída às comissões e designa o relator ou informa o nome
deste, se já o houver designado. Pelas razões expostas, opinamos pela
rejeição da emenda.

A Emenda n° 59 pretende alterar o comando do art. 299, a fim de conceder
à comissão a faculdade de realizar, previamente à elaboração do parecer,
vistas ou diligências, ouvir convidados e solicitar informações sobre a
matéria a ser analisada. Na justificação dessa emenda, o nobre parlamentar
argumenta que a proposta possibilitará a suspensão dos prazos pelos
pedidos de diligência.

O art. 101 do projeto de resolução relaciona as competências das
comissões, e, nele, já se contemplam as que são referidas na emenda
proposta. Além disso, a suspensão da tramitação pelos pedidos de
informação, assim consideradas as diligências, já é matéria contemplada no
art. 299 do referido projeto.

Com esse fundamento, opinamos pela rejeição da emenda.
A Emenda n° 60 pretende alterar a redação do § 30 do art. 111, a fim de

estabelecer que a comissão parlamentar de inquérito se componha de sete
membros e a comissão especial constituída para emitir parecer sobre
proposta de emenda à Constituição. de quinze membros.

A fixação do número de membros de comissão proposta no projeto baseia-
se no volume de matéria que lhe é distribuída habitualmente. No entanto,
dada a singularidade dos trabalhos da comissão parlamentar de inqúerito e
acatando os argumentos do autor da emenda quanto à proposta possibilitar
maior representatividade, somos favoráveis a que essa comissão seja
composta de sete membros.

Quanto às comissões incumbidas da emissão de parecer sobre proposta de
emenda à Constituição, a nosso ver, não se justifica a proposta apresentada,
porquanto a exigência de subscrição da matéria por 113 terço dos membros
do Poder Legislativo e sua aprovação por "quorum' especial já constituem
instrumentos que dificultam alterações freqüentes na Carta Estadual.

Diante do exposto e objetivando que a composição da comissão de
representação seja determinada pelo Presidente, conforme proposta



2

E
o
c

Eo

rÁ

42 
constante na Emenda n° 29, que integra o parecer para o 10 turno,
apresentamos subemenda às Emendas n°s 29 e 60. Dessa forma, encontra-
se prejudicada a Emenda n° 60.

A Emenda n° 61 objetiva sejam incluídas no processo legislativo, por
extensão do conceito de proposição, a indicação e a moção.

A figura da indicação já existiu em nossa sistemática regimental. Foi,
entretanto, suprimida no texto de 1972, porque se verificou, até mesmo pelas
evidências advindas da prática diuturna, que o conceito de indicação melhor
se enquadraria, no contexto regimental, como conteúdo de proposição, e não
como a própria proposição, que, no caso, pode muito bem ser o
requerimento. O mesmo raciocínio se aplica à questão da moção. Assim
sendo, opinamos pela rejeição da emenda.

As Emendas n°5 62, 68 e 69, do Deputado Miguel Martini, e a Emenda n°
103, do Deputado Ivo José, pretendem subtrair da competência privativa da
Mesa a apresentação de projeto de resolução que disponha sobre o
Regimento Interno e suas alterações. O Deputado Ivo José estende tal
iniciativa a comissão e a 113 dos membros da Assembléia. Já o Deputado
Miguel Martini restringe essa atribuição a 1/3 dos parlamentares. Nos dois
casos, caberia à Mesa a emissão de parecer sobre a matéria.

Não bastasse a circunstância de tratar-se o assunto de imperativo
constitucional (art. 66, 1, a'), a diretriz que norteia o fato de ser privativa da
Mesa a iniciativa de projeto que trata da matéria é que, ao ser eleita pelos
Deputados, a esta é delegada uma série de atribuições e competências,
destacando-se. entre essas, a de órgão dirigente do Poder.

O Regimento Interno é o ordenamento a ser observado na condução dos
trabalhos. Nada mais justo, portanto, que seja privativa da Mesa a iniciativa
para apresentar projeto de resolução que vise a sua alteração. Acresce-se a
isso que a perenidade das normas regimentais é fator imprescindível à
sedimentação das práticas processuais, sem o que se compromete todo o
trabalho dos próprios parlamentares. E impossível, portanto, retirar-se da
Mesa da Assembléia essa prerrogativa, o que não impede o envolvimento de
todos os parlamentares, como se verifica neste momento.

Sendo assim. opinamos pela rejeição das Emendas n°s 62, 69 e 103,
ficando, em conseqüência, prejudicada a Emenda n° 68, cuja norma já está
presente no projeto de resolução, determinando que compete à Mesa da
Assembléia a emissão de parecer sobre projeto que disponha sobre o
Regimento Interno e suas alterações.

As Emendas ri°s 63 a 67 também são de autoria do Deputado Miguel
Martini.

A Emenda n° 63 objetiva determinar prazo para se atender requerimento
que solicite a inclusão, na ordem do dia do Plenário, de proposição que



426
esteja em condição de ser apreciada.

A preocupação do autor da emenda de que os pedidos de inclusão de
proposição em pauta sejam, de fato, atendidos, é procedente. Entretanto,
necessário se nos afigura, como proposto pelo autor da emenda, que ao
Presidente seja dada a possibilidade de, num prazo razoável, definir em que
ordem do dia deve se dar a referida inclusão. Daí propormos subemenda à
Emenda n° 63.

A Emenda n o 64 pretende estabelecer que, em 20 turno, somente se
distribua proposição à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
quando o exame de seu mérito ou das emendas que lhe tiverem sido
apresentadas em 1 0 turno for da competência da referida Comissão, salvo a
hipótese de distribuição a requerimento, prevista no art. 190.

Merece acolhida a proposta do parlamentar, que. sem dúvida, aprimora o
processo legislativo. Mas, a nosso ver, o objetivo pretendido melhor se
alcança com a redação contida na subemenda que apresentamos à emenda
em análise.

As Emendas n°s 65, de autoria do Deputado Miguel Martini, e 102, de
autoria do Deputado Ivo José, objetivam ampliar a competência do
Corregedor. A primeira estabelece que ele também deverá participar, na
comissão especial e na de Constituição e Justiça, do exame de matérias
relativas à violação do decoro parlamentar. Por sua vez, a segunda emenda
estipula que, se algum Deputado cometer ato suscetível de medida
disciplinar, qualquer parlamentar poderá representar ao Corregedor, para a
adoção das providências cabíveis. O projeto em exame estabelece que,
nesse último caso, cabe ao Presidente da Assembléia ou de comissão a
adoção das providências necessárias.

Quanto à Emenda n° 65, opinamos por sua aprovação. A propósito,
estamos apresentando a Emenda n° 116, restabelecendo a forma em vigor
do art. 96, do que resultará a possibilidade de exame da matéria tratada na
proposta por comissão especial. Com isso, fica arredado o único defeito que
ali se poderia apontar.

Com relação à Emenda n° 102, esta não merece a nossa aprovação, pelas
mesmas razões que embasam nossa opinião quanto à Emenda n° 97. Se o
Corregedor é auxiliar do Presidente da Assembléia, é a este que o Deputado
deve representar, no caso que a emenda especifica, e não àquele.

A Emenda n° 66, que dá nova redação ao § 2 0 do art. 131. pretende que a
designação de relator, na reunião conjunta, seja feita pelo Presidente de
cada comissão que a integra.

A distribuição de matéria é inerente às funções do Presidente, sendo
inadmissível que o texto regimental consagre fórmula de múltipla presidência
para a direção de uma só reunião. Acresça-se que o objetivo pode ser
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alcançado por meio de entendimento pessoal entre os Presidentes das
comissões reunidas conjuntamente.

Somos, portanto, pela rejeição da emenda.
A Emenda n° 67 visa a tomar expressa em dispositivo regimental, como

sendo incompatível com o decoro parlamentar, a omissão ou a inércia do
Presidente da Assembléia ou de comissão em proferir despacho e
determinar a execução de atos indispensáveis ao regular andamento do
processo legislativo.

Entendemos que a hipótese ventilada na emenda já se contempla no inciso
III do § 30 do art. 60 do projeto, cuja disposição se aplica, sem dúvida, tanto
à figura do Presidente da Assembléia quanto às pessoas dos Presidentes de
comissões. Assim, somos pela rejeição da emenda.

As Emendas n°s 70 a 74 são apresentadas pela Deputada Maria José
Haueisen.

A Emenda n° 70 pretende a inserção da expressão "pelo autor' na redação
dos incisos VIII do art. 244 e IV do art. 245, que tratam de retirada de
proposição de tramitação. a fim de evitar ambigüidade na interpretação dos
dispositivos.

Embora o art. 295 já determine que a retirada de tramitação só é possível
pelo autor da proposição, consideramos procedente a emenda. Há, no
entanto, equívoco quanto ao número do inciso do art. 244, mencionado na
proposta. Dessa forma, opinamos pela aprovação do conteúdo da emenda
na forma da subemenda que apresentamos.

A Emenda n° 71 dá outra redação ao art. 260 e a seu parágrafo único.
tendo por propósito vedar o encerramento da discussão por deliberação do
Plenário e a limitação do número de oradores para discussão da proposição,
a requerimento.

Não se deve retirar do texto tal atribuição, que é prerrogativa tradicional
dos Deputados, de decidirem que determinada matéria, por sua urgência,
deve ser posta a salvo de expedientes protelatórios excessivos. Portanto,

E
	somos pela rejeição da emenda.

o	A Emenda n° 72 acrescenta inciso ao art. 244, prevendo a inclusão, na ata
da reunião. a requerimento, do resultado da votacão, com registro das

E
	posições por Deputado.

O objetivo da referida emenda só se pode atingir nos casos de votação
nominal, posto que, nem na votação secreta, nem na simbólica, é possívelt registrar-se a posição de cada votante. Assim sendo, nossa opinião é a de
que o conteúdo da emenda deve ser aceito, com a redação dada pela
subemenda que apresentamos.

A Emenda n° 73 estabelece critérios para a utilização do painel eletrônico.
Essa emenda está prejudicada, porquanto, no 1 0 turno, foi apresentada
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outra pelo relator, que recebeu o n° ii, com teor idêntico.

A Emenda n° 74 acrescenta artigo ao Capitulo Xl - Audiência Pública - do
Titulo IV, que visa permitir que a comissão reduza a audiência realizada a
termo escrito para ser encaminhado às autoridades competentes.

Audiência pública é modalidade de audiência de comissão, logo, a emenda
é inócua, uma vez que o objetivo colimado já se atinge pelas normas
regimentais vigentes que estão sendo mantidas no projeto. Dessa forma,
somos pela rejeição da emenda.

São de autoria do Deputado Gilmar Machado as Emendas n°s 75 a 78.
A Emenda n° 75 altera a redação da alínea "c" do inciso III do art. 104,

acrescentando-lhe a expressão "às autoridades" e suprimindo o termo
"estaduais", o que possibilita encaminhar solicitação de providências a
qualquer nível de governo.

Procede em parte a proposta do parlamentar, desde que a matéria esteja
relacionada com o exercício das competências da Assembléia. No entanto, o
dispositivo cuja redação se deseja alterar é a alínea "d". Dessa forma, para
que o objetivo pretendido seja alcançado, apresentamos subemenda à
proposta sob exame.

A Emenda n° 76 visa a retirar do texto regimental proibição de exercício
dos cargos de Presidente e de relator de comissão parlamentar de inquérito
pelo signatário do requerimento que tenha dado origem à comissão, bem
como pretende possibilitar que seja integrante de comissões especiais
criadas para proceder a estudo sobre matéria determinada ou desincumbir-
se de missão atribuída pelo Plenário o primeiro signatário do requerimento
que suscitou a criação destas.

No que concerne às comissões parlamentares de inquérito, é conveniente
manter-se a fórmula vigente, para se garantir, tanto quanto possível, a
isenção dos trabalhos. Já no que diz respeito às comissões especiais, nada
vemos que obste a adoção da fórmula proposta na emenda. Assim sendo,
nosso parecer é por sua aprovação parcial, razão pela qual apresentamos
subemenda à Emenda n° 76.

A Emenda n° 77 pretende substituir, nos arts. 192 e 193, a expressão
"projetos de lei" por "proposições".

Ambos os artigos dizem da possibilidade de iniciativa popular poder
provocar o Poder Legislativo, ao facultar-lhe a apresentação de projetos de
lei a esta Assembléia.

Embora entendamos ser de maior abrangência o termo "proposições",
somos levados a considerar que os dispositivos aqui tratados seguem o
comando expresso no art. 67 da Constituição Estadual, dai resultando que a
alteração pretendida é inconstitucional.

Somos, assim, pela rejeição da emenda proposta.
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A Emenda n° 78 visa alterar o 'caput" do art. 187, de modo que as

proposições sejam distribuídas a, no mínimo, duas comissões para exame
dos aspectos relativos ao mérito.

O texto do projeto, diferentemente, estabelece limite máximo de três
comissões para análise do mérito.

Com a emenda, deixaria de existir o limite máximo. podendo a matéria ser
distribuída a qualquer número de comissões igual ou acima de dois.

A distribuição às comissões é feita consoante o conteúdo da matéria, e
alguns conteúdos não justificam sua análise por mais de uma comissão. Por
outro lado, a adoção da medida abre espaço para expedientes que não
contribuiriam pra a eficácia do processo legislativo. Dessa forma, opinamos
pela rejeição da emenda.

As Emendas n
o
s 79 a 82 são apresentadas pelo Deputado Geraldo

Nascimento.
A Emenda n° 79 pretende que os projetos de lei que versem sobre datas

comemorativas, homenagens cívicas, declaração de utilidade pública e
denominação de próprios públicos tramitem em turno único.

A emenda está prejudicada. porquanto seu conteúdo já consta nos arts.
104 e 197 do projeto.

A Emenda n° 80 pretende que os pareceres de redação final sejam
publicados antes da discussão e da votação, dispensando-se esta publicação
prévia para as proposições sob regime de urgência, caso em que serão
distribuídos avulsos a todos os Deputados com antecedência mínima de seis
horas.

A experiência tem demonstrado, nos sucessivos textos regimentais. a
conveniência de se poder apreciar o parecer de redação final
independentemente de sua prévia publicação, mesmo porque, no referido
parecer, não se pode introduzir nenhuma alteração substancial no texto da
proposição, porquanto a apreciação de mérito da matéria já se encerrou.
Acresça-se a essa circunstância a possibilidade de o Deputado obter avulso
do parecer. Por esses motivos, opinamos pela rejeição da Emenda n° 80.

A Emenda n° 81 visa à retirada da expressão 'para o Grande Expediente"
do § 2° do art. 164. Opinamos pela rejeição dessa emenda, porquanto a
disposicão regimental em questão. de aplicação recente. tem-se revelado
r"mo um inquestionável aperfeicoamento das normas disciplinares de
r. ssos trabalhos.

A Emenda n° 82 propõe que a iniciativa para apresentação de proposição
possa ser de Deputado, individual ou coletivamente, e de Bancada, sendo
obrigatório, neste caso, que a proposição seja subscrita por todos os
membros.

Consideramos boa a intenção contida na emenda. que, a nosso ver.
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merece apenas o aperfeiçoamento do inciso 1, a fim de que, por autores de
proposição, na iniciativa coletiva, se entendam todos os seus subscritores,
uma vez que a figura do apoiamento não existe em nosso texto regimental.

Assim sendo, opinamos pela aprovação do conteúdo da Emenda n° 82 na
forma da subemenda por nós apresentada.

A Emenda n° 83, de autoria do Deputado Gilmar Machado, pretende que a
questão de ordem argüída em comissão seja resolvida, na reunião seguinte,
pela própria comissão, e que se possa recorrer da decisão desta à Comissão
de Constituição e Justiça, observado o disposto no art. 173 e parágrafos.

Deve-se aplicar ao Presidente de comissão, no que couber, as normas
regimentais atinentes ao Presidente da Assembléia e sobre a competência
deste para decidir questão de ordem já tivemos oportunidade de nos
manifestar quando analisamos a Emenda n° 53. de autoria do mesmo
parlamentar. Quanto ao recurso, porém, é de conveniência manter-se a
tradição regimental que prevê a sua apresentação ao Presidente da
Assembléia Legislativa, o que nos leva a opinar pela rejeição da emenda.

As Emendas n°s 84 a 87 são do Deputado Marcos Helênio.
A Emenda n° 84 acrescenta competências à Comissão de Defesa do

Consumidor. A nosso ver, é procedente a proposta apresentada. Entretanto,
afigura-se-nos conveniente proceder-se, também, à alteração da redação da
alínea "a" do inciso V do art. 103, para o melhor alcance dos objetivos
almejados. Desse modo, apresentamos subemenda à emenda em análise.

A Emenda n° 85 pretende que as reuniões extraordinárias não sejam
remuneradas.

A Constituição Estadual dispõe, em seu art. 62, inciso VII, que a
remuneração dos Deputados de uma legislatura seja sempre fixada na
anterior. Essa matéria não pode, portanto, ser alterada a não ser para a
próxima legislatura e, a exemplo do que já vem sendo feito, deverá ser
objeto de resolução específica, haja vista a Resolução n° 5.154. de 31/12194.
Somos, portanto, pela rejeição da Emenda n° 85.

A Emenda n° 86 visa a suprimir do texto regimental a reunião secreta.
A possibilidade de se cercarem determinados assuntos de sigilo deve ser

mantida, especialmente nos casos em que a honorabilidade de membros e
demais agentes do poder público possa correr risco de dano irreparável pela
ação inescrupulosa de adversários. Por essa razão, entendemos de utilidade
a manutenção desta forma excepcional de funcionamento do Poder. Somos,
portanto, pela rejeição da Emenda n° 86.

A Emenda n° 87 objetiva impedir a realização das reuniões de eventos
institucionais em horário coincidente com o de reunião de Plenário.

A programação desses eventos já vem observando essa diretriz, visando a
que os parlamentares deles possam participar. Acrescente-se que o Plenário
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tem sido amplamente utilizado para essas ocasiões. Entretanto, há reuniões
de grupos de trabalho e outras, constantes na programação dos referidos
eventos, que, pela sua natureza e dinâmica, podem ser realizadas, e já o
são. concomitantemente com os trabalhos de Plenário, sem prejuízo algum.

A proposta, tal como feita, teria inviabilizado alguns dos mais importantes
eventos desta natureza, com cuja realização a Assembléia se tem firmado,
no contexto nacional, como um dos mais importantes fóruns de debate de
relevantes questões para a sociedade. Somos. portanto, pela rejeição da
Emenda n° 87.

As Emendas n°s 88 a 92 são apresentadas pelo Deputado Anivaldo
Coelho.

A Emenda n° 88 prevê a possibilidade de realização de reuniões especiais
da Assembléia fora do Palácio da Inconfidência, mediante requerimento
votado em Plenário.

A medida proposta na emenda já é possível, como se depreende do
parágrafo único do art. 20 do Regimento Interno, que repete a norma
constitucional contida no § 40 do art. 53 da Carta mineira, com a
circunstância de que, pela norma vigente, não apenas as reuniões especiais
se podem realizar em outro local que não o Palácio da Inconfidência,
bastando, para isso, a aprovação da medida por maioria absoluta. Encontra-
se, pois, prejudicada a Emenda n° 88.

A Emenda n° 89 pretende alterar o art. 129. suprimindo a expressão "sem
prejuízo do exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça' do seu
"caput, e modificando o seu parágrafo único. ao  estabelecer a
obrigatoriedade da publicação, no órgão oficial dos Poderes do Estado, com
24 horas de antecedência, do edital de convocação de reunião conjunta de
comissões.

A fórmula vigente, que implica necessariamente a prévia publicação da
convocação, resolve mais que satisfatoriamente o problema de se evitarem
surpresas na marcha do processo. O estabelecimento do interstício
pretendido só visa a enrijecer negativamente o disciplinamento da questão.
Somos pela rejeição da Emenda n° 89.

A Emenda n° 90 acrescenta artigo ao capitulo que se refere à Presidência
de comissão, tomando obrigatória a publicação, com antecedência mínima
de 24 horas. das pautas de reuniões ordinárias e extraordinárias.

A proposta inviabilizaria a necessária presteza com que a Assembléia deve
responder aos anseios da sociedade, nos momentos em que a celeridade
dos trabalhos tem que ocorrer, o que não significa que se estejam aqui
procurando fórmulas que resultem em algum tipo de atropelo. E bom que se
lembre que as pautas das reuniões de comissão já têm que ser previamente
publicadas e que, nos casos excepcionais previstos no art. 125. § § 1 0 e 20 . o
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interstício é suficente para que não haja surpresas condenáveis na
tramitação das proposições. Somos pela rejeição da Emenda n° 90.

A Emenda n° 91 pretende que se acrescente dispositivo ao projeto
permitindo ao Presidente de comissão admitir tolerância de 15 minutos para
o início da reunião, a fim de que se complete o "quorum" necessário à
abertura dos trabalhos.

Tal norma é totalmente desnecessária porquanto. nos termos do § 40 do
ari. 123. às reuniões de comissão se aplicam as normas relativas às reuniões
de Plenário e, pelos dispositivos a estas relativos, já é permitido ao
Presidente aguardar, pelo prazo de 15 minutos, a partir da hora prevista para
o início da reunião, que se complete o 'quorum", nos termos do que estatui o
§ 20 do art. 22.

A Emenda n° 91 está, portanto, prejudicada.
A Emenda n° 92 traduz, com muita pertinência, a preocupação de se

analisarem os problemas ambientais a partir de uma visão ampla, enfocando
o uso dos recursos naturais pelo prisma socioambiental.

Os recursos naturais devem também ser considerados como bens
econômicos, passíveis de serem explorados para constituírem matéria-prima
nos processos industriais, em justaposição à visão que os considera
unicamente como bens ambientais, necessários à sustentação da vida. E do
embate dessas visões antagônicas que surgem as soluções e as proposições
de harmonização do uso com a preservação e a conservação do meio
ambiente, objetivo maior do conceito de desenvolvimento sustentável. Nesta
Casa, onde é fundamental a busca do contraditório, é recomendável que a
discussão desses temas seja feita na mesma comissão, de forma a permitir
a expressão ampla dessas visões polarizadas. Em face do exposto,
opinamos pela aprovação da emenda.

A Emenda n° 93. de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
acrescenta norma possibilitando a qualquer Deputado solicitar cópia escrita
dos depoimentos e dos debates havidos em reunião de comissão.

Isso já é possível. A justificação apresentada pelo parlamentar de que o
processo em uso é burocratizante não procede. uma vez que, sendo o
Presidente o responsável pela direção dos trabalhos, é a ele que se deve
dirigir para obtenção de qualquer providência, nos trabalhos do órgão.
Somos pela rejeição da emenda.

A Emenda n° 94 pretende assegurar ao Deputado o direito de fazer-se
acompanhar de assessoramento próprio no transcurso das reuniões de
comissão, limitado a um assessor por bancada.

O projeto de resolução prevê, no § 4 1 de seu art. 123, que se apliquem às
reuniões de comissão, no que couber, os dispositivos relativos aos serviços
de Plenário, e nestes já está determinado que a Maioria e a Minoria podem
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dispor, no próprio recinto da Sala de Reuniões, de um assessor próprio.
Essa fórmula, sem dúvida, soluciona o problema de assessoramento com

que se preocupa o autor da emenda, mormente quando se considera que a
sala onde as comissões se reúnem tem dimensões reduzidas, do que
decorre que a questão da assessoria deve conter-se nos limites já
estabelecidos. Opinamos pela rejeição da Emenda n° 94.

As Emendas n°s 95 a 104 são de autoria do Deputado lvo José.
A Emenda n° 95 objetiva que a reunião de comissão, inclusive a da Mesa

da Assembléia. seja pública.
A fórmula proposta na emenda nem de longe se compara com aquela que

se vê no art. 123 do projeto, o qual o autor da emenda pretende modificar.
Pelo artigo citado, temos um disciptinamento muito mais consentâneo com a
natureza dos trabalhos, tanto de Plenário quanto de comissão. E. se exceção
se faz ao funcionamento da Mesa da Assembléia, é porque suas atividades
são inquestionavelmente peculiares, diferenciando-se substancialmente dos
trabalhos do Plenário e das comissões. Quanto à transparência dos trabalhos
do Poder Legislativo, é bom lembrar que os sucessivos textos regimentais
sempre impuseram, necessariamente, a publicação de todas as proposições,
principais e acessórias, inclusive dos pareceres sobre elas emitidos, bem
como dos atos da Mesa da Assembléia. Diante dos argumentos expendidos,
opinamos pela rejeição da Emenda n° 95.

A Emenda n° 96 propõe que a eleição da Mesa da Assembléia seja
realizada para mandato de um ano, permitida uma reeleição consecutiva
para o mesmo cargo. Na mesma linha de raciocínio, pretende. ainda, que a
designação dos membros das comissões prevaleça pelo prazo de um ano,
permitindo-se uma recondução consecutiva, ressalvada a hipótese da
alteração da composição partidária e a dissolução de bloco parlamentar.

A fórmula adotada no texto regimental repete imperativo constitucional,
que não pode ser desrespeitado. O mandato da Mesa da Assembléia há que
ser de dois anos.

Quanto ao prazo referente à composição das comissões permanentes.
parece-nos de melhor técnica que acompanhe aquele estipulado para o

e órgão diretor da Casa, mesmo porque não podemos perder de vista a
tendência atual que se verifica, em todo o Pais, de mandatos maiores, que
possibilitem melhor aproveitamento das experiências individuais, como se

LI)	percebe na linha de motivação que embasa a questão da reeleição. Somos

o
	pela rejeição da Emenda n° 96.

A Emenda n° 97 pretende que. na primeira reunião após a posse dos
membros da Mesa da Assembléia, seja realizada eleição para os cargos de
Corregedor e Corregedor Substituto, para mandato de um ano, permitida
uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo.
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A figura do Corregedor, tal como prevista no parágrafo único do art. 93 do

Regimento Interno em vigor, bem como no artigo correspondente do projeto,
tem sua principal característica no fato de se tratar de órgão auxiliar do
Presidente da Assembléia. E assim deve permanecer para que não se
descaracterize todo um sistema regimental que tem demonstrado
satisfatoriamente sua funcionalidade.

Desse modo, a fórmula pretendida pela emenda não se sintoniza com o
sistema tão bem como aquela contida no projeto, que determina a escolha
do Corregedor pela Mesa da Assembléia. Somos, portanto, pela rejeição da
Emenda n° 97.

A Emenda n° 98 propõe a obrigatoriedade de publicação, pela Mesa da
Assembléia, a cada dois anos, do Regimento Interno e da Constituição do
Estado consolidados, com as alterações ocorridas no biênio.

A medida proposta é de grande utilidade, porém reveste-se de caráter
administrativo, não devendo ser incluída entre as normas de natureza
regimental. Opinamos pela rejeição da Emenda n° 98.

A Emenda n° 99 introduz a exigência de que o acordo de Lideres que vise
a contrariar disposição regimental expressa seja subscrito pela totalidade dos
membros do Colégio de Líderes.

Observamos que a redação do projeto de resolução já contém essa
exigência, em seu art. 74, § 4 0 e 5°, redigida de modo claro e completo.

Quanto à argumentação, contida na justificação, de que há acordos que
extrapolam o âmbito regimental, entendemos que a matéria, assim
caracterizada, não pode, por sua natureza, ser tratada no Regimento.
Opinamos pela rejeição da Emenda n° 99.

A Emenda n° 100 propõe a exigência de assinatura da totalidade dos
Líderes para admissão, em 2 1 turno, de emenda contendo matéria nova.

O projeto de resolução mantém a sistemática atual, por meio da qual
exige-se, para o caso, o acordo de Líderes por maioria. Essa sistemática
deve ser mantida, pois acompanha a norma de que as deliberações da
Assembléia, seguindo procedimento ditado pela Constituição Estadual, são
tomadas por maioria simples. e somente em casos especialissimos é exigido
o "quorum' qualificado. Com esse fundamento, opinamos pela rejeição da
Emenda n° 100.

A Emenda n° 101 pretende alterar a denominação da Comissão de Direitos
e Garantias Fundamentais e de Defesa Social para Comissão de Direitos
Humanos. Defesa Social e Trabalho, acrescentando-lhe competências
relativas á área do trabalho.

Apreciando a proposição, mantemos o entendimento expresso na Emenda
n° 18, de nossa iniciativa, no que concerne à denominação da Comissão de
Direitos Humanos, entendendo também oportuno melhor definir-lhe as
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competências, bem como desdobrar os instrumentos da ação parlamentar no
trato de tão amplo e importante âmbito de questões de interesse social, com
a criação da Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social. Para esse
fim, apresentamos a Subemenda n° 1 às Emendas n°s 18 e 101, esta de
autoria do Deputado Ivo José, e a Subemenda n° 2 à Emenda n° 101.

Por meio da Emenda n° 104. o Deputado Ivo José propõe seja assegurado
a membro da Mesa da Assembléia fazer-se acompanhar de assessoramento
próprio no decurso das reuniões desse órgão.

A questão do assessoramento pessoal de Deputado que participe de
reuniões da Mesa da Assembléia deve ser resolvida por meio de
entendimentos entre os próprios membros dessa comissão executiva, sob
pena de se perder a imprescindível harmonia que deve haver no
relacionamento entre esses parlamentares. Opinamos pela rejeição da
Emenda n° 104.

As Emendas n°s 105 a 108 são de autoria do Deputado Durval Angelo.
A Emenda n° 105 busca excluir a possibilidade de parecer único, emitido

em reunião conjunta de comissões, tal como previsto no projeto de
resolução.

Julgamos conveniente preservar a redação do projeto, segundo a qual a
regra geral é de que cada comissão emita um parecer, constando,
entretanto, a possibilidade de o parecer ser único, na reunião conjunta.

E tal possibilidade, a ser utilizada a critério das comissões, poderá ser
importante em casos especiais, em que a urgência ou mesmo a necessidade
de uma abordagem global e única assim o exija.

Lembre-se, além disso, que a preliminar de constitucional idade. a cargo da
Comissão de Constituição e Justiça, não mais será objeto de reunião
conjunta, pela forma proposta no projeto. Somos, portanto, pela rejeição da

z	Emenda n° 105.
A Emenda n° 106 visa a permitir a qualquer Deputado a apresentação de

proposição resultante de eventos institucionais, tais como fóruns técnicos e
seminários legislativos, desde que a comissão pertinente não exerça a
iniciativa no prazo de 20 dias, previsto no inciso l do art. 211.

A medida proposta vem aperfeiçoar o texto do projeto. o qual, de fato, não
prevê alternativa para o caso de a comissão deixar de exercer a prerrogativa
a ela atribuída. Concluímos pela aprovação da Emenda n° 106.

A Emenda n° 107 pretende suprimir o inciso II do art. 84. bem como dar
nova redação ao art. 178, do que resultará a retirada da atribuição do
Presidente do exame prévio de proposição com vistas ao seu recebimento.

O artigo. tal como se encontra redigido no projeto. objetiva evitar que a
Assembléia incorra em erro de competência. Dai ser imprescindível a
manutenção da norma como proposta. Por essa razão. opinamos pela
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rejeição da Emenda n° 107.

A Emenda n° 108 pretende acrescentar parágrafo ao art. 258. que trata da
discussão, assegurando direito à replica e à tréplica.

A discussão implica debate, vale dizer ocorrência de apartes, com o que se
atinge o objetivo perseguido.

Toma-se, pois, desnecessária a alteração pretendida. Dessa forma,
opinamos pela rejeição da Emenda n° 108.

A Emenda n° 109, de autoria do Deputado Marcos Helênio, aborda
aspectos da tramitação em regime de urgência, que nos parece melhor se
disciplinarem pela forma que propomos em subemenda, a qual prejudica,
também, a Emenda n° 7, apresentada em nosso parecer para 10 turno. Fica,
portanto, prejudicada a Emenda n° 109.

A Emenda n° 110, também do Deputado Marcos Helênio. pretende incluir o
decreto legislativo entre as proposições do processo legislativo de que trata o
art. 176.

A inclusão pretendida depende de emenda ao art. 63 da Constituição do
Estado, que crie, no ordenamento jurídico do Estado, o instrumento do
decreto legislativo. Vale ressaltar que é da tradição do ordenamento jurídico
de Minas Gerais a utilização da resolução como instrumento do exercício da
competência privativa do Poder Legislativo no plano da elaboração
legislativa. Isso porque a experiência tem demonstrado a desnecessidade de
se distinguir, com a categoria do diploma legislativo, o instrumento do
exercício das competências que hão de produzir seus efeitos no âmbito
interno ou externo do Poder. Desse modo, nosso parecer é pela rejeição da
Emenda n°110.

A Emenda n° 111. do Deputado Péricles Ferreira, acrescenta parágrafo ao
art. 220, estabelecendo que só poderão tramitar simultaneamente, em
regime de urgência, quatro projetos.

Com a aprovação da subemenda que propomos a Emenda n o 109, do
Deputado Marcos Helênio, o aspecto abordado na proposição em exame,
pelo Deputado Péricles Ferreira, fica resolvido. A Emenda n° 111 está,
portanto, prejudicada.

A Emenda n° 112, da Deputada Maria José Haueisen, estabelece as
situações em que o painel eletrônico deverá ser utilizado.

Essa emenda é incompatível com proposta apresentada pela mesma
parlamentar, por meio da Emenda n° 73, cuja disposição foi adotada pelo
relator, em seu parecer, por meio da Emenda n° 11. Desse modo, encontra-
se prejudicada a Emenda n°112.

A Emenda n° 113, do Deputado Hely Tarqüínio. trata da eleição da Mesa
para o primeiro biènio. em reunião especial, e estabelece os procedimentos
a serem adotados.



rÁ_L-Ii
437

A experiência já demonstrou que é de toda a conveniência que se faça a
eleição o mais depressa possível, até porque não se pode deliberar enquanto
não for empossada a Mesa da Assembléia.

Não se deve, pois, afastar a possibilidade de, no primeiro biênio, fazer-se a
eleição já na primeira reunião preparatória, para o que se faz necessário
alterar a redação do art. 5°, restabelecendo-se a norma do atual Regimento
Interno, conforme proposto na nossa Emenda n° 119. Desse modo, somos
pela rejeição da emenda em exame.

A Emenda n° 114, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, acrescenta
parágrafo ao art. 42, estabelecendo em 20 anos o prazo de restrição do
acesso a documentos secretos, contado a partir da data da produção destes,
prorrogável, por uma única vez, por igual período.

Conforme argumenta o autor da emenda, tal proposta é consentânea com
o tratamento dado à matéria pela Lei n° 11.726 e pelo Decreto Federal n°
2.134. Consideramos o momento oportuno para tratar da matéria;
ressalvamos, porém, que esta pode vir a necessitar de aperfeiçoamento no
20 de apreciaçao desse projeto, conforme aponte o resultado dos estudos
que estão sendo realizados acerca da abrangência e da aplicabilidade da
legislação mencionada. Concluímos pela aprovação da Emenda n°114.

Aproveitando a oportunidade do reexame da matéria : julgamos
conveniente a apresentação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 19, bem como
das Emendas n°s 115 a 123. pelas razões a seguir expostas.

A Subemenda n01 à Emenda n° 19 visa adequar a redação do dispositivo a
que se refere à sugestão originalmente apresentada pelo Deputado Paulo
Piau, alterando a denominação da Comissão de Agropecuária e Política
Rural para Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

A Emenda n° 115, decorrente de proposta apresentada pelo Presidente da
Casa, visa aperfeiçoar a redação da alínea "d" do inciso XIV do art. 103,
fazendo incluir no rol das competências da Comissão de Turismo. Indústria e
Comércio a de proceder ao exame de todas as matérias resultantes de
intercâmbio do Brasil com outros países.

As Emendas n°s 116 e 117 têm as justificações de sua apresentação
constantes, respectivamente, em nossa análise sobre as Emendas n°s 65 e
113.

A Emenda n° 118 visa a sanar impropriedade constante na redação do art.
283 do projeto.

A Emenda n° 119 vem ao encontro de uma necessidade que a prática tem
demonstrado, qual seja o estabelecimento de prazo para o atendimento dos
pedidos de informação.

A Emenda n° 120 busca o aperfeiçoamento do processo legislativo,
fazendo com que os requerimentos incidentes possam ser votados pelo
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processo simbólico, ainda que a proposição principal se submeta a outro
processo de votação. Em que pese ao princípio processual de que o
acessório segue o principal, a prática tem demonstrado que apenas as
emendas devem-se enquadrar nesse princípio, por versarem a matéria
contida na proposição principal. O mesmo não ocorre com os requerimentos
incidentes, que, por sua natureza diversa e mais simples, podem e devem
submeter-se à votação pelo processo simbólico.

Pela Emenda n° 121, aperfeiçoamos também o texto do projeto,
substituindo expressões que implicam figuras do direito criminal, para cuja
caracterização é necessária a realização de todo um processo jurídico, o que
não se enquadra na hipótese ventilada no inciso IV do § 3 0 do art. 60. Melhor
é que se adotem as expressões que propomos, as quais atingem o mesmo
objetivo, sem que se incorra na impropriedade apontada.

Pela Emenda n° 122, estabelecemos o rol das competências da Comissão
de Saúde, o que, nesse passo da tramitação do projeto, se faz, mais que
oportuno, indispensável.

Pela Emenda n° 123, incluímos no elenco das competências da Comissão
de Administração Pública a organização da defesa civil.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação das Emendas n°s 34, 35,

39,44 a 46, 65, 92, 106 e 114; pela rejeição das Emendas n°s 30, 32, 36, 37,
40, 41, 43, 48 a 50, 53, 57 a 59, 61, 62, 66, 67, 69, 71, 74, 77, 78, 80, 81, 83,
85 a 87, 89, 90, 93 a 100, 102 a 105, 107, 108, 110 e 113; pela
prejudicial idade das Emendas n°s 31, 42, 51, 54. 68, 73, 79, 88, 91, 111 e
112; pela apresentação de subemendas às Emendas n°s 7, 18, 19, 29, 33,
38, 47, 52, 55, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 75, 76, 82, 84, 101 e 109, ficando,
conseqüentemente, prejudicadas essas emendas. Apresentamos, ainda, as
Emendas n os 115 a 123 ao final deste parecer.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 19
Dê-se ao inciso li do art. 102 a seguinte redação:
"Art. 102-
II - Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial;".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°33
Dê-se ao "caput" do art. 41 a seguinte redação:
"Art. 41 - Aplica-se às reuniões de que tratam os incisos 1, V e VI do art. 17,

no que couber, o disposto no art. 27.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°38
Dê-se ao inciso V do art. 64 a seguinte redação:
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"Art. 64-
V - não-apresentação à posse do titular que. decorridos 120 dias, não a

tenha tomado em tempo hábil, por motivo de força maior ou enfermidade,
devidamente comprovados.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°47
Dê-se às alíneas "a" e "f' do inciso XIII do art. 103 a seguinte redação:
"Art. 103-
XIII -
a) política estadual de planejamento. gerenciamento, construção e

manutenção dos sistemas de transportes rodoviário, ferroviário e hidroviário:
....f) política de informática, automação e comunicação:".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 52
Dê-se ao art. 266 a seguinte redação:
"Art. 266 - Após votação em reunião pública, o Deputado poderá fazer

declaração de voto."

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°55
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 22:
"Art. 22-
§ ... - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior ás reuniões que. por sua

natureza, não comportem leitura de correspondência.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°56
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... - No início da Sessão Legislativa Ordinária, o Presidente da

Assembléia e o Colégio de Lideres estabelecerão a periodicidade das
reuniões em que serão definidas as proposições que constarão nas ordens
do dia do respectivo período de trabalho.".

SUBEMENDA N° 1 ÀS EMENDAS N OS 29 E 60
Dê-se ao § 30 do art. 111 a seguinte redação:
"Ari. 111 -
§ 30 - A comissão temporária será composta de cinco membros, salvo:
- a de inquérito, que terá sete membros:

II - a indicada na alínea 'd" do inciso 1 do art. 112, cuja composição
obedecerá à legislação pertinente:

111 - a de representação, cuja composição será determinada pelo
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Presidente.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°63
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 142:
"Art. 142-
Parágrafo único - Estando a proposição pronta para inclusão em ordem do

dia em Plenário e tendo esta sido requerida, o Presidente o fará numa das
reuniões dos cinco dias úteis subseqüentes.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°64
Acrescente-se o seguinte § 2 0 ao art. 188. passando seu atual parágrafo

único a figurar como § 1 0 . com a seguinte redação:
"Art. 188-
§ 1 0 - No primeiro turno, se a proposição depender de pareceres das

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, serão estas ouvidas em primeiro e último lugares,
respectivamente.

§ 20 - No segundo turno, a proposição retornará apenas a uma comissão
para o exame dos aspectos relativos ao mérito, ressalvado o disposto no art.
190.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°70
Dê-se aos incisos VIII do art. 244 e IV do art. 245 a seguinte redação:
"Art. 244 - .
VIII - retirada de tramitação, pelo autor, de proposição sem parecer ou com

parecer contrário;":
"Art. 245 - .....
IV - retirada de tramitação. pelo autor, de proposição com parecer

favorável:".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°72
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 244:
"Art. 244-

- inclusão, na ata da reunião, do resultado da votação nominal, com
registro das posições por Deputado.".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°75
Dê-se à alínea 'd" do inciso III do art. 104 a seguinte redação:
"Art. 104-
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II 	- .
d) providências a órgãos da administração pública.'.

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°76
Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 112:
"Art. 112- ............
§ ... - Na hipótese do inciso II, o primeiro signatário do requerimento fará

parte da comissão e, em se tratando de membros da Mesa da Assembléia, a
vaga fica assegurada à Bancada a que ele pertença.".

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N°82
Dê-se aos incisos 1 e II do art. 191 a seguinte redação:
"Art. 191 -

- o Deputado, individual ou coletivamente, considerando-se autores os
subscritores;

- a Bancada, devendo ser assinado pela totalidade de seus membros;".

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N°84
Dê-se a seguinte redação à alínea "a" do inciso V do art. 103,

acrescentando-se-lhe, ainda, as alíneas "c", "d" e "e":
"Art. 103-
V-
a) relações de consumo, intermediação de conflitos e medidas de proteção

e defesa do consumidor;

c) economia popular e repressão ao abuso do poder econômico;
d) composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição de bens

e serviços;
e) política de abastecimento;".

SUBEMENDA N° 1 ÀS EMENDAS NOS 18 E 101
Dê-se ao inciso VI do art. 103 a seguinte redação:
"Art. 103- ..........
VI - Comissão de Direitos Humanos:
a) defesa dos direitos individuais e coletivos:
b) defesa dos direitos políticos;
c) defesa dos direitos das etnias, das mulheres e dos grupos sociais

minoritários:
d) política de segurança pública;
e) promoção e divulgação dos direitos humanos:".
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SUBEMENDA N°2 A EMENDA N° 101

Acrescente-se ao art. 103 o seguinte inciso:
"Art. 103- ...........

- Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social:
a) defesa e promoção do trabalho;
b) assistência social e previdenciária;
c) proteção à família, à criança, ao adolescente e ao idoso;
d) integração social do portador de deficiência;.

SUBEMENDA N° 1 ÀS EMENDAS NOS 7 E 109
Acrescentem-se ao art. 282 os seguintes § 1 0 e 20 . renumerando-se, em

conseqüência, o atual parágrafo único como § 30.
"Art. 282 - .....
§ 1° - Só poderão tramitar simultaneamente, em regime de urgência,

quatro proposições, sendo duas por solicitação do Governador do Estado e
duas a requerimento de Deputado.

§ 20 - Por deliberação de dois terços dos membros do Colégio de Líderes,
admitir-se-á a tramitação de mais um projeto, por solicitação do Governador
do Estado, e de mais uma proposição, a requerimento de Deputado, além do
limite estabelecido no parágrafo anterior.".

EMENDA N°115
Acrescente-se a seguinte alínea ao inciso XIV do art. 103:
"Ari. 103-
XIV -.

- relações internacionais que envolvam negociações nas áreas de
turismo, indústria e comércio e participação no MERCOSUL e em outros
blocos econômicos:".

EMENDA N°116
Dê-se ao art. 96 a seguinte redação:
"Art. 96 - Se algum Deputado cometer ato suscetível de repressão

disciplinar, o Presidente da Assembléia conhecerá do fato e promoverá a
abertura de comissão de sindicância ou inquérito destinado a apurar
responsabilidades.".

EMENDA N°117
Dê-se ao art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 50 - A primeira reunião preparatória, que independe de convocação, é
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realizada no dia primeiro de fevereiro, às quatorze horas, sendo presidida
pelo mais idoso dos Deputados presentes, que, após declará-la aberta.
convidará dois outros Deputados para atuarem como Secretários.".

EMENDA N°118
Dê-se ao art. 283 a seguinte redação:
"Art. 283 - Na tramitação sob regime de urgência serão observadas as

exigências regimentais, com as seguintes ressalvas:
- dispensa da exigência de prévia publicação dos pareceres e demais

proposições acessórias:
II - redução à metade dos prazos regimentais. arredondando-se a fração

para a unidade superior.".

EMENDA N°119
Dê-se ao inciso XXX do art. 83 a seguinte redação:
"Art. 83-
XXX - encaminhar pedido de informação e reiterá-lo se não for atendido no

prazo de trinta dias;".

EMENDA N° 120
Dê-se ao art. 271 a seguinte redação:
"Art. 271 - As proposições acessórias serão votadas pelo processo

aplicável à proposição principal, salvo os requerimentos incidentes.".

EMENDA N° 121
Dê-se ao inciso IV do § 30 do art. 60 a seguinte redação:
"Art. 60-
§ 30 - .
IV - a prática de ofensa à imagem da instituição, à honra ou à dignidade de

seus membros.".

EMENDA N° 122
Dê-se ao inciso XII do art. 103 a seguinte redação:
"Art.103-....
XII - à Comissão de Saúde:
a) saúde:
b) assistência médica. hospitalar e sanitária;
c) prevenção das deficiências física, sensorial e mental:
d) saneamento básico:".
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EMENDA N° 123

Dê-se à alínea "a' do inciso 1 do art. 103 a seguinte redação:
"Art. 103-

a) organização dos Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas.
do Ministério Público, da Advocacia do Estado, da Defensoria Pública, das
Policias Militar e Civil e do sistema de defesa civil;".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José (com restrições) - Marcelo Gonçalves.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.101/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De iniciativa do Deputado Ambrôsio Pinto, o projeto de lei em análise tem

por objetivo dar a denominação de José Leite da Silva Filho ao viaduto
situado sobre a linha férrea e o rio Turvo, na BR-120. Km 653, no trevo de
acesso à área urbana do Município de Coimbra.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno com a Emenda n° 1 e cabendo a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno.

Nos termos do art. 196, § 1°, do Regimento Interno, cabe-nos elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Reiterando posicionamento anterior sobre o assunto, reafirmamos que é

justa e merecida a homenagem à ilustre figura que foi o Sr. José Leite da
Silva Filho, emprestando seu nome para dar denominação oficial ao viaduto
já especificado.

Exemplar chefe de família, o homenageado pautou sua vida pública pela
dedicação e pela honradez de princípios. Tendo contribuído para o progresso
do Município de Coimbra, a população local muito anseia pela concretização
da homenagem.

Conclusão
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.101197

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Arnaldo Feriria, relator.

Redação do Vencido no lO Turno
PROJETO DE LEI N° 1.101/97

Dá denominação de José Leite da Silva Filho ao viaduto sobre a linha
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férrea e o no Turvo, na BR-120. Km 653. no trevo de acesso à área urbana
do Município de Coimbra.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominado José Leite da Silva Filho o viaduto sobre a linha

térrea e o rio Turvo, na BR-120, Km 653, no trevo de acesso à área urbana
do Município de Coimbra.

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, TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 2691a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s
1.263 a 1.266/97 - Requerimento n° 2.202/97 - Requerimentos dos
Deputados Olinto Godinho, Geraldo Nascimento (3) e Maria José Haueisen -
Comunicações: Comunicação do Deputado Wanderley Ávila - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Irani Barbosa - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicação Apresentada
- Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada Maria José
Haueisen; inclusão do Projeto de Lei n° 1.21 3/97 em ordem do dia, para os
fins do art. 288 do Regimento Interno - Votação de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Geraldo Nascimento (3); aprovação - 2 a Fase:
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo Goncalves

Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado * Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marcos Helênio - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wilson Pires - Wilson Trõpia.

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.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata

- O Deputado Ivo José. 21-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 á Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N111.263197

Institui o Programa de Seguro Agrícola no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído o Programa de Seguro Agrícola no Estado de Minas

Gerais, destinado a desobrigar o produtor rural de liquidar operações de
crédito, quando ocorrerem fenômenos naturais que ataquem culturas
agrícolas.

Art. 20 - São recursos do Programa de Seguro Agrícola:
- contribuições percentuais obrigatórias incidentes sobre todas as

operações de crédito destinadas ao custeio da atividade agrícola concedidas
por instituições financeiras em funcionamento no Estado de Minas Gerais:

II - recursos definidos pelo Poder Executivo em dotação orçamentária
específica para os fins do disposto nesta lei.

Ari. 311 - Fica o Poder Executivo autorizado a Constituir companhia de
seguros destinada à implementação e à administração do Programa a que se
refere esta lei.

Parágrafo único - A companhia a que se refere o "caput" deste artigo terá
um Conselho Consultivo, composto por integrantes das Secretarias de
Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento, da Fazenda e do
Planejamento e Coordenação Geral bem como de representantes de
entidades não governamentais representativas do setor agrícola.

Art. 40 - O Conselho Consultivo terá as seguintes atribuições, entre outras
que lhe forem conferidas:

- definir o valor da contribuição a que se refere o inciso 1 do art. 2°:
II - definir os valores e a abrangência dos seguros pagos pela companhia

de seguros.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões. 10 de junho de 1997.
Maria José Haueisen
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Justificação: E antiga a necessidade de um seguro destinado a garantir a

liquidação de empréstimos bancários contraídos por produtores rurais que
vêem suas culturas serem destruídas por fenômenos naturais ou pragas.

Não são raros os casos de pessoas que se sentem obrigadas a vender
suas propriedades para saldar empréstimos bancários.

E tamanha a necessidade de criação de um seguro agrícola que o próprio
constituinte mineiro, ao elaborar nossa Carta Política, indicou o seguro
agrícola como uma das medidas necessárias ao fomento da produção
agropecuária (CE, art. 247, § 1 0 , IV).

Dessa forma, imaginamos não restarem dúvidas quanto à importância da
matéria para o setor agrícola em Minas Gerais.

Sob o ponto de vista da constitucionalidade e da legalidade, vemos que
nosso projeto preenche todos os requisitos necessários à sua apresentação.
O tema abordado encontra-se dentro da esfera de competências dos
Estados, não tendo sido enumerado como de competência privativa do
Governador, o que garante a iniciativa a qualquer dos integrantes do Poder
Legislativo.

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

PROJETO DE LEI N° 1.264197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Divino da Traíra

- ACODI -, com sede no Município de Engenheiro Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Divino da Traíra - ACODI -, com sede no Município de Engenheiro Caldas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1997.
José Henrique
Justificação: A Associação Comunitária do Divino da Traíra - ACODI -,

sociedade civil sem fins lucrativos, realiza atividades com o objetivo de
promover o desenvolvimento comunitário mediante o levantamento e o
encaminhamento de soluções para problemas de infra-estrutura urbana,
particularmente na área de abastecimento de água, limpeza, rede de esgoto
e drenagem pluvial.

O papel da ACODI reveste-se de grande alcance social, pois organiza a
comunidade em torno dos seus interesses e necessidades. o que lhe confere
inquestionável qualidade representativa.

Além disso, a referida entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos
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nobres colegas a esta proposição.
- Publicado, vai do 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° 1.265197
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas

de Betim e Igarapé, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados

e Pensionistas de Betim e igarapé, com sede 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, de de 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Betim e

Igarapé, fundada em 3/12/91, é sociedade civil sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria, que tem por finalidade precipua representar
perante os poderes públicos os interesses de seus associados.

Complementarmente, atua divulgando programas culturais e de proteção
ao meio ambiente. Está presente também na área assistencial. Dessa forma,
auxilia as famílias carentes por meio de programas de combate à fome e à
miséria e procura reabilitar e habilitar pessoas portadoras de deficiência
física. objetivando sua inserção no mercado de trabalho.

Pelo exposto. concluímos tratar-se de uma entidade atuante, com objetivos
filantrópicos, merecedora, portanto, do título declaratório 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° 1.266197
Dispõe sobre a proteção do contribuinte, cria o Código de Defesa do

E

	Contribuinte do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
o
	

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1° - E vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias asseguradas ao

E
	contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição da República e na

o	legislação complementar especifica:
e
	 - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual ou
a) que implique distinção ou preferência em relação a um município em

detrimento de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a
promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as
diferentes regiões do Estado,

11 - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer
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natureza, em razão de sua procedência ou seu destino.

Art. 20 - Fica instituído o Código de Defesa do Contribuinte de Minas
Gerais - CDC-MG-, que tem como base os seguintes princípios:

- a proteção contra o exercício abusivo do direito na cobrança de tributo
autorizado em lei;

II - a facilitação da defesa dos direitos do contribuinte no âmbito dos
processos administrativo e judicial;

til - a modificação, quando requerida, das condições de parcelamento de
débitos;

IV - as efetivas prevenção e reparação de danos patrimoniais em face de
abuso de direito por parte do Estado no lançamento e na cobrança de
tributos no âmbito da sua competência;

V - a adequada e eficaz prestação de serviços de orientação aos
contribuintes;

Vi - o reconhecimento da vulnerabilidade do contribuinte de menor
capacidade econômica.

Art. 30 - A concessão de benefícios fiscais não alcançados pelo Conselho
de Política Fazendária - CONFAZ - será precedida de autorização legislativa
e extensiva a todos os contribuintes em igualdade tributária.

Art. 40 - Qualquer mudança do cronograma na data de recebimento de
tributos da competência do Estado deverá ser comunicada com pelo menos
1 (um) ano de antecedência.

Art. 50 - O contribuinte que requerer o parcelamento de seus débitos
poderá, mesmo durante a sua vigência, optar por outro em melhores
condições, com recálculo dos encargos vencidos e vincendos.

Art. 6 0 - As multas aplicadas em face de denúncia espontânea serão
inferiores àquelas decorrentes de ação fiscal.

Art. 70 - A cobrança de quaisquer das taxas de expediente previstas no
Anexo 1 da Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996, em face dos atos de
autoridade administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, levará em
consideração a capacidade econômica do contribuinte, com isenção total
para as microempresas.

Art. 80 - O Estado manterá, permanentemente, serviço gratuito de
orientação ao contribuinte, na forma que dispuser o regulamento.

Art. 90 - Do fruto da arrecadação das taxas de expediente de que trata o
Anexo 1, a que se referem os arts. 50 e 60 da Lei n° 12.425, de 27 de
dezembro de 1996, serão aplicados 10% (dez por cento) no serviço de que
trata o artigo anterior.

Art. 10 - A cobrança da taxa de que trata o art. 145, li, da Constituição
Federal, não poderá ultrapassar o seu efetivo custo, bem como não será
vinculada ao recebimento de quaisquer outros tributos.
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Art. 11 - O imposto de que trata a alínea "c" do art. 155 da Constituição

Federal será cobrado de acordo com o algarismo final da placa do veículo,
mês a mês, iniciando-se sua arrecadação no mês de março de cada ano, na
forma do regulamento.

Parágrafo único - Veículos com 15 (quinze) anos de uso ou mais ficarão
isentos do recolhimento do imposto de que trata este artigo.

Art. 12 O recolhimento do Seguro DPVAT, de que trata a Lei Federal n°
6.194. de 1974, será exigido juntamente com a última parcela do IPVA.

Art. 13 - Comprovado o furto do veículo, fica o seu proprietário isento do
pagamento do IPVA pelo período em que estiver sem ele, nos termos do
regulamento.

Art. 14 - A inclusão indevida do contribuinte em dívida ativa ensejará ao
Estado multa diária de 100 UFIRs, independentemente de outras
cominações previstas na legislação civil vigente, podendo ser compensada
em eventual imposto a recolher o fruto da pena aqui prevista.

§ 1 0 - Sem prejuízo do disposto na legislação vigente, o contribuinte terá
acesso pleno às informações cadastrais a seu respeito na repartição
fazendária.

§ 20 - Os cadastros de que trata o parágrafo anterior devem ser objetivos,
claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo
conter informações negativas ao que exceder a prescrição da cobrança do
tributo.

Art. 15 - A correção de qualquer equívoco nos dados do contribuinte não
poderá ultrapassar 48 (quarenta e oito) horas da data da solicitação, sob
pena de responsabilidade de quem realizou a inclusão indevida.

Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data da sua publicação.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de junho de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Não existe no Estado de Minas Gerais legislação capaz de

proteger os contribuintes de eventuais injustiças. Diante desse fato,
entendemos prudente instituir normas de caráter permanente capazes de
elidir tais incorreções. Não obstante, o Poder Executivo, no exercício das
suas prerrogativas legais e constitucionais, tem se mostrado insensível
diante das enormes dificuldades por que passam os contribuintes.

Outro ponto que destacamos diz respeito à inclusão, muitas vezes
desprovida de fundamentação, do nome do contribuinte na dívida ativa, o
que lhe causa transtornos de grandes proporções, até mesmo no momento
de participação em concorrências públicas ou privadas.
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A recente aprovação de legislação que passou a autorizar o Poder

Executivo, por meio da Secretaria da Fazenda, a proceder à cobrança de
aproximadamente 27 taxas de expediente pelos serviços que presta aos
contribuintes acabou por extrapolar os limites do art. 145, II, da Constituição
da República. Observa-se ainda que tais taxas têm ensejado para os
pequenos e microempresários pesado ónus, capaz de desestimular a sua
regularidade fiscal.

Por tais razões, entendemos que esse embrião de código de defesa do
contribuinte mineiro, quando aprimorado, prestará grande serviço àqueles
que carreiam para o Estado os recursos necessários à sua sobrevivência.

- 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° 2.202197, do Deputado Geraldo Nascimento, pleiteando sejam

solicitadas ao Presidente da CEMIG a justificação técnica para o último
reajuste das tarifas dessa empresa e a relação dos investimentos feitos em
1996 para a melhoria da prestação de serviços ao consumidor. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja o Projeto de Lei n° 2.147194
incluído em ordem do dia. (- A Área de Apoio às Comissões.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Olinto
Godinho, Geraldo Nascimento (3) e Maria José Haueisen.

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Wanderley

Ávila.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. a crise da

Polícia Militar, escancarada com a paralisação e a caminhada para
manifestar protesto, indignação e revolta, tem que ser motivo de reflexão
para o Governo do Estado e para todos nós.A ação não pode ser vista como
um ato de indisciplina ou sinal de perda de autoridade por parte dos
comandantes da PMMG.

Há dias, denunciava nesta Casa a falta de remuneração adequada,
instrução, treinamento e segurança para os policiais civis e militares. Sugeri
que a CPI dos Presídios, que denunciava abusos cometidos por policiais,
indicasse uma comissão para apurar as condições de vida precárias dos
homens que combatem a criminalidade no nosso Estado. Moram em vilas,
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em favelas, em barracos inacabados ou mesmo de favor na casa de seus
familiares.

A histórica manifestação dos militares é resultado dos baixos salários, da
precariedade das condições de trabalho, da falta de segurança, veículos e
armamento adequado. Está na hora de todos nós reconhecermos que a crise
é grave, pois ao policial militar ou civil falta de tudo. Muitas vezes, até o
alimento é escasso. E, quanto ao teto, ele costuma variar entre o sonho e o
barraco. É nas classes mais baixas que se seleciona o homem que portará
uma arma e dará a vida pelo próximo. Assistência social, incentivo aos
estudos, ao próprio trabalho, dignidade humana são como uma linha
imaginária - ninguém vê!

Porém, em contraste com isso, da classe policial, civil ou militar, sofrida e
apaixonada, sempre é cobrado um comportamento de super-homem:
consciência, bondade, honestidade, conhecimento, paciência, tolerância,
sensibilidade, doçura, recato - heróis famintos virtuais.

Sei da luta dos policiais civis ou militares para prestar o melhor serviço a
quem deles precisa, sempre renunciando a eles mesmos e àqueles que lhes
são caros, para que a polícia seja a mais honesta, a mais íntegra e a mais
laboriosa do País.

Deixei neste Plenário um apelo para que o Governo ouvisse mais os
representantes desta Casa. Volto para insistir que o reajuste dos policiais,
dos professores, enfim, do funcionalismo público tem de ser já. Peço a todos
os partidos que, neste momento, sejam menos partidários e mais patriotas. E
urgente que se encontre uma solução para a crise desencadeada. Segurança
é direito do cidadão e dever do Estado. A falta de condições já esbarra na
discriminação social. Só tem polícia quem pode pagar pelos serviços dela.

Atualmente, é fácil notarmos isso não só nos bairros mas também nas
cidades do interior. Os veículos da polícia só rodam nas comunidades que se
juntaram para reformá-los ou mantê-los. Nas cidades do interior, as
diligências costumam ser feitas nos carros de donos de armazéns, do
Prefeito ou de quem quer que seja, menos nos carros da polícia. Também na
nossa Capital, nos bairros mais privilegiados ou naqueles em que a
comunidade se organiza é que se tem policiamento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, há quase um ano fiz um apelo ao Vice-
Governador e ao Governador do Estado. A Polícia Militar só vai ser atendida
nos seus anseios no dia em que ela puder fazer como se faz nos países do
Primeiro Mundo: alocação de policiais para atender as demandas daqueles
que lucram ou que dependem disso para manter um patrimônio ou suas
atividades. Exemplo disso é o BEMGE, que atualmente tem mais de 3 mil
seguranças contratados de empresas de vigilância, que são de pessoas que
nada podem oferecer, a não ser os ganhos fáceis em cima daqueles que
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prestam o serviço como vigilantes nas agências bancárias ou em setores
dessas autarquias. No Banco de Crédito Real ocorre o mesmo. Quase todas
as dependências do Governo são patrulhadas por pessoas de empresas
particulares.

Por que não se usam os soldados da Policia Militar, quando se pagam
R$1.400,00 por um homem que não é formado, que não pode portar uma
arma, que não pode defender um cidadão e, na hora em que deixa o serviço,
é um cidadão qualquer? Se no lugar desse homem tivéssemos um policial
militar, quando ele deixasse o serviço não deixaria de ser um policial.
Continuaria com a farda, com o distintivo e com a hierarquia que ele tem que
seguir. Mas disso não se tem noticia. E em todos os países do Primeiro
Mundo é assim.

Temos, em Minas Gerais, um contingente, cerca de duas vezes maior do
que a Policia Militar, de vigilantes espalhados pelo Estado. São pessoas cujo
comportamento nos assaltos estamos acostumados a ver, não só pela
televisão, mas em todos os noticiários: ladrão bateu o pé, o vigilante é o
primeiro a correr ou a entregar a arma. Queria deixar aqui essa reflexão,
esse apelo a todos os Deputados. Temos que fazer alguma coisa, porque
não vejo condições de o Governo dar o aumento que é necessário à nossa
Polícia Militar.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Agradeço o aparte, estou
acompanhando o seu pronunciamento e concordo com a forma como V.
Exa. está colocando o problema. A situação chegou a um ponto em que não
dá mais para esperar. O Governador está preocupado. Ele enviou à Casa
um projeto, e sua tramitação será acelerada, porque entendemos que o
momento é crucial, e nós não podemos nos furtar à responsabilidade de dar
a nossa contribuição.

Também gostaria de dizer que esse fato envolvendo a Polícia Militar é
talvez a ponta de um 'iceberg". Na verdade, é um movimento que nasceu
naturalmente, no seio da Policia Militar, e observamos que não há um
comando por parte de pessoas acostumadas a incentivar greves. E uma
necessidade que surgiu espontaneamente. Devemos opinar e não podemos
fugir dessa responsabilidade. Mas atrás de tudo isso existem problemas
sociais graves. E um deles é o problema habitacional do policial. Temos no
nosso Estado apenas duas vilas de militares. Fazendo uma análise do
comportamento do policial, vendo onde ele mora, etc., vamos notar que ele,
hoje : é obrigado a gastar mais de 50% do que recebe para pagar o aluguel.
Temos observado que o Estado é detentor de milhares de hectares de terra
nas áreas urbanas e poderia fazer com que parte desses terrenos se
transformassem em vilas militares - o que prevemos em estudo que estamos
fazendo -. como uma forma de atender a essa reivindicação. 0 problema é
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complexo, e esta Casa está consciente de sua responsabilidade. V. Exa. está
coberto de razão no seu pronunciamento e em sua postura de ontem.
mostrando claramente a sua intenção e a do seu partido. Fazemos coro com
V. Exa.. quanto a essa posição, e não queremos nos furtar à
responsabilidade de agora. com essa abertura do Governador, discutirmos
verdadeiramente, sem nenhuma máscara, sem subterfugios, o problema do
salário não só do militar, mas de todo o funcionalismo estadual. Muito
obrigado.

O Deputado Irani Barbosa* - Muito obrigado. Sr. Presidente, somente para
encerrar, gostaria de lembrar ao Deputado Carlos Pimenta que, em Ribeirão
das Neves, o Governo possui áreas que somam 20.000.000m. Inclusive, há
uma parte da COHAB, no centro da cidade. Então, se não fazem casas, é
realmente porque não há iniciativa política. Se houvesse, tenho certeza de
que o sofrimento de muitas famílias de militares, que hoje sequer têm lugar
para morar, seria minimizado.

Queria dizer que estaremos ao lado da Assembléia e também ao lado do
Governo na busca de uma solução - que não fique só no discurso, mas que
seja eficaz - para o problema de todos esses trabalhadores que mantêm a
nossa segurança, o nosso patrimônio e a tranqüilidade de nossas famílias.

Não poderia deixar de ressaltar e elogiar o comportamento dos policiais.
Durante a greve, tive um problema em casa. quando o carro de um filho meu
foi roubado durante a madrugada; no mesmo dia, ás 18 horas, ele foi
localizado pela Polícia Militar. Então, não poderia deixar de dar os meus
parabéns aos policiais, porque. mesmo sem salário, com todo o sacrifício,
eles não deixam de cumprir o seu dever. Muito obrigado. Sr. Presidente.

- Sem revisão do orador.
2 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 Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Wanderley Ávila - falecimento da
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Sra. Maria Teixeira Rabelo, em Várzea da Palma (Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - A Deputada Maria José Haueisen requer, nos termos

regimentais, a retirada de tramitação do Projeto de Lei no 1.21 3/97, de sua
autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Geraldo Nascimento (3), solicitando seja
realizada audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.233197, do Deputado Ivair Nogueira, que
altera a redação do inciso li do art. 11 da Lei n° 10.453. de 22/1/91, que
dispõe sobre a concessão e a permissão de serviços públicos no âmbito do
Estado de Minas Gerais, estabelece o regime de empresas concessionárias
e permissionárias e dá outras providências (Cumpra-se.); seja enviado ofício
ao Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis - IPEAD -
para que o referido Instituto forneça razões técnicas para o último reajuste

de tarifas dos serviços da CEMIG e da TELEMIG, bem como relação dos
investimentos dessas companhias para a melhoria da prestação de serviços
ao consumidor no ano de 1996: e seja encaminhado ofício à TELEMIG, para
que apresente razões técnicas para o último reajuste de suas tarifas, bem
como relacione os investimentos feitos para melhoria da prestação de
serviços ao consumidor no ano de 1996 (Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a Presidência

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, verificando de plano que

não há "quorum", peço 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 as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e
de amanhã, dia 18, às 9 horas, e para a reunião especial, também de
amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação; e para a
reunião ordinária deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
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ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
ATA DA 45

2

 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüinio, Antônio Júlio, Sebastião Navarro Vieira e Adelmo Carneiro Leão,
membros da Comissão de Constituição e Justiça: Leonidio Bouças. Péncles
Ferreira, Miguel Martini (substituindo os dois últimos aos Deputados Ajalmar
Silva e Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB) e Antônio Júlio
(substituindo o Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Administração Pública: Miguel Martini,
Sebastião Navarro Vieira. Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado
Roberto Amaral, por indicação da Liderança do PSDB) e Adelmo Carneiro
Leão (substituindo o Deputado Durval jAngelo, por indicação da Liderança do
PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda ã
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Após. a Presidência informa que a reunião se destina a
ouvir o Cel. Jair José Dias, ex-Comandante-Geral da PMMG, e o Sr. Renato
Barros, da Coordenação Sindical, que discutirão, juntamente com estas
Comissões, o Projeto de Lei n° 1139197, do Governador do Estado, A seguir.
o Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem suas explanações
sobre o projeto de lei objeto desta discussão. Na fase de debates, fazem uso
da palavra os Deputados Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira, Leonidio
Bouças, Antônio Júlio e Hely Tarquínio. conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 17 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio - Miguel Martini - Gilmar

Machado - Wilson Pires - Elbe Brandão - Péncles Ferreira - Ajalmar Silva -
Marcos Helênio.

ATA DA 553 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento. Antônio Andrade, Ajalmar Silva, Sebastião
Navarro Vieira e Olinto Godinho (os três últimos em substituição aos
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Deputados José Militão, João Leite e Ambrósio Pinto, por indicação da
Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão supracitada. Está
presente, também, o Deputado Geraldo Rezende, 3 0-Vice-Presidente da
Mesa da Assembléia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Nascimento, declara abertos os trabalhos e informa aos Deputados
que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e ouvir
representantes da CEMIG, da FIEMG e do PROCON estadual, os quais
prestarão esclarecimentos sobre o alto consumo de energia elétrica e sobre
os blecautes que têm ocorrido na Capital. Em seguida, o Presidente solicita
ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. Ato
contínuo, o Presidente leva ao conhecimento dos Deputados os avulsos
relativos ao Projeto de Lei n° 1.120/97, que autoriza a abertura de crédito
suplementar para encargos gerais do Estado a cargo da Secretaria de
Estado da Fazenda. Após, a Presidência registra a presença dos Srs. Marcos
Aurélio Madureira da Silva, Júlio de Castilho Jacob, Márcio Eimar Marçal
Santos. Wagner Delgado Costa Reis e Roberto dei Giúdice R. Pinto,
representantes da CEM1G; Carlos Anisio Rocha Figueiredo, Vice-Presidente
da Comissão de Energia da FIEMG e Presidente do Conselho de
Consumidores da CEMIG e da Associação Brasileira de Grandes
Consumidores Industriais de Energia - ABRACE -, representante do Sr.
Petrõnio Machado Zica, Presidente da Comissão de Energia da FIEMG; e
Geraldo de Faria Martins da Costa, Secretário Executivo do PROCON
estadual. Após, o Presidente, autor do requerimento que motivou o convite,
justifica o objetivo da reunião e, em seguida, concede a palavra aos
convidados, para que façam as suas explanações e respondam às perguntas
formuladas pelos parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas.
Encerrados os debates, o Deputado Ajalmar Silva procede à leitura do
requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e de Administração
Pública, com a finalidade de se ouvirem convidados de entidades públicas e
privadas, os quais debaterão sobre a cobrança de taxas e tarifas públicas de
trabalhadores desempregados. Lê, ainda, o requerimento do Deputado
Marcos Helênio, em que solicita seja realizada audiência pública na
Comissão, com a finalidade de se discutirem assuntos relacionados com a
Caixa Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito, especialmente o
anteprojeto de lei aprovado rio fórum técnico sobre seguridade social,
realizado nesta Casa, o qual trata da reestruturação da entidade, devendo
ser convidados a diretoria da CBGC e seus associados. Submetidos a
votação, são os requerimentos aprovados. O Deputado Geraldo Nascimento
passa a Presidência ao Deputado Ajalmar Silva, uma vez que a matéria a
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ser apreciada é de sua autoria, e apresenta requerimento, em que solicita
sejam ouvidos na Comissão os representantes da Associação Brasileira de
Consumidores, do PROCON estadual, da SUNAB-MG e da Comissão de
Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos, tece as últimas
considerações sobre o assunto em tela, agradece aos convidados a
participação e os valiosos subsídios trazidos à Comissão. 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, 17 de junho de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - José

Militão.
ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas do dia onze de junho de mil novecentos e noventa e sete,

compareceram na Sala das Comissões os Deputados Leonídio Bouças,
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Antônio Andrade, Marcos Helênio e Alvaro
Antônio (substituindo este ao Deputado lbrahim Jacob, por indicação da
Liderança do PDT), membros da Comissão supracitada. Estão presentes
também os Deputados lrani Barbosa, João Batista de Oliveira, Dinis
Pinheiro, Ivair Nogueira, Adelmo Carneiro Leão e Dimas Rodrigues.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Leonídio Bouças,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina a
ouvir os convidados sobre a questão do transporte coletivo na Região
Metropolitana de Belo Horizonte e a apreciar a matéria da pauta. A seguir, o
Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do
Comitê de Preservação do CREDIREAL (publicado no "Diário do
Legislativo", em 31/5197); da Associação dos Bancários Aposentados e

; Pensionistas de Belo Horizonte (publicado no "Diário do Legislativo", em
616/97): e do Sr. Alvaro Muraro. Diretor do Museu Militar dos
Expedicionários, em que solicita a esta Casa que se apresente projeto de lei
que faculte aos ex-combatentes brasileiros da 2a Guerra Mundial e a seus
dependentes o direito de inscrição como contribuintes e beneficiários do
IPSEMG. A Presidência informa aos membros da Comissão presentes o
recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a que foram
distribuídas: Requerimento n° 2.163197 (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); Projeto de Lei n°1.101/97, em 20 turno (relator: Deputado Arnaldo
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Penna); e Emendas n°s 7 a 9 ao Projeto de Lei n° 571/96 (relator: Deputado
Ajalmar Silva). A seguir, o Presidente convida para comporem a mesa os
Srs. João Luiz da Silva Dias, Diretor de Planejamento da BHTrans; Roberto
Pinheiro, Prefeito Municipal de Mateus Leme e Presidente da AMBEL;
Rubens Lessa de Carvalho, Presidente do SINDIPAS; Marco Aurélio Carone,
Presidente da Associação dos Usuários de Transportes de Passageiros e
Cargas - AMUT. Compõem a mesa, por extensão, os Srs. Daniel Ralo
Richard Furletti, Superintendente do SINDUSCON; Aníbal Arantes Júnior,
Gerente de Relações Institucionais da CDL, e Valdemar Araújo, Diretor
Conselheiro do SETRANSP. O Presidente anuncia a presença dos Prefeitos
Municipais de Nova Lima, Santa Luzia, Ribeirão das Neves, Esmeraldas,
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Brumadinho, Sabará, São Joaquim de Bicas e
Vespasiano e da Sra. Lúcia Pacífico Homem, Vereadora à Câmara Municipal
de Belo Horizonte. Antes de ouvir os convidados, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Irani Barbosa, autor do requerimento que suscitou esta
reunião, o qual tece suas considerações iniciais. Passa-se à fase de
exposição dos convidados. Na fase de debates, o Deputado Irani Barbosa
faz perguntas aos Srs. João Luiz da Silva Dias, Roberto Pinheiro, Daniel
Furletti, Aníbal Arantes, Rubens Less e Valdemar Araújo. Também fazem
uso da palavra os Deputados Alvaro Antônio, Dinis Pinheiro, Marcos Helênio,
João Batista de Oliveira, Ajalmar Silva e Leonidio Bouças. O Presidente
concede a palavra, também, à Vereadora Lúcia Pacífico Homem e ao
Prefeito Municipal de Lagoa Santa, Sr. Genesco Aparecido, conforme consta
nas notas taquigráficas. Feitas as considerações finais por todos os
presentes, o Presidente agradece o comparecimento dos convidados,
ressalta a importância dos debates desta manhã e suspende a reunião. As
13h50min. o Presidente, Deputado Leonídio Bouças, reabre a reunião com a
presença dos Deputados Ajalmar Silva, Marcos Helênio e Alvaro Antônio.
Passa-se à fase de apreciação de proposições da Comissão. Encontram-se
em poder da mesa dois requerimentos do Deputado Marcos Helênio. No
primeiro, solicita reunião desta Comissão com a finalidade de se discutir com
os Srs. Antônio Aureliano Sanches de Mendonça. Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas; Paulo Haddad, Assessor Especial do
Governo; Mauro Soares Vasconcelos, Diretor-Geral do DER-MG: Antônio
Carlos Ramos Pereira, Presidente da BHTrans; João Luiz da Silva Dias,
Diretor de Planejamento da BHTrans; Nílson Tadeu Ramos, do Núcleo de
Transportes da Escola de Engenharia da UFMG: Franscisco de Assis Maciel,
Diretor da AUTC; Roberto Pinheiro, Prefeito Municipal de Mateus Leme e
Presidente da AMBEL, o Projeto de Lei n° 1.217/97, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa de transporte
público sobre trilhos. E no segundo, pleiteia seja realizada reunião desta
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Comissão com a finalidade de se discutirem os recentes aumentos
concedidos a servidores civis e militares da administração pública estadual,
especialmente a Deliberação n° 1 do CEP, e, para tanto, solicita sejam
convidados os Srs. Cláudio Mourão. Secretário de Estado de Recursos
Humanos e Administração, representantes do Sindicato de Especialistas em
Educação e Gerentes Públicos de Minas Gerais - SINEGEP - e da
Coordenação Sindical. Encontra-se também em poder da mesa
requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita reunião conjunta das
Comissões de Administração Pública e de Defesa do Consumidor para ouvir
os Srs. Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG: Marcos Santanna, Vice-
Prefeito de Belo Horizonte; Eduardo Luiz de Barros Barbosa, Secretário de
Estado do Trabalho, da Criança e do Adolescente; Carlos Campos,
Presidente da CUT-MG; Oraldo Paiva, Presidente da Federação
Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais, e Francisco Melo, do
DIEESE, para tratarem da cobrança de taxas e tarifas públicas de
trabalhadores desempregados. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados. Esgotada a matéria destinada à 1a Fase da
Ordem do Dia, passa-se à 2a Fase, compreendendo a discussão e a votação
de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Ajalmar Silva, com a palavra, declina da relatoria do Projeto de Lei
n° 934/96, e o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Arnaldo Penna,
concedendo-lhe o prazo regimental para emissão de seu parecer. Passa-se à
33 Fase da Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Após
votação, são aprovados os Requerimentos n°s 2.118/97 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Marcos Helênio); 2.165/97 (relator:
Deputado Alvaro Antônio); e 2.187/97 (relator: Deputado Ajalmar Silva).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Elbe Brandão- Marcos Helênio- Ajalmar

Silva- Irani Barbosa.
ATA DA 46a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às quatorze horas e quinze minutos do dia dezessete de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados HeIy Tarqüínio, Antônio Júlio, Gilmar Machado e Miguel Martini
(substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança
do Bloco da Maioria), membros da Comissão de Constituição e Justiça:
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Leonídio Bouças, Marcos Helênio, Ajalmar Silva e Elbe Brandão, membros
da Comissão de Administração Pública; Miguel Martini, Gilmar Machado,
Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral, por
indicação da Liderança do PSDB) e Wilson Pires (substituindo o Deputado
Sebastião Navarro Vieira, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1
Turno do Projeto de Lei n° 1.255/97, do Governador do Estado, que autoriza
a antecipação do pagamento da gratificação de Natal instituída pela Lei n°
8.701, de 18/10/84, para o pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá
outras providências. O Presidente designa como relatores da matéria os
Deputados Miguel Martini, Elbe Brandão e Péricles Ferreira,
respectivamente, nas Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento, solicitando sejam convidados a
comparecerem à reunião de hoje, às 16h30min, os Srs. Cláudio Mourão e
João Heraldo Lima, Secretários de Administração e da Fazenda,
respectivamente; e representantes do SINDIPOL, do SIND-UTE, DO
Sindicato dos Trabalhadores da Fazenda Estadual, do SINDI-SAUDE, DO
Sindicato dos Especialistas e Gerentes Públicos, do SISIPSEMG, da
Coordenação Sindical, da liderança dos servidores da Polícia Militar e da
Associação dos Aposentados do Estado. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião conjunta, hoje, às 16h30min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Paulo Schettino - Leonídio Bouças - Ajalmar

Silva - Paulo Piau - Elbe Brandão - Durval Angelo - Gilmar Machado -
Sebastião Navarro Vieira - Miguel Martini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.083/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
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análise visa a instituir a obrigatoriedade de mensagem aos portadores de
deficiência auditiva na propaganda oficial.

Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a esta
Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos termos regimentais.

Fundamentação
Os portadores de deficiência física, entre eles os deficientes auditivos,

tentam, por meio de antigas reivindicações. alcançar melhorias em suas
condições de vida, com vistas a facilitar sua integração na sociedade.
afastando discriminações e preconceitos.

A Lei n° 7.853. de 24/10189. que dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, veio ao encontro desses justos anseios. Em seu
ar[. 20 . ela determina:

"Cabe ao poder público e a seus órgãos assegurar às pessoas portadoras
de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos
direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social. ao
amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e
econômico".

Essa lei prevê medidas satisfatórias nas áreas de educação, saúde,
formação profissional, recursos humanos e, no tocante às edificações.
remete-se de modo especial aos paraplégicos ou tetraplégicos e aos
deficientes visuais.

No entanto, no que se refere à televisão, muito pouco se tem conseguido
realizar. Apesar de ser considerada fonte importante e acessível de cultura e
informação, transmitindo programas noticiosos, campanhas educativas e
pronunciamentos oficiais de autoridades, o deficiente auditivo ainda continua
a sofrer sérias dificuldades para ter acesso a esse veículo.

A matéria ora apresentada pretende minorar esse problema ao oferecer
aos deficientes auditivos a possibilidade de conhecimento e participação nas
iniciativas do Estado, divulgadas por esse importante meio de comunicação,
facilitando sua integração ao meio e fazendo com que eles se sintam menos

o
	isolados da sociedade.

E
	 Reveste-se de mérito, portanto, a proposição, que significa o atendimento

a uma justa reivindicação dos portadores de deficiência auditiva.
Ih	 Conclusão
a,
	 Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.083197.

Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Adelmo Carneiro Leão. relator.

o
	 PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI

N°1.090/97
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Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Jardim Felicidade,
com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação e apresentou a Emenda
n° 1.

Vem agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A existência da Creche Comunitária Jardim Felicidade significa amparo

para as crianças e tranqüilidade para as famílias pobres.
A instituição tem por finalidade facilitar às mães carentes os meios de

poderem trabalhar, deixando os filhos bem protegidos.
Pela generosidade, pela dedicação e pelo bom-senso com que realiza seu

trabalho, a entidade toma-se merecedora do titulo declaratôrio de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.090/97

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.147/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Filhos e Amigos de Teófilo
Otôni - AFATO -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos regimentais, pela
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na forma apresentada.

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, atendo-se ao mérito.

Fundamentação
A AFATO é constituída na forma de sociedade civil de direito privado e não

tem fins lucrativos.
Os serviços por ela prestados não distinguem as pessoas em razão de

simpatias político-partidárias ou credo religioso, o que cria forte espírito de
solidariedade e ajuda mútua entre os seus filiados e os conterrâneos que
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necessitam de assistência em Belo Horizonte.
Consideramos, portanto. relevante e oportuna a iniciativa em declará-la de

utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.147197
no 1 0 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.197/97

Comissão de Defesa Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau. o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a entidade Comissão de Segurança no
Trânsito de Uberaba - COMSETRAN -, com sede no Município de Uberaba.

A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos regimentais. pela
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, por ela apresentada.

Dando prosseguimento à tramitação da matéria, vem agora o projeto a
esta Comissão para deliberação conclusiva quanto ao mérito.

Fundamentação
Constituída por tempo indeterminado e com sede no Município de

Uberaba, a COMSETRAM é sociedade civil sem fins lucrativos, cujos
objetivos podem ser reunidos em três grupos. de acordo com o art. 1 0 de seu
estatuto, a saber: colaborar com as entidades competentes na solução dos
problemas relacionados com a segurança no trânsito; promover eventos
culturais. sociais. artísticos e esportivos que tenham vínculo com a educação
no trânsito, e dar assistência aos associados que enfrentarem problemas
relacionados com a segurança no trânsito.

Entendemos, portanto, justa e merecida a pretensão de se outorgar titulo
declaratôrio de utilidade pública à mencionada Comissão.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.197197

no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões. 17 de junho de 1997.
Paulo Schettino, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI
N° 1.255 197

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.255197, que

autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituída pela
Lei n°8.701, de 18110184, para o pessoal civil e militar do Poder Executivo e
dá outras providências, foi publicado no "Diário do Legislativo" do dia
1316197.

A proposição, que tramita em regime de urgência, conforme solicitação de
seu autor, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, deve ser
examinada em reunião conjunta das comissões a que foi distribuída, por
força do disposto no art. 220 do Regimento Interno.

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos aspectos
relativos à juridicidade, à constitucional idade e à legalidade da matéria.

Fundamentação
Do princípio federativo consagrado no art. 18 da Constituição da

República, elevado à categoria de cláusula pétrea no ordenamento
constitucional brasileiro, como dispõe o inciso 1 do § 40 do art. 60 da Lei
Maior, decorre a competência do Estado membro para dispor sobre matérias
relativas à sua atividade administrativa interna. Note-se ainda que matérias
da natureza aludida não integram o rol daquelas de competência da União
ou dos municípios, aplicando-se a este caso, portanto, o que dispõe o § 1 0 do
art. 25 da Constituição da República.

A iniciativa no processo legislativo, exercida pelo Governador do Estado,
torna-se viável juridicamente em virtude do disposto no art. 90, V. c/c o art
66, III, da Carta mineira, visto abordar a proposição em exame questões de
natureza restrita à atividade do Poder Executivo.

A possibilidade de antecipação do pagamento da Gratificação de Natal
deve constar em lei, no sentido formal e material, visto que, quando de sua
instituição, no art. 11 da Lei n° 8.701, de 18/10184, foi expressamente
previsto o mês de dezembro para o pagamento da parcela remuneratória
que é devida a servidores em atividade ou inativos. Entretanto, a redação
dada ao parágrafo único do art. 1 0 do projeto em exame permite a
interpretação de que apenas os servidores inativos e os pensionistas estão
entre os destinatários da norma. Deve-se corrigir esse engano, com a
menção aos servidores da ativa, de acordo com o espirito do projeto de lei,
conforme se deduz da leitura da Mensagem n° 209/97, que encaminha a
matéria ao exame do Poder Legislativo.

Quanto ao art. 2 0 do projeto em exame, percebe-se que a intenção do
autor do projeto e a de solicitar delegação legislativa para promover o
reajustamento de vencimentos dos servidores públicos do Poder Executivo.
Dessa delegação deve resultar um projeto de lei delegada, norma que
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integra o processo legislativo e é equivalente em todos os sentidos à lei
ordinária, sendo, portanto, o instrumento hábil para a concretização da
medida almejada.

Deve-se ressaltar que a deliberação sobre a delegação deve ser objeto de
projeto de resolução, que tem tramitação semelhante à de um projeto de lei
ordinária, tanto no que diz respeito a prazos quanto a "quorum" para
aprovação.

Assim, nos limites da competência desta Comissão. apresentamos o
Substitutivo n° 1. suprimindo o art. 20 do projeto e alterando a redação do
parágrafo único do art. 1, para que se tome clara a inclusão dos servidores
ativos na medida que se propõe. Aproveitando a oportunidade, esta
Comissão apresenta projeto de resolução que visa conceder, de forma
apropriada, delegação ao Governador do Estado para promover as
alterações necessárias na estrutura remuneratória do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade

e pela legalidade do Projeto de Lei ri 0 1.255197 na forma do Substitutivo n° 1
e apresentamos o projeto de resolução em anexo. a fim de que se conceda
delegação ao Governador do Estado para adequar os vencimentos dos
servidores do Poder Executivo.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituída

pela Lei n° 8.701. de 18 de outubro de 1984, para o pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O pagamento da Gratificação de Natal instituída pela Lei n°8.701.

de 18 de outubro de 1984, poderá ser antecipado, de acordo com a
disponibilidade de recursos financeiros, na forma a ser estabelecida em
decreto.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores do Poder
Executivo, civis e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas, nos termos
do art. 20 da Lei n°9.701, de 11 de dezembro de 1985.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo 1
In	 PROJETO DE RESOLUÇÃ : 1.267197

Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas
destinadas a proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros
de pessoal do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova-
Art. 1 0 - Fica concedida ao Governador do Estado delegação de atribuições



468
para proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros de
pessoal do Poder Executivo.

Art. 20 - Os ajustes de que trata esta resolução poderão ser gerais, por
categoria, ou por classe funcional, observado, nessas hipóteses, o equilíbrio
remuneratório entre os quadros de pessoal.

Art. 30 - A delegação de atribuições constante nesta resolução estende-se
pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Miguel Martini. relator - Sebastião Costa -

Gilmar Machado (voto contrário) - Sebastião Navarro Vieira.
- 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.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Governador do Estado, autoriza a
antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituída pela Lei n°
8.701, de 18112184, para o pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá
outras providências.

Publicada em 13/6/97, a matéria, que tramita em regime de urgência e
deve ser examinada em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuída, recebeu, em exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, parecer por sua juridicidade. constitu cio nalidade e legalidade na
forma do Substitutivo n° 1.

Cabe agora a esta Comissão o exame do mérito da proposição. conforme
dispõe o art. 103, 1. "b'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame diz respeito à remuneração dos servidores públicos

das administrações direta e indireta do Poder Executivo. São dois os seus
pontos principais: no art. 1 0 do projeto. pretende-se modificar a sistemática
de pagamento da Gratificação de Natal, que, atualmente, por força do art. 11
da Lei n° 8.701. de 18110184. somente pode ser feito no mês de dezembro:
no art. 20 . solicita o Governador do Estado autorização para reajustar,
mediante decreto, até o final de seu mandato, a remuneração dos servidores
do Poder Executivo.

Exige-se que a atividade administrativa seja pautada pela obediência aos
princípios fundamentais da legalidade, da impessoalidade. da moralidade e
da publicidade, que se encontram definidos no art. 37 da Constituição
Federal. A esses princípios, a Carta mineira acrescenta, no art. 13, o da
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razoabiiidade.

Quanto ao servidor público, elemento humano que dá forma concreta à
atividade administrativa do Estado, a política de pessoal deve obedecer às
diretrizes consubstanciadas no art. 30 da Constituição do Estado, que
preconiza a valorização e a dignificação da função pública e do servidor
público, além de prever a fixação de remuneração compatível com a
complexidade das tarefas e a escolaridade exigida para seu desempenho.

Da conjugação do principio da razoabilidade com as diretrizes que
orientam a política de pessoal pode-se concluir que a solicitação de
autorização para a promoção de reajustamento nos vencimentos dos
servidores mediante decreto, prática que não deve ser usual na
administração pública, em razão do princípio da legalidade, pode ser
concedida em casos em que a urgência e a relevância da matéria assim o
exijam. Foi esse o contexto que delineou a aprovação da Lei n° 11.510, de
1994. Naquela ocasião, tinha-se como necessária a adequação geral das
tabelas de vencimentos dos servidores estaduais, dadas as mudanças
estruturais produzidas pela implantação do Plano Real.

A recomposição de vencimentos de determinadas carreiras e quadros do
serviço público estadual pode ser considerada, no atual momento, uma
necessidade urgente. Fatos recentes, de ampla divulgação nos meios de
comunicação, permitem que se chegue a essa conclusão. Justifica-se,
portanto, a autorização que ora se concede ao Chefe do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.255/97 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões. 17 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - El be Brandão. relatora - José Braga - Leoníclio

Bouças - Ajalmar Silva - Marcos Helênio (voto contrário).
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela tem por objetivo a

antecipação do pagamento da Gratificação de Natal, instituída pela Lei n°
8.701, de 18110184, para o pessoal civil e militar do Poder Executivo e
também a extensão, até 31112198, da autorização para o Poder Executivo
proceder à revisão de remuneração dos seus quadros mediante decreto.

Foi o projeto distribuído, primeiramente, às Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública. A primeira emitiu parecer pela
jurídicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição,
apresentando o Substitutivo n° 1. A segunda opinou por sua aprovação na
forma do mencionado Substitutivo.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos

regimentais.
Fundamentação

O objetivo do projeto em análise é a antecipação do pagamento da
Gratificação de Natal ao pessoal civil e militar do Poder Executivo e a
autorização para que o Poder Executivo proceda à revisão de remuneração
dos seus quadros até 31112/98, mediante decreto.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, podemos dizer que a despesa
prevista na proposta orçamentária de 1997 com pessoal é de R$
5.287.000.000,00, o que totaliza 37.8% da despesa total.

A antecipação da Gratificação de Natal é medida que já vem sendo
praticada pelo Governo Estadual há algum tempo. Os gastos com a
antecipação de 50% dessa gratificação girariam em tomo de R$
200.000.000,00.

Quanto à autorização para que o Poder Executivo proceda à revisão de
remuneração dos seus quadros até 31112/98, devemos lembrar que os
gastos do Estado com pessoal, em relação à receita corrente liquida,
situaram-se em 72,81% de janeiro a abril deste ano.

O limite desse percentual estatuído pela Lei Complementar n° 82 é de
66,19% para 1997 e de 60% para 1998.

Quanto aos recursos disponíveis, temos que as receitas correntes liquidas
do Estado foram, até abril deste ano, de R$ 2.150.472.459,40. As receitas
correntes totais ficaram em R$ 2.694.395.537,17, no mesmo período. As
despesas com pessoal, no mesmo período, somaram R$1.565.750.991,23.

Se verificarmos o Balanço Geral do Estado de 1996, veremos que as
receitas correntes realizadas naquele ano foram da ordem de R$
7.671.119.856.04. superiores em R$ 93.508.604.00 às receitas previstas. Já
a receita orçamentária efetiva de 1996 teve crescimento nominal de R$
1.855.750.904.53 em relação a 1995.

Por esses dados, vemos que está havendo crescimento da receita
realizada no Estado em relação à receita prevista. Isso torna possível a
concessão de reajustes aos servidores, uma vez que estão há longo tempo
sem recebê-los.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.255/97 no

1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões. 17 de junho de 1997.
HeIy Tarqüinio. Presidente - Péricles Ferreira, relator - José Braga -

Sebastião Navarro Vieira - Miguel Martini - Gilmar Machado (voto contrário).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
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N°1.103/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1103197. do Deputado Ajalmar Silva, objetiva declarar
de utilidade pública a entidade Pequenas Comunidades de Nossa Senhora
do Carmo - CARMOCEB -, com sede no Município de Monte Carmelo.

A matéria foi aprovada no 1 0 turno, sem emenda, cabendo a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A CARMOCEB é uma entidade desenvolvimentista, que faz das pequenas

comunidades parceiras interessadas no crescimento econômico de Monte
Carmelo, município sustentado pela agropecuária e pelas indústrias de
cerâmica.

Seu trabalho consiste em prestar assistência ao trabalhador do campo e da
cidade nas áreas profissional e de assistência social.

Dessa forma. julgamos oportuno que a instituição seja declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.103/97

na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI
N°1.116/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.116/97. do Deputado Geraldo Rezende, objetiva
declarar de utilidade pública a Missão Esperança, com sede no Município de
Uberlândia.

Aprovado o projeto em 1 0 turno, na forma proposta, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A referida entidade, sem fins lucrativos e de natureza filantrõpica, foi

criada com o objetivo maior de promover o bem-estar físico e espiritual do
ser humano. Para isso, protege a saúde da família, da criança, do idoso e
dos portadores de deficiência. combatendo a fome e a pobreza entre tais
segmentos.

Por realizar importante trabalho de ajuda ao próximo, torna-se merecedora
do titulo declaratório de utilidade pública.



Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela
116197 no 2 11 turno, na sua forma original.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.
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aprovação do Projeto de Lei no
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 270a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 18 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução n° 1.267/97 - Projeto de Lei n° 1.268/97 -
Requerimentos nos 2.203 a 2.207197 - Requerimentos dos Deputados
Péricles Ferreira (3) e Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Gil Pereira, Marcelo Gonçalves (2). Roberto Amaral e Geraldo da
Costa Pereira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Alberto Pinto
Coelho, Miguel Martini, Carlos Pimenta e Raul Lima Neto - 2 a PARTE
(ORDEM DO DIA): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Votação de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Péricles Ferreira e Carlos Pimenta; aprovação -
Requerimento do Deputado Péricles Ferreira: aprovação: verificação de
votação; inexistência de "quorum" para votação: anulação da votação;
chamada para recomposição do número regimental; existência de quorum"
para votação; renovação da votação do requerimento do Deputado Péricles
Ferreira: aprovação - Requerimento do Deputado Péricles Ferreira:
aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Ailton Vilela: aprovação -
Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 26196: aprovação - Prosseguimento da votação em 1 0 turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n° 27/96; questõe de ordem;
votação da proposta de emenda, salvo emenda: aprovação, votação da
Emenda n° 1; aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz

Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
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Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral
- Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trõ pia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h115min. 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 (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 53-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

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

Correspondência
- O Deputado Ivo José, 2 0-Secretário, nas funções de 1 0-Secretário, lê a

seguinte correspondência:
OFIC OS

Do Sr. Arésio A. de Almeida Dâmaso e Silva. Procurador-Geral do Estado,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Geraldo Nascimento
(envio do encontro de contas entre o Governo do Estado e o Grupo Mendes
Júnior), que o pedido deve ser formulado à Secretaria da Fazenda. (-Anexe-
se ao Requerimento n° 682195.)

Do Sr. Sebastião Soares da Silva, Presidente da Federação Sindical dos
Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, propondo nova data para a
reunião destinada a discutir a situação das autarquias do Estado. (- A
Comissão de Administração Pública.)

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:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.267/97

- O Projeto de Resolução n° 1.267197 foi publicado na edição de 19/6/97.
PROJETO DE LEI N° 1.268/97

Autoriza o Poder Executivo a oferecer garantia para refinanciamento, junto
à União, da dívida externa do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O inciso 1 do art. 20 da Lei n° 12.203, de 17 de junho de 1996,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° -

- receitas a que se referem os arts. 155, 1, II e 111, e 157 da Constituição
Federal;".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 18 de junho de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: O processo de refinanciamento, junto à União, da dívida

externa do Estado de Minas Gerais, de que trata a Lei n° 12.203, de 17/6/96,
encontra-se paralisado, uma vez que a União exige, de forma
imprescindível, garantia.

O refinanciamento, já discutido e autorizado por esta Casa Legislativa por
meio da mencionada lei, é benéfico ao Tesouro Estadual, tendo em vista que
as condições de financiamento da União são mais favoráveis, possibilitando,
ainda, a transformação da modalidade da dívida de contratada externa para
contratada interna.

- 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° 2.203/97. dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Ajalmar Silva, Arnaldo

Penna, Anderson Adauto, Péricles Ferreira, Dimas Rodrigues, Bilac Pinto,
Marcos Helênio, Alencar da Silveira Júnior, Dinis Pinheiro, Marco Régis,
Wilson Pires, Carlos Pimenta, Paulo Schettino, Wilson Trópia e Sebastião
Helvécio, solicitando a transcrição nos anais da Casa de pronunciamento do
Senador Francelino Pereira, proferido em 13/6/97. (- À Mesa da Assembléia.)

N° 2.204/97. do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que autorize a
pintura das faixas de sinalização da estrada MG-050 à cidade de São
Gonçalo do Pará.

N° 2.205/97, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à implantação e à
pavimentação dos trevos do Ucaraí Campestre Clube e da Vila Maria
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Regina, ambos no trecho da MG-050 que liga os Municípios de Juatuba e
ltaúna.

N° 2.206/97. do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento do
trecho de estrada que liga o Município de São Sebastião do Oeste ao trevo
da exposição agropecuária e ao Anel Rodoviário Presidente Tancredo
Neves, no Município de Divinõpolis.

N° 2.207/97. do Deputado Geraldo da Costa Pereira, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento do
trecho da MG-050 que liga o Distrito de São José do Salgado ao Município
de Carmo do Cajuru. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Péricles Ferreira (3) e Carlos Pimenta.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Gil

Pereira, Marcelo Gonçalves (2). Roberto Amaral e Geraldo da Costa Pereira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, representantes da imprensa, minhas senhoras, meus senhores,
há 44 anos, precisamente no dia 916153, a Cia. Telefônica de Minas Gerais,
hoje TELEMIG, iniciava a sua missão de integrar o nosso Estado ao mundo
das telecomunicações.

A história da TELEMIG é o retrato fiel de uma empresa vencedora,
dinâmica e inovadora, sempre parceira dos Poderes constituídos para a
promoção do bem comum.

Presente em 87% do território mineiro, a TELEMIG atende 783 municípios
e um total de 2.890 localidades. Sua planta instalada ultrapassa 1.700.000
terminais telefônicos, atingindo o indice de 11,3 terminais telefônicos fixos
por 100 habitantes.

Na telefonia celular, implantada em 30/4/93. a TELEMIG já possui 270 mil
terminais habilitados e atua em mais de 60 cidades mineiras.

Incentivando produções artístico-culturais. a TELEMIG. em 1996. uniu o
seu nome a 27 projetos ligados ao teatro, ao cinema, à música e à literatura.
culminando com o seu imprescindível patrocínio à restauração da Serraria
Souza Pinto, importante espaço cultural de Belo Horizonte.

Mais que serviços de telecomunicações, a TELEMIG oferece hoje ao
Estado a garantia de uma postura competente. que a leva tanto a
acompanhar e incorporar o avanço tecnológico quanto a capacitar seus
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empregados para que o persigam e o administrem.

A TELEMIG é uma empresa que optou e se viabiliza para competir com a
iniciativa privada.

São novos tempos, em que se exercita buscar o cliente, conquistá-lo e
mantê-lo, contrariamente à experiência, acumulada ao longo dos anos, de.
simplesmente, atendê-lo. A visão desenvolvi mentista da empresa se assenta
na postura de seus empregados e dirigentes como agentes participantes e
corresponsãveis.

Por tudo que a TELEMIG representa para o desenvolvimento econômico,
social e cultural do Estado, receba essa operosa empresa mineira, no
transcurso de seus 44 anos, o nosso reconhecimento e o nosso aplauso.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, senhores que compõem a

Mesa, colegas parlamentares, companheiras e companheiros, com uma
certa emoção, ocupo a tribuna nesta tarde, para fazer um comunicado à
Casa, à Bancada do PSDB e aos meus pares.

Hoje, pela terceira vez, minha vida sofre uma guinada. Todos nós sabemos
que a decisão de se introduzir alteração profunda na nossa caminhada
motiva preocupações e dúvidas. Estarei certo ao mudar de cidade? Será que
não me arrependerei de ter trocado de emprego? Será que realmente Deus
me quer na política? Enfim, se na vida não tivermos fé profunda, as dúvidas
e as preocupações arrasam conosco.

No meu caso, graças a Deus, sinto-me muito tranqüilo e feliz, porque as
razões que me motivam nesta vida são tão profundas que não me permitem
esse tipo de questiona mento.

As coisas têm que seguir um determinado rumo, os meus passos têm que
percorrer as trilhas que me são apontadas pelo pensamento, pelos valores e
pelos princípios nos quais eu acredito profundamente como cristão.

E ser cristão de verdade exige estar com as portas do coração sempre
abertas e ter muita coragem para dizer 'sim" ao chamado, dispondo-se a
enfrentar e superar todos os desafios que essa resposta implica.

Há algum tempo deixei uma carreira militar nos quadros da Aeronáutica
para dedicar-me à pregação da Palavra de Deus e a uma ação social de
transformação.

Nesse momento, eu não estava correndo risco nem sacrificando a minha
' família. Simplesmente. eu estava atendendo a minha vocação, contando,

com agora, com a compreensão e o apoio irrestritos da minha família, cujo
"sim" ecoa sempre com muita força no meu coração.

Logo. fui convocado a pedido dos meus irmãos de classe, ou seja. os mais
pobres e, em nome da minha comunidade de fé, fui chamado para disputar
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um cargo eletivo. Aceitei o desafio, vencendo meus receios humanos,
apenas porque não havia como dizer 'não" sem negar ao mesmo tempo as
minhas profundas convicções.

Para responder a este chamado, bati às portas do PSDB, que se me
abriram, e os peessedebistas me acolheram sincera e francamente. Fui
eleito Deputado e sou colega de VExas, nesta Assembléia Legislativa do
Estado, desde 1995.

Tenho, a partir de então, procurado responder a esse chamado, honrando
o mandato que recebi e assumindo as funções que lhe são inerentes com a
maior responsabilidade possível.

Acredito ter sido fie) ao meu primeiro pronunciamento nesta Casa, quando
me comprometi a contribuir para que juntos resgatássemos a credibilidade
da política, para se alcançarem o bem comum, a consolidação e o
desenvolvimento da nossa democracia. Enfim, para juntos construirmos um
Brasil marcado pela justiça e pela solidariedade.

Meu exame de consciência feito com rigor permite-me esperar que não
tenha decepcionado aos que em mim confiaram e me instaram para me
envolver na política, nem aos peessedebistas que me acolheram tão
fraternalmente, oferecendo-me sua cordial amizade em todos os momentos.

Devo dizer, honrando a justiça, que sempre contei com o respaldo do
PSDB, com o calor humano e o apoio de meus colegas, quando nesta Casa
e fora dela defendi propostas e projetos sintonizados com os valores e os
princípios que alicerçam meu compromisso político.

Mas, atendendo a minha vocação e a minha identidade social cristã, deixo
o PSDB, mesmo com todas as prerrogativas que me oferece, se eu quisesse
fazer carreira política pessoal. Faz sentido isso? Tudo faz sentido.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* Na qualidade de Líder do PSDB
nesta Casa, quero, neste instante, lamentar a saída de V. Exa. dos quadros
do nosso partido. Estou certo de que o seu trabalho e a sua presença nesta
Casa marcaram profundamente todos nós e muito especialmente o Partido
da Social Democracia Brasileira. V. Exa. honrou sobremodo esse partido.

Temos consciência também de que a opção de V. Exa. por um novo
partido é justificada. Por isso o PSDB, por meu intermédio, quer dizer a V.
Exa. que, mesmo deixando seus quadros. será sempre muito bem acolhido
entre os nossos e fará parte definitivamente do nosso grupo nesta Casa.
Estou certo de que os demais partidos desta Casa, cada uma das
agremiações partidárias aqui presentes, teriam o maior prazer em ter V. Exa.
entre seus membros.

De uma certa forma, lamentamos essa saída, mas a compreendemos e, ao
final, desejamos que V. Exa. tenha o maior sucesso no novo
empreendimento partidário em que se integra e pelo qual pretende participar
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do processo de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do Pais.
Essas são as palavras do PSDB para V. Exa.

O Deputado Miguel Martini - Muito obrigado ao Líder, Deputado Arnaldo
Penna, pelas palavras generosas em um coração sincero, mas também
muito generoso.

Tudo faz sentido. porque não fui chamado para fazer carreira política
pessoal, senão para servir à nossa sociedade.

Estou indo para onde sou chamado, sem risco de me arrepender, porque
as motivações que são profundas, e exigentes de muita coerência me
atingem sobremaneira.

Sinto-me chamado para ser fermento, para ser político cristão, porém
político-soldado disposto a combater o bom combate. hasteando as
bandeiras do pensamento humanista cristão.

Tenho que estar onde os conceitos, os valores, os princípios, as verdades
e as propostas da Doutrina Social Cristã balizarem cada ação, cada
programa, cada objetivo.

Tenho que contribuir para a transformação do meu Estado, do meu Pais e
mesmo do mundo todo à luz da minha fé e inspirado nesses valores e
princípios universais.

Não posso contentar-me fazendo apenas o que é possível para encarar os
problemas da nossa sociedade, que são tão gritantes e reclamam de nós,
políticos, mais criatividade e ousadia. a fim de se criarem as condições
objetivas e subjetivas para, efetivamente, alcançarmos o bem comum.

Apesar da nossa intensa interferência na política, se esta não for para a
construção de uma nova sociedade marcada pela justiça, pelo absoluto
respeito à dignidade da pessoa humana. pela fraternidade e pela
solidariedade, nossa missão carece de visão a longo prazo e de perspectiva
histórica.

Já foi dito tantas vezes que a Doutrina Social Cristã é um tesouro
maravilhoso que os cristãos mantinham encerrado num cofre trancado a sete
chaves.

Mas essa crítica não mais poderá ser feita, porque tais riquezas começam
a ser distribuídas a mãos-cheias.

Abraço o solidarismo comunitário como bandeira política. para proclamar
que o trabalho tem primazia sobre o capital e que os bens da terra devem
destinar-se ao bem-estar de todas as pessoas sem exclusão.

Batalharei pela participação na vida comunitária assim como no dia-a-dia
dentro das empresas.

Vou defender a dignidade de todos os irmãos anunciando a sua
transcendência.

Vou colocar o bem comum no centro de todas as minhas preocupações
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políticas, tendo como meta maior a organização de uma sociedade em que a
justiça e a liberdade sejam cultuadas, mas sempre completadas pelo amor
fraterno, sem o qual nada de permanente poderá construir-se.

Quero deixar muito claro que deixo o PSDB em clima de profundo respeito
e de absoluta transparência. Nele conheci pessoas e lideres políticos muito
valiosos e de profundo compromisso social que me enriqueceram. Conheci
figuras notáveis, cujos nomes prefiro não citar para não ferir
susceptibilidades, como conheci tantas outras nos outros partidos políticos,
que me demonstraram que existe reserva moral no âmbito político.

Faço de maneira pública a minha saída do PSDB, porque trata-se de
decisão muito séria e muito responsável, para que continue servindo com
identidade própria e com maior autenticidade.

Aos amigos e colegas do PSDB digo: saibam que a minha trincheira de
luta continua sendo a mesma, que, em função da mudança e da justiça
social, continuaremos abertos ao debate e à proposta de servir sempre ao
bem comum, enfim, numa palavra, fazer do poder uma instância de serviço
como, tenho certeza, é o desejo de todos nesta Casa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, eu estava assistindo a um programa de televisão nesta semana
quando. de repente, foi feito um alerta que me chamou a atenção e causou-
me muita preocupação. Algumas doenças que considerávamos erradicadas
na Região Sudeste estão voltando e preocupando as autoridades sanitárias
de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Foi citado o
caso da dengue, que já é uma endemia nessas regiões. Mas causou-me
muita preocupação o fato, comprovado por estatísticas científicas, de que
estamos tendo um aumento muito grande no número de casos de malária no
Estado de Minas Gerais. Vimos também uma estatística mostrando que, nos
últimos anos, o número de casos de tuberculose e de hanseniase (lepra)
também tem aumentado muito, principalmente nos grandes centros urbanos.
Maior alarme causou-me o conhecimento de que as autoridades sanitaristas
estavam tendo problemas para impedir o ingresso dessas doenças, que, até
então, para nós, faziam parte de um passado que queríamos esquecer.

Com base nessas declarações, Sr. Presidente, Srs. Deputados, estarei
entregando, oficialmente, um requerimento ao Sr. Ministro da Saúde, a
respeito da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, a
famosa CPMF, que todos pagamos, que toda a sociedade paga e que
representa, na verdade, milhões e milhões de reais arrecadados. E a
sociedade, responsável pelo recolhimento desse "imposto" imposto ao povo
brasileiro, deseja saber o que é feito dessa contribuição, qual o montante
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arrecadado no Estado de Minas Gerais e para onde está indo esse volume
considerável de recursos.

Estive, nesta semana, com o Secretário Rafael Guerra, tratando de
diversos assuntos, e qual não foi a minha surpresa quando ele me mostrou a
situação preocupante que vivemos em Minas Gerais. Ele afirmou que os
governantes passados tomaram recursos do Governo Federal, não aplicaram
esses recursos, ou não aplicaram bem, e Minas Gerais está devolvendo aos
cofres da União uma quantia de R$500.000.00. E uma sangria que estamos
tendo, de R$500.000.00. nos recursos destinados à saúde pública. Esse é o
outro lado da moeda, que vem mostrar. claramente, a situação caótica em
que estamos. Se não fosse pelo trabalho do nosso Secretário Rafael Guerra,
pelo seu compromisso, pela sua seriedade e competência em fundamentar o
seu programa de governo com programas estruturantes, certamente
estaríamos passando por maiores dificuldades diante desse quadro que
estamos vivendo.

O Secretário adiantou-me que é sua pretensão - e nós a fazemos nossa
neste momento, ao nos colocarmos ao lado da sua ação política - solicitar do
Governo Federal e, especificamente. do Ministro da Saúde. Carlos
Albuquerque, o retorno dessa sangria nos cofres de Minas Gerais, que já
atinge mais de R$15.000.000.00, por incompetência de Secretários
Estaduais de Saúde que não tiveram o cuidado e nem tiveram a
responsabilidade de administrar bem os recursos que chegam ao nosso
Estado. Vejam bem a situação. Estamos observando o avanço de doenças.
Daqui a pouco, vamos ter o atendimento de pessoas com malária nos nossos
hospitais, quadro esse que só existe na literatura médica. Sou formado há 20
anos e raramente vi, na minha vida médica, um quadro de malária. E agora
estamos correndo o risco de ver pessoas com essa febre, acometidas dessa

z	moléstia, por não termos condições de bloquear o avanço dessa doença e
por Minas ter de devolver ao Governo Federal RS500.000.00 por mês.

Estamos apresentando este requerimento. Srs. Deputados. um
'	requerimento importante, um requerimento que interessa diretamente a

todos nós. a toda a sociedade mineira. porque, diariamente, na
' movimentação financeira, seja do trabalhador. seja do Executivo, são

descontados milhões de reais quando se emite um cheque, quando se faz
uma transação bancária, uma transação financeira, e não temos
conhecimento do paradeiro desses recursos.

Peço o apoiamento dos Deputados e, principalmente, a união de todos em
uma só voz para que façamos um trabalho junto ao Secretário da Saúde.
caso contrário correremos o risco de ver doenças consideradas extintas cadao	vez mais se aproximando de Minas Gerais. Por outro lado, as nossas

El
	economias estão voltando aos cofres públicos por incompetência de
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Secretários de Saúde do passado, que não tiveram a responsabilidade de
gerir bem os nossos recursos.

O Deputado Geraldo Rezende (Em aparte) - Nobre Deputado, estou
ouvindo com muita atenção o seu pronunciamento, e V. Exa.. com muita
propriedade, profissional que é da área de saúde, tocou no assunto da
CPMF. No ano passado, esse imposto foi debatido no Congresso Nacional
durante um ano, para ser implantado a pedido do Ministro Jatene. Lembro-
me perfeitamente do envolvimento do Presidente da República nessa
questão, pedindo que aprovassem a CPMF para que pudesse socorrer a
saúde. Muito bem, a CPMF foi instituída para vigorar por 12 ou 14 meses, e
já estamos no 61 mês. Agora, como diz o Deputado, já estão pedindo
prorrogação. E vão pedir sempre.

Mas eu, nesta Casa, sempre defendi a diminuição da carga tributária. E
absurdo o que se cobra de imposto no Pais. Se há um buraco na União, o
povo é quem paga; se há um buraco no Estado, o povo é quem paga; se há
um buraco no município, o povo é quem paga. E a saúde está do jeito que
está, com gente morrendo nas portas dos hospitais. De vez em quando a
imprensa vai lá e noticia, mas depois todos esquecem. A saúde está a zero:
saúde pública, diga-se de passagem. Quem pode pagar R$50.00 ou
R$100.00 por uma consulta ou se internar num hospital de categoria 5
estrelas está curado. Mas aquele que está desempregado. que é pai de
família e não tem dinheiro nem para pagar o alimento de sua mesa - e
muitas vezes é em função disso que está doente - não é atendido.

Então, nobre Deputado Carlos Pimenta, quero cumprimentá-lo pelo
pronunciamento e dizer que vou apoiar, com todo prazer, o requerimento de
V. Exa. E volto a dizer que a CPMF é mais uma excrescência do processo
tributário brasileiro. E um dinheiro que não vai atender a saúde, só vai servir
para politicagem, para corrupção e para safadeza. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa., Deputado
Geraldo Rezende, e posso dizer que ninguém, absolutamente ninguém, nem
o gestor da saúde pública no Estado, que é o Secretário da Saúde, sabe o
que é feito da cota que cabe a Minas Gerais. Se houvesse uma melhoria
significativa dos nossos hospitais, se não tivéssemos a preocupação
constante e cada vez maior dos Prefeitos de ter condições de levar o minimo
de assistência à saúde pública aos municípios, até aplaudiríamos a criação
da CPMF. A Comissão de Saúde foi a principal força que o Ministro Adib
Jatene teve em Minas Gerais para implementar a CPMF. Agora, há um
silêncio e uma indagação muito grande. Estamos vendo doenças avançando,
o Governo Federal recorrendo ao Tesouro Estadual para que este devolva
recursos que recebeu num passado recente, por pessoas incompetentes, da
ordem de R$500.000,00 por mês, e não estamos vendo trabalho visível e
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palpável do Governo Federal com a CPMF. que teria a obrigação primeira
de socorrer a saúde pública.

O exemplo maior está ai e é o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. E
um crime o que se faz com esse hospital. O único que tem dado apoio,
contribuindo com R$300.000,00 por mês, é o Governador Eduardo Azeredo.
Se não fosse ele, o hospital estaria fechado neste momento. Pergunto: onde
fica a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, que deveria
contribuir? Do que se faz no Hospital das Clínicas. 80% são para Belo
Horizonte. Eles cruzam os braços e ficam falando do trabalho dos outros.
Onde está o Ministério da Saúde, que deve R$8.000.000.00 ao Hospital das
Clínicas? Onde está o Ministério da Educação, que deve mais
R$9.000.000,00? Então, a situação fica complicada.

A CPMF veio e não resolveu nada. Queremos uma explicação. Vamos
fazer esse ofício e acionar os Deputados Federais, porque eles têm de nos
explicar, têm de dar essa explicação detalhada ao povo mineiro, que paga
do seu bolso quando emite um cheque, de R$1,00 ou de R$1.000.00. E não
perguntaram ao povo se queria contribuir. Estamos vendo a situação dessa
forma.

Sr. Presidente. quero encerrar meu pronunciamento apresentando esse
requerimento. Iremos solicitar aos Deputados Federais que nos dêem uma
explicação e prestem contas, através do seu trabalho no Congresso
Nacional, do que é feito desses recursos.

Os nossos aplausos e os nossos cumprimentos ao Secretário Rafael
Guerra, que tenta reverter a situação, trazendo os R$15.000.000.00 que
saíram do cofre do Estado - foi uma sangria no cofre do Estado - para aplicá-
los nos hospitais universitários e. principalmente, para socorrer os pequenos
municípios.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Deputado, gostaria de tecer
algumas considerações. Entendemos que o sistema de saúde implantado no
Pais foi herdado dos EUA, que investem US$2.800,00 "per capita por ano
na saúde. Absorvemos esse sistema de saúde num pais que investe menos
de US$100,00 "per capita" por ano.

Entendemos a necessidade que o Pais tem de uma nova política de saúde,
de um sistema mais sério, mais voltado para aqueles menos favorecidos:
entendemos a necessidade de o Governo criar uma proposta em que os que
podem pagar devem pagar. O elemento economicamente ativo tem de ser
partícipe da sua saúde e educação.

Entendemos também que o Governo tem de dar àqueles que realmente
não têm condições o mesmo tratamento que se dá àqueles que têm
recursos.

Ficarei devendo a V. Exa. o meu ponto de vista, porque ainda não o tinha
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exposto. Gostaria apenas de dizer mais algumas coisas ao ilustre Deputado,
mas o tempo está esgotado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Presidente e deixo esse
requerimento à reflexão dos ilustres Deputados. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus

senhores e minhas senhoras, estou aqui para comentar três assuntos de
grande importância, usando a prerrogativa que me concede a função de
Deputado Estadual, que pode usar esta tribuna, sabendo que ela, no mínimo,
comunica ao coração do povo mineiro, de uma forma misteriosa, os anseios,
as proclamações, os protestos dos representantes desse povo. Primeiro,
quero falar sobre o encontro ecológico promovido pelos Ministérios Públicos
da União e do Estado de Minas Gerais na cidade de São Francisco, Norte de
Minas, do qual tivemos o privilégio de participar como debatedores. Ali
ficamos muito felizes e agradecemos a Deus pelo mover de seu Espirito no
sentido de trazer uma consciência, às autoridades e ao nosso povo, da
importância que representa o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com
a ecologia. E para ilustrar, como testemunha para todos que ali estavam,
havia o próprio rio São Francisco, que banha aquela cidade, numa
demonstração de descaso e de desrespeito que o povo brasileiro tinha, e
pelo que eu julgo ainda tem, para com o nosso meio ambiente. São
Francisco. o rio da integração nacional, corre hoje agonizante por causa do
assoreamento e do desmatamento da corrida gananciosa e desenfreada das
companhias que trabalham com carvão, e especialmente por causa do
desrespeito e da desconsideração daqueles que, cegos pelo cargo ou pela
ganância, não consideram a prioridade dada por Deus à humanidade, que é
cuidar do meio ambiente, e, ao contrário, destroem-no e degradam-no, como
é o caso da companhia estatal chamada COPASA. Nas pesquisas daqueles
que se preocupam com o meio ambiente, a COPASA alcançou o 1 0 lugar
como a mais poluidora de todas as empresas do nosso Estado, haja vista
que os esgotos são jogados a céu aberto nas cidades em que a COPASA
recebe para tratar a água e o esgoto, são jogados em nossos cursos d'água,
nossos córregos e nossos rios. Parabéns à Prefeitura Municipal de São
Francisco, na pessoa de seu jovem Prefeito Oscar, das autoridades daquela
cidade e da Câmara de Vereadores, que. junto com o Ministério Público,
promoveu talvez o mais importante encontro político-ecológico de toda a
história de nosso Estado de Minas Gerais e especialmente de nosso Norte de
Minas.

O segundo assunto no qual pretendo me deter diz respeito ao CPMF e á
saúde, como acabou de comentar o nosso companheiro Carlos Pimenta.
Precisamos rever o nosso modelo de saúde. 0 Governo deve ser menos
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amigo de impostos e mais amigo da Nação brasileira, que não suporta mais
os escândalos e os descréditos, especialmente os engodos e enganos
daqueles que desviam impostos como esse. tão debatido. tão contraditório,
imposto que oprime a Nação brasileira, porque cobra de toda movimentação
financeira. O Governo oprimiu, dando à Nação a esperança de que a saúde
melhoraria, e estamos vendo aí o caos da saúde, redundando no fechamento
do Hospital das Clínicas.

Por fim, o terceiro assunto: essa parada para protesto da polícia do Estado
de Minas Gerais, que ocupou a imprensa do Brasil inteiro nesses últimos
dias, como uma atitude única, como uma ação ímpar de toda a história da
polícia do Estado de Minas Gerais. Todos sabem. a policia tem por dever,
não só regimental mas também constitucional, garantir a segurança interna
da população, e, conseqüentemente, não pode participar de greves ou de
movimentos como esse, que causaram o espanto e a tristeza de grandes
comandantes da corporação. Dizemos que a policia não pode com base no
regimento interno dela e na Constituição. Mas o que aconteceu. Srs.
Deputados, meus senhores e minhas senhoras, foi simplesmente uma
demonstração de dor, um grito em função da dor causada pela opressão que
o Estado, que a União, enfim, que as autoridades causam a cidadãos
brasileiros tão carentes, tão necessitados, tão opressos pelo salário vil que
recebem, mas tão revestidos de autoridade, porque a eles compete garantir
a segurança do povo do nosso Estado. da população mineira.

Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. isso é uma coisa mais
do que natural. Se alguém pisar em brasa descalço, se alguém espetar em
qualquer parte de seu corpo uma agulha, certamente a reação que seu corpo
dará imediatamente a essa atitude será a manifestação de dor, para que se
cuide do lugar lesado, para que se evite uma infecção, para que se procure
curar, para que se busque remediar a parte ferida, que pode, se não levada
em consideração, ferir o corpo inteiro e adoecer a pessoa no seu todo.

Na verdade, a polícia do Estado de Minas Gerais manifestou a dor que
sente. como um alerta de Deus para nós e para as autoridades, para que
procuraremos. por todos os meios. corrigir essa injustiça, injustiça
principalmente com todo o povo do Estado de Minas Gerais, e não somente
com a categoria dos policiais, porque o povo está inseguro, o povo está
intranqüilo. Isso se dá especialmente porque aquele órgão, encarregado de
dar segurança e tranqüilidade, talvez seja um dos órgãos mais inseguros,
mais intranqüilos de todas as camadas e de todos os segmentos do Estado
de Minas Gerais, pela injustiça e pelo salário que lhe passamos.

Srs. Deputados. precisamos rever o orçamento de nosso Estado.
Precisamos rever a parcela dedicada à segurança interna, Precisamos
pressionar a União para que também dedique uma parcela maior de seu
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orçamento para a segurança interna dos Estados que a compõem.

Precisamos rever especialmente a posição de Juizes e legisladores, de
outras pessoas e segmentos, de outros membros e de outros grupos de
pessoas, e voltar alertados e com prudência. O prudente vê o aviso e o
conserta, mas o simples ou o tolo vê o aviso, não o considera, segue e sofre
a conseqüência e o dano.

E se prosseguirmos, se não procurarmos sanar essa deficiência na
sociedade brasileira, que são os salários pagos aos policiais, salários esses
que desafiam até qualquer senso de isonomia e de justiça? Temos cartas de
Delegados de Policia. Quando levantamos aqui, desta tribuna, o pensamento
e o debate, entramos com a proposição de lei e apresentamos uma emenda
ao orçamento, mesmo considerando-a inconstitucional. Queríamos iniciar o
debate, realizar audiências públicas, nas quais procuramos encerrar o
assunto ou estudar até a exaustão nesta Casa a injustiça e a opressão do
povo brasileiro, retratadas no salário que pagamos aos policiais. Foi quando
mostramos aqui a injustiça da não isonomia, que chega ao ponto de pagar
sete vezes mais ao Promotor de Justiça do que ao Delegado de Polícia, que
também é bacharel como ele, concursado como ele, enfrenta uma
responsabilidade tão grande quanto a de um Juiz ou de um Promotor, se
bem que mais perigosa, e recebe um salário vil, que não lhe dá condições
mínimas de vida. Se o nosso povo brasileiro não tivesse o padrão de ética,
de temor a Deus e de seriedade, como demonstra ter numa situação dessas,
estaríamos apenas precipitando totalmente a maioria dos militares na
corrupção.

A greve foi estourada pelo chamado "baixo clero", ou seja, pelos
subalternos. Não se envolveram nessa greve, ao que se saiba, os segmentos
dos Coronéis e Capitães. Mas sabemos que um Coronel, um Capitão, um
Major, um oficial das forças policiais sabe muito bem que uma pessoa
dificilmente sobreviveria e dificilmente sobrevive com esse salário, com o
salário de um Detetive, de um Soldado, de um Cabo ou de um Sargento do
Estado de Minas Gerais.

Agradecemos a Deus, porque quando a luz manifesta as coisas das
sombras é um sinal para que possamos dissipar as obras más, que não se
manifestam no escuro. Mas essa manifestação traz à luz a nossa injustiça,
para que possamos, com humildade e companheirismo, nos unir para
valorizar, na Nação brasileira e. em especial, em nosso Estado, aquele que é
o mais valioso em toda a Nação e em todo o Estado: o homem, o indivíduo e
não as instituições. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
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l 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 (2) -
falecimento da Sra. Julieta da Silva Ribeiro e do Sr. João Batista Macedo.
em Pedro Leopoldo: Gil Pereira - falecimento do Sr. Marcos Tolentino. em
Montes Claros: e Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr. José
Sevenano da Costa, em Divinópolis (Ciente. Oficie-se.)

Votação de Requerimentos
- A seguir, são votados e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos

dos Deputados Péricles Ferreira, em que solicita seja dirigido apelo ao
Presidente do Congresso Nacional, à Presidência de Seguridade Social da
Câmara Federal e aos Ministros de Estado da Saúde e da Educação, em prol
da manutenção, em pleno funcionamento, do Hospital das Clínicas: e Carlos
Pimenta, em que pede seja enviado oficio ao Ministro da Saúde, solicitando
informações acerca da Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira - CPMF (Oficie-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que
solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de
Resolução n° 1.267/97, da Comissão de Constituição e Justiça, que delega
ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis destinadas a proceder
a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder
Executivo. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilmar Machado - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental.
- Procede-se à verificação de votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Não há quorum' para

votação. A Presidência torna sem efeito a votação e, nos termos do § 6 0 do
art. 255 do Regimento Interno, determina à Sra. Secretária que proceda à
chamada dos Deputados para recomposição do "quorum'.
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A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Portanto, há

"quorum" para votação. A Presidência vai renovar a votação do
requerimento do Deputado Péncles Ferreira, em que solicita seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Resolução n° 1.267197. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado o requerimento. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que solicita reunião
conjunta das comissões a que foi distribuído o Projeto de Resolução n°
1.267197, da Comissão de Justiça. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta Fase, a

Presidência passa à 2° Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, são encaminhados à Mesa, submetidos a votação e aprovados,

cada um por sua vez, requerimentos de inversão da pauta, dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira, em que solicita sejam votadas na seguinte ordem
as Propostas de Emenda à Constituição n°s 26/96. 27196, 1195 e 31197; e
Aílton Vilela, em que pede que a votação das propostas de emenda à
Constituição citadas seja feita por chamada nominal dos Deputados, e não
pelo processo eletrônico (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 20 turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 26/96, do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que suprime do art. 53 da Constituição do Estado o § 70 e seus incisos
(extingue a Comissão Representativa da Assembléia). A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso 1. do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão
responder "sim'. Os Deputados que desejarem rejeitá-la responderão "não.
Antes, a Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do § 3 0 do art. 208
do Regimento Interno, a proposta de emenda será aprovada se obtiver 48
votos favoráveis. Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à
chamada de votação nominal.

A Sra. Secretária - (-Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Aílton Vilela -
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Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Mana Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maun Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péncles Ferreira - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 51 Deputados. Nenhum Deputado
respondeu "não". Está, portanto, aprovada, em 2 1 turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 26/96. A Comissão de Redação.

Prosseguimento da votação, em 1 1 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 27/96. do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá nova
redação ao art. 256 da Constituição do Estado. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Presidência vai renovar a votação da proposta.

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, tão-somente para

chamar a atenção desta Casa, pois esse assunto tem gerado certa polêmica,
gostaria de lembrar o seguinte: existem propostas de modificação dessa
proposta de emenda. Mas a emenda tem que ser votada em 1 0 turno, como
está, para, então, abrir-se novamente o triduo para se receberem novas
propostas de emenda.

Portanto, repetindo, gostaria de lembrar à Casa a necessidade de se votar
"	a proposta como está. para que ela seja modificada no 2 0 turno.

O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresentou a Proposta de
Emenda à Constituição n° 27, pretendendo. com ela. extinguir o Dia de
Minas Gerais, ou melhor, transferindo sua comemoração para o dia 21 de
abril. O Dia de Minas Gerais é. tradicionalmente, comemorado em 16 de
julho. No prõximo, comemoraremos, precisamente, 295 anos da chegada

'	dos primeiros bandeirantes à vila de Nossa Senhora do Carmo, hoje
Mariana, onde, praticamente. nasceu o Estado de Minas Gerais. Não

.	concordamos com a proposta de transferir o dia 16 de julho para o dia 21 de
ï abril, porque as datas não se assemelham.No dia 21 de abril. nacionalmente,

comemoramos Tiradentes. E 16 de julho é o dia do nascimento do nosso
Estado. A lei que considerou o dia 16 de julho feriado é federal e diz que,
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entre os feriados permitidos no Estado, nesse será comemorado o dia do
Estado. E a nossa data é 16 de julho. Estamos apresentando um substitutivo
à emenda do ilustre Deputado Sebastião Navarro Vieira, permitindo que se
continue a comemorar, segundo nossas tradições, o dia 16 de julho como a
data do Estado, constando, apenas, que, se esse dia não for um domingo,
será comemorado no domingo seguinte, mas resguardando sempre que 16
de julho é o Dia do Estado de Minas Gerais.

O Deputado disse que é preciso que a emenda seja votada para que o
tríduo continue. Concordamos com ele. E necessário que votemos a emenda
agora, para que receba o substitutivo e volte à Comissão Especial. Lá, será
analisada para, depois, ser apreciada aqui. em 2 0 turno.

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a proposta em
votação, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, propõe que o Dia do Estado
de Minas Gerais seja transferido para o dia 21 de abril, data em que
comemoramos a morte de Tiradentes. A principio, votaríamos
contrariamente à proposta do Deputado Sebastião Navarro Vieira por
questões históricas e cívicas e porque compartilhamos da posição do
Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Acho que o entendimento
do Deputado Sebastião Navarro Vieira é o melhor possível. Temos um
número excessivo de feriados no País, e a data cívica de Minas, hoje
comemorada em 16 de julho, acresce mais um feriado ao calendário, por
determinação de lei federal. Acho que existe outro argumento, talvez até
maior do que o do Deputado Sebastião Navarro Vieira em sua proposição,
ou seja, o mês de julho corresponde ao recesso escolar, o que leva ao
descrédito esse dia cívico. Na verdade, o fato de as comunidades escolares
não se encontrarem em atividade é um argumento maior, que o Deputado
Sebastião Navarro Vieira poderia ter argüido. Quanto ao excesso de
feriados, até, se tivéssemos o poder. iríamos propor ao Governo Federal que
retirasse alguns dos inúmeros feriados religiosos, que, realmente,
obstaculizam a vida do Pais, porque não seria só uma data cívica que
obstaculizana o trabalho do cidadão brasileiro, mas uma série de feriados
religiosos, os quais a Câmara de Diretores Lojistas e outras entidades não
questionam por medo das entidades religiosas, especificamente a Igreja
Católica.

Então, hoje. vamos concordar com a proposta feita pelo Deputado José
Militão. Havia um grande número de Deputados que questionavam essa
mudança, mas, agora, parece que, aprovando-a em 1 11 turno, há consenso
com relação à proposta do Deputado Gilmar Machado, o substitutivo que vai,
realmente, conciliar as duas propostas e, segundo o qual, poderemos ter o
Dia do Estado de Minas Gerais, comemorado em 21 de abril, e a data cívica
de Mariana, com a transferência do Governo do Estado para Mariana, em 16
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de julho. Nesse sentido, nós concordamos e apoiamos a proposição do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, com o substitutivo do Deputado José
Militão. E acredito que, no 20 turno, poderemos, realmente, conciliar essas
propostas.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras dos nobres Deputados. Em
votação, a proposta. salvo emenda. Com a palavra, a Sra. Secretária. para
proceder à chamada de votação nominal

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia -

Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
Tarqüínio - lrani Barbosa - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Mana Barros - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Marcos Helênjo - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

- Responde não" o Deputado José Militão.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Votou 'não' 1 Deputado.

Está aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 27196. salvo
emenda.

Em votação, a Emenda n° i. A Presidência solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
e,	- Respondem "sim" á chamada os seguintes Deputados:

Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão
- Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe
Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -

LI
	

Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Leonidio

.4
	Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José

Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
o
	Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Sebastião Costa -

o
	

Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninflo Zeitune -
o
E
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Wanderley Ávila.

O Sr. Presidente - Responderam 'sim" 50 Deputados. Nenhum Deputado
respondeu "não'. Está aprovada a Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovada,
em 1 0 turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 27/96 com a Emenda
n° 1. A Comissão Especial.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, continuamos discutindo

projetos importantes e fundamentais, mas V. Exa. pode verificar, de plano, a
inexistência de "quorum", motivo pelo qual solicitamos encerramento dos
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 reunião especial de logo mais, às 20 horas; para as
extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 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 12a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia dez de junho de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia: Miguel Martini, José Braga, Antônio
Roberto e Roberto Amaral, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária: e Emiano Batísta, Corregedor. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os
trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar os processos
de prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a
titulo de subvenção social, auxílio para despesas de capital e transferência a
município, nos termos do art. 30. III, da Lei n° 11.815. de 24/1/95; da
Deliberação da Mesa n° 1.428, e das demais normas vigentes. Em seguida,
os processos são distribuídos aos Deputados Ermano Batista. Corregedor;
Dilzon Melo e José Braga, relatores no âmbito da Mesa da Assembléia e da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. respectivamente, os
quais, verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem
pareceres pela aprovação, em conjunto, dos processos das seguintes
entidades: Associação Comun. Amigos Formiga. Associação Comun. Bairro
Coqueiros, Associação Comun. Bairro Córrego Fundo. Associação Comun.



ii

493
Bairro Dom Bosco Dona Zica Martins, Associação Comun. Benef. Padre
Arlindo, Associação Comun. Santo Inácio, Associação Comun.
Sãogeraldense, Associação Comun. Sussuarana Associação Comun. Vila
Gaúchos, Associação Desenv. Social Comun. Cuieté Velho, Associação
Filantrópica Anfrísio Coelho, Associação Moradores Bairro Botelho,
Associação Moradores Bairro Cocho d'Agua, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Paraisópotis, Associação Pais Mestres Colégio Tiradentes
PMMG. Associação Pequenos Produtores Rurais Localidade Fábrica,
Associação Pequenos Produtores Rurais São João Missões. Associação Pró-
Deficientes Vale Jequitinhonha. Associação Pró-Melhoramentos Bairro
Jardim Guanabara, Banda Música Sagrado Coração Jesus, Caixa Escolar
Dely Antunes Figueiredo, Caixa Escolar Dr. Diu Colares, Caixa Escolar José
Gomes Vasconcelos, Caixa Escolar Neusa Andrade Costa, Caixa Escolar
Pedro Rodrigues Menezes. Caixa Escolar Professora Maria Antonieta Cunha
Varoni, Caixa Escolar Sebastião Pimenta. Casa Amizade Sras. Rotarianos
Congonhas, Casa Apoio Amor Caridade, Clube Mães Turmalina, Clube
Recreativo Buritis, Companhia Absurda, Comunidade Danças Cantos
Musicais Vida Adoração, Conselho Desenv. Comun. Santos Reis. Conselho
Desenv. Comun. São Domingos Prata, Conselho Desenv. Comun. Trab.
Peq. Produtores Rurais Urucuia, Creche Amor Luz, Creche Comun. Dona
Marta Carneiro, Farmácia Esperança. Grêmio Recreativo Escola Samba
Portela Caxambu, Grupo Espírita Caminheiros Jesus, Guanabara Futebol
Clube - Curvelo. Jovens Unidos prol Comunidade. Lar Bom Pastor Velhinhos
Sociedade São Vicente Paulo, Lar Meninas - Jesus Nazaré, Prefeitura
Municipal Bom Jesus Penha, Prefeitura Municipal Prudente Morais,
Prefeitura Municipal Varzelândia. Serviço Evangélico Reabilitação, Sindicato
Trabalhadores Rurais - Alpinópolis. Sociedade Beneficente Nossa Sra.
Aparecida. Sociedade Unidos Cachoeirense, Universidade Social Minas
Gerais. 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, 17 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Sebastião Helvécio -
Roberto Amaral - Ermano Batista.
ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA

DE REPASSE DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG. NO PERÍODO DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
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DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380,

DE 18112196, E IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO
INSTITUTO

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de junho de mil novecentos e
noventa e sete, compareceram na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, José Braga, Sebastião Costa, Gilmar Machado, Carlos Pimenta e
Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Ricardo de
Andrade e Rui Romano Barbosa e a Sra. Manha Teixeira Diniz Domingues,
respectivamente, Superintendentes de Finanças, Hospitalar e de
Administração do IPSEMG. O Presidente coloca em discussão a forma como
outros expositores serão chamados para comparecer à Comissão e
deliberou-se pela formulação de convite. Dando proseguimento, o Presidente
coloca em votação, e são aprovados, cada um por sua vez, três
requerimentos do Deputado Anderson Adauto, em que pede, no primeiro,
sejam convidados para comparecer perante esta Comissão os Srs. Antônio
Alves Primo e Antônio Femandes Dutra Filho, ex- Superintendentes de
Finanças do IPSEMG: no segundo, sejam solicitados à Superintendência
Hospitalar do IPSEMG todos os contratos e convênios mantidos com
laboratórios e hospitais da Capital e do interior; e, no terceiro, seja solicitada
à Superintendência de Administração do IPSEMG toda a documentação
referente ao processo hicitatório do estacionamento da Praça Sete. A seguir,
o Presidente coloca em votação, e são aprovados, cada um por sua vez,
dois requerimentos do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita, no
primeiro, seja pedida à direção da PRODEMGE a relação dos serviços
prestados ao IPSEMG. bem como os valores percebidos, nos últimos 10
anos; e, no segundo, seja pedida ao IPSEMG a relação completa dos gastos
no setor médico-odontológico, com valores discriminados, na Capital e no
interior, bem como o número de atendimentos, nos últimos 10 anos. Para
que possa apresentar requerimento de sua autoria, o Presidente transfere a
direção dos trabalhos ao Deputado José Braga e apresenta requerimento em
que pleiteia seja solicitado ao IPSEMG o número de atendimentos
odontológicos realizados pelo Instituto. na Capital e no interior, no ano de
1996, especificando-se o gasto com o atendimento (total e natureza da
despesa); número de segurados atendidos; número de procedimentos
realizados (total e discriminado): número médio de procedimentos por
segurado; custo médio por procedimento (discriminado); número total de
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atendimentos realizados e demanda reprimida. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Retomando a direção dos trabalhos, o Presidente,
Deputado Miguel Martini. informa que somente após concluída a inquirição
de uma testemunha é que se passará à testemunha seguinte. Esclarece,
ainda, que as perguntas e as respostas devem conter o máximo de
objetividade possível. Prosseguindo, solicita a entrada da primeira
testemunha, Dr. Rui Romano Barbosa, e, após ler o disposto no art. 40, inciso
II, da Lei Federal n° 1.579. passa a palavra à testemunha para que informe à
mesa a sua qualificação, O depoente solicita o assessoramento da Dra.
Valeska Maria Nunes da Silva, Superintendente Adjunta Administrativa, o
que é deferido pelo Presidente. Iniciada a inquirição do Dr. Rui Romano,
fazem questionamentos os Deputados Sebastião Costa, Gilmar Machado,
Carlos Pimenta, Luiz Fernando Faria e José Braga. Esgotadas as perguntas,
o Presidente dispensa o depoente e supende a reunião até que a próxima
testemunha seja conduzida ao auditório. Com a chegada do segundo
depoente, Sra. Manha Teixeira Diniz Domingues, são reabertos os trabalhos.
Após o mesmo procedimento inicial, a testemunha solicita o assessoramento
do Sr. Hugo Marcondes dos Reis Júnior e da Sra. Gilena Athayde
Vasconcelos. respectivamente, Chefe de Divisão de Material e Patrimônio e
Chefe dos Serviços Gerais, o que é deferido pelo Presidente. A testemunha
é inquirida pelos Deputados Gilmar Machado, Miguel Martini, Carlos
Pimenta, Sebastião Costa, Luiz Fernando Faria e José Braga. Esgotadas as
perguntas. o Presidente dispensa a testemunha e suspende os trabalhos até
as 115h30min. Reabertos os trabalhos no horário estabelecido. registra-se a
presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Presidente submete a
votação e são aprovados, cada uni por sua vez, dois requerimentos de
autoria do Deputado Gilmar Machado. em que pede, no primeiro, seja
enviado pelo IPSEMG o número de profissionais da área de saúde (médicos,
enfermeiros, auxiliares e atendentes) que atualmente trabalham em seu
hospital e qual a carência verificada em relação a cada categoria e, ainda,

E
	sejam enviadas informações em relação ao desempenho do hospital

e	(número de intemações, atendimentos. consultas ambulatoriais, cirurgias
ambulatoniais e no bloco cirúrgico), quanto ao semestre e a média diária: e.

ç
	no segundo, seja enviado pelo IPSEMG cópia da documentação utilizada

c.	pela Sra. Maria Teixeira Domingues, quando de seu depoimento na reunião,
na parte da manhã. Dando seqüência, o Presidente solicita a entrada da

o
	terceira testemunha, Dr. Ricardo de Andrade, a quem. após ler o disposto no
4 art. 40, inciso II, da Lei Federal n° 1.579, passa a palavra, para que informe

sua qualificação. Iniciada a inquirição, fazem questionamentos os Deputados
Sebastião Costa, Gilmar Machado. Carlos Pimenta, Miguel Martini, e tece
comentários sobre a matéria o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Esgotados
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os questionamentos, o Presidente dispensa a testemunha. A seguir, submete
a votação, e são aprovados, três requerimentos do Deputado Gilmar
Machado, em que pede, no primeiro, seja solicitado ao IPSEMG, em relação
aos últimos 10 anos, o número de segurados que contribuem com o seguro e
com o pecúlio e os valores, em reais, relativos a essas contribuições; no
segundo, sejam solicitadas ao IPSEMG as informações oficiais relativas à
disponibilidade financeira de R$87.000.000.00, colocados à disposição do
Tesouro, e o retorno ao Instituto, compreendendo as datas, as formas de
pagamento, os valores de remuneração e a destinação, dentro do Instituto,
dos valores: e, no terceiro, sejam solicitadas â Superintendência de Finanças
do IPSEMG as informações relativas aos valores repassados pelo Estado ao
Instituto, mês a mês, a partir de 1996. discriminando-se as parcelas dos
empregados e do Estado, enquanto empregador. O teor dos depoimentos
consta, na íntegra, nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião
e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga - Sebastião Costa - Luiz Fernando

Faria - Jorge Eduardo de Oliveira - Gilmar Machado - Carlos Pimenta.
ATA DA 66a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

MEIO AMBIENTE
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Raul
Lima Neto, Anivaldo Coelho , Antônio Roberto e Carlos Pimenta, membros
da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado Miguel Martini.
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 reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, informa que a reunião destina-se a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir assuntos de interesse da
Comissão: e dá ciência da seguinte correspondência: carta da E&E
lnternational Trading Company Ltda., informando a respeito do lançamento
do produto Enviro-Save Tratamento de Metais, destinado à aplicação em
motores de veículos, com a finalidade de reduzir a poluição ambiental; e fax
da Prefeitura Municipal de Araxá, informando que a empresa ARAFERTIL
pretende instalar uma fábrica de ácido sulfúrico a 4km da Bacia do Barreiro,
naquele município, e que aquele órgão já encaminhou pedido à FEAM para
que se manifeste sobre o assunto. Esgotada a 1a Parte da reunião, passa-se

1 3 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. 0 Deputado Raul Lima Neto passa a Presidência ao Vice-
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Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, e apresenta requerimento em que
solicita sejam convidados representantes da Sociedade Excursionista
Espeleolõgica para que divulguem o XXIV Congresso Brasileiro de
Espeleologia, a ser realizado no Município de Ouro Preto, na Escola de
Minas, entre os dias 1117197 e 13/7/97. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Raul Lima Neto reassume a
Presidência e passa à 22 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. Na ausência do relator, o Presidente redistribui o
Projeto de Lei n° 1 .112197 ao Deputado Anivaldo Coelho, que solicita o prazo
regimental para emitir parecer. A Presidência defere o pedido.Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Ronaldo Vasconcellos.

ATA DA 13" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA. NO PRAZO DE 120 DIAS.
APURAR DIVERSAS DENUNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quinze minutos do dia onze de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite. Durval Angelo, Ivair Nogueira. Geraldo da Costa
Pereira e Arnaldo Penna. membros da Comissão supracitada. Estão
presentes, também. os Deputados José Braga e Antônio Genaro. 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 Presidência faz a leitura da correspondência: Oficio n° 612197.
por meio do qual é encaminhada documentação solicitada à Secretaria da

E
	Fazenda, relativa ao Fundo Penitenciário Estadual: Ofícios n°s 689, 768 e

o	774197, do Diretor do Instituto de Críminalística, encaminhando,
o
	respectivamente, a cópia da comunicação da Chefia da Seção Técnica de

E
	Fotografia e Desenho daquele Instituto, a análise do Laudo n° 5.495197.

o	originada dos quesitos formulados pela Comissão, e a cópia da folha de
In ponto e da escala de plantão dos peritos criminais lotados no referido

Instituto; carta do Sr. Juraci Alves de Almeida, na qual denuncia a realização
de julgamentos de presos. pelo Poder Judiciário nas dependências da Escola
CAIC. em Ribeirão das Neves: carta do detento Charles Dutra Pereira. em
que afirma estar sendo perseguido por funcionários da Penitenciária Nélson
Hungria, por ter prestado declarações a esta CPI, e solicita providências com
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relação a esse fato; carta do detento Eduardo Messias de Souza, preso em
Diamantina, em que solicita análise de sua situação, para que obtenha o
beneficio do livramento condicional; Ofício n° 2.056197, do Sr. Tarcísio
Henriques, Secretário da Justiça, no qual informa que o pedido de
transferência do detento Gerssui Rosa Ramos, formulado pela Comissão,
está sendo analisado e será oportunamente respondido; ofício do Presidente
da Câmara Municipal de Governador Valadares. no qual convida a Comissão
para fazer uma visita oficial à cadeia pública daquela cidade no mês de
junho; carta do detento Marcos Antônio de Oliveira Neto, preso em
Barbacena, em que solicita providências desta Comissão em vista de estar
sendo ameaçado de morte por um policial e afirma possuir três detentos
como testemunha; e carta dos Srs. Hélio Ferreira Lopes e José Alves
Assunção, em nome dos presidiários pacientes do Hospital Jorge Vaz, na
cidade de Barbacena, elogiando o trabalho desenvolvido pelo Diretor do
Hospital, Dr. Lélio Sávio Borges de Andrade, e solicitando a intervenção da
Comissão para que não haja mudança da atual direção do hospital, uma vez
que, segundo eles, a direção anterior comandava espancamentos e torturas.
O Deputado Durval Angelo solicita cópia dos ofícios encaminhados pelo
Secretário da Fazenda e pelo Diretor do Instituto de Cnminalistica. A
Presidência defere seu pedido e solicita à assessoria que providencie as
cópias. O Presidente indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O
Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento solicitando seja convidado
a participar de reunião da Comissão o Presidente do Conselho Penitenciário
do Estado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Presidente
faz a leitura de requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita
a averiguação dos fatos narrados na documentação remetida pelo Sr.
Antônio Bove Filho, que versa sobre ilegalidades cometidas por policiais do
Departamento de Homicídios e da Delegacia de Furtos e Roubos de Belo
Horizonte. A Presidência recebe a documentação e a encaminha ao relator,
Deputado Ivair Nogueira, para análise. A seguir, informa que a reunião se
destina a ouvir o Sr. Tarcisio Humberto Parreiras Henriques, Secretário da
Justiça. a quem convida a tomar assento à mesa. Com a palavra, o
convidado faz a sua explanação, sendo questionado pelos Deputados lvair
Nogueira. Durval Angelo e João Leite. Encerrados os debates, o Presidente
agradece a participação e a colaboração do Sr. Tarcisio Henriques e
esclarece que o inteiro teor da reunião consta em notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as próximas
reuniões extraordinárias, a serem realizadas no dia 18 de junho, às 9 e às 14
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de junho de 1997.
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João Leite. Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - Arnaldo Penna.
ATA DA 58a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia doze de junho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Roberto e Mauri Torres, membros da
Comissão supracitada. Havendo numero regimental, o Presidente, Deputado
Miguel Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Mauri Torres
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A reunião destina-se a apreciar as
matérias constantes na pauta. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Presidente procede à leitura do requerimento do
Deputado Roberto Amaral. no qual solicita seja convidado o Sr. Hildeberto
Santos Araújo, Diretor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra a
Seca - DNOCS -. com sede em Fortaleza, para prestar esclarecimentos
sobre a atuação do referido órgão no Estado de Minas Gerais. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Logo após, passa-se à 2 Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator
do Projeto de Lei n o 717/96, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e
Justiça. Devido à ausência do Deputado Durval Ângelo, o Deputado Mauri
Torres procede à leitura do parecer desse relator que conclui pela
aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.066196 na forma do
Substitutivo n° 1. da Comissão de Agropecuária e Política Rural, e pela
prejudicialidade da Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Neste momento. registra-se a presença do Deputado Roberto Amaral.
Quanto ao Projeto de Lei n° 1.067/96. o Deputado Antônio Roberto procede à
leitura do parecer do relator, Deputado José Braga. que se encontra ausente.
O parecer conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1. da
Comissão de Constituição e Justiça Colocados em discussão e votação.
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Em seguida. o Deputado
Antônio Roberto, relator do Projeto de Lei n° 1.068/96, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto, no 1° turno, na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão de Agropecuária e Política Rural, com a
Emenda n° 2, que apresenta, e pela prejudicialidade da Emenda n° 1. da
Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, o Deputado
Miguel Martini solicita vista da matéria. Passa-se à 3a Fase da Ordem do
Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira emite parecer
sobre o Requerimento n° 2.078197. Posta em votação, e aprovada a
proposição. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 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, 18 de junho de 1997
Miguel Martini, Presidente - José Braga	Roberto Amaral Sebastião

Navarro Vieira.
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de junho

de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Marcos Helênio e Elbe Brandão,
membros da Comissão supracitada. Estão presentes também os Deputados
Irani Barbosa e Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o
Presidente Deputado Leonídio Bouças, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, informa
que a reunião se destina a ouvir os Srs. Ozias Baptista Neto, Coordenador
da Comissão de Regionalização da CBTU em Minas Gerais; Antônio Carlos
Pereira, Presidente da BHTrans; Roberto Pinheiro, Prefeito Municipal de
Mateus Leme e Presidente da AMBEL; Afonso Carneiro, do Sindicato dos
Metroviários; Ricardo Santiago, representando o Diretor Geral do DER-MG;
João Afonso Baeta, do DER-MG; Nílson Tadeu Ramos e Ronaldo Gouveia
Guimarães, do Núcleo de Transportes da Escola de Engenharia da UFMG, e
Francisco de Assis Maciel, Diretor da Associação de Usuários de Transporte
Coletivo da Grande BH, que debaterão o Projeto de Lei n o 1.217/97, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a constituir empresa
de transporte público sobre trilhos. A seguir, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento que suscitou a reunião,
para que faça suas considerações. Neste momento, registra-se a presença
do Deputado Antônio Andrade. Após, passa-se à fase de exposição dos
convidados, seguida de amplo debate, com os Deputados Leonídio Bouças,
Iran: Barbosa, Marcos Helênio e Ajalmar Silva fazendo questionamentos aos
convidados. O Presidente comunica o recebimento de oficio do Sr. Eugênio
de Freitas Cabral, Chefe de Gabinete do Secretário de Transportes e Obras
Públicas, comunicando a impossibilidade do comparecimento do Secretário
Antônio Aureliano Sanches de Mendonça à reunião, por estar viajando ao
exterior. A seguir, passa-se às considerações finais, quando todos os
presentes fazem uso da palavra conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 18 de junho de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Sebastião Costa - José Braga - Ermano Batista.

ATA DA 47 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de junho

de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira e
Miguei Martini (substituindo este ao Deputado Ermano Batista. por indicação
da Liderança do Bloco da Maioria), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Leonídio Bouças, Ajalmar Silva, Elbe Brandão e Marcos Helênio,
membros da Comissão de Administração Pública: Miguel Martini, Durval
Angelo, Sebastião Navarro Vieira e Paulo Schettino (substituindo este ao
Deputado Roberto Amaral. por indicação da Liderança do Bloco da Maioria),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência suspende a reunião. As 17h45m1n, o Presidente
reabre os trabalhos, com o mesmo "quorum". Estão presentes, também, os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Geraldo Nascimento, Paulo Piau, Dimas
Rodrigues e Emiano Batista. O Presidente informa que a reunião se destina
a debater o Projeto de Lei n° 1 .255/97. do Governador do Estado, juntamente
com os Srs. Cláudio Mourão e João Heraldo Lima. Secretários de Recursos
Humanos e Administração e da Fazenda, respectivamente: representantes
dos sindicatos dos trabalhadores da Policia Civil, dos trabalhadores em
educação. dos trabalhadores da Fazenda Estadual, dos trabalhadores em

z saúde, dos especialistas e gerentes públicos e dos servidores do IPSEMG: e
representantes da Coordenação Sindical, da liderança dos servidores da
Polícia Militar e da Associação dos Aposentados do Estado. A seguir, o

E

	Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Cláudio Mourão.
o
	

Secretário de Recursos Humanos e Administração, e Luiz Schwarcz, Diretor
do Tesouro Estadual e representante do Secretário da Fazenda. O

E 
Presidente convida a entrar na Sala das Comissões a Sra. Geromira Martins
Abreu. do Sindicato dos Servidores do IPSEMG: o Sr. Renato Barros, da
Coordenação Sindical dos Servidores Públicos de Minas Gerais: a Sra.
Laraene Alves Tolentino Silva, Diretora de Políticas Públicas do SIND-UTE:
os Srs. Genilson Moreira, Diretor do SINDIPUBLICOS-MG; David Rodrigues
da Silva, do Sindicato dos Servidores da Policia Civil de Minas Gerais; e
Levy Eduardo dos Santos, da Associação de Criminalística de Minas Gerais;
os Sargentos PM Wanderley Nogueira e Luiz Gonzaga Ribeiro, da
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Associação dos Subtenentes e Sargentos da PMMG; e os Srs. Paulo
Carvalho, do SIND-SAUDE-MG, e Vítor Hugo Resende, Presidente da
Associação dos Delegados de Carreira da Polícia Civil de Minas Gerais.
Fazem uso da palavra todos os convidados. Segue-se debate do qual
participam os Deputados, que formulam questões aos convidados.
Finalizados os debates, o Presidente suspende a reunião. As 21h10min, o
Presidente reabre os trabalhos e determina a distribuição de avulsos dos
pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei n° 1.255197. Não havendo
mais matéria a ser tratada, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros das Comissões para
as reuniões de amanhã, dia 18, ás 9h15min, às 15 horas e às 20 horas,
destinadas à apreciação do Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n°
1 .255/97, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 17 de junho de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Alvaro Antônio - Bilac Pinto - Roberto Amaral -

Miguel Martini - Péricles Ferreira - Ajalmar Silva - Gilmar Machado -
Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO N° 36/97

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por mais de 113 dos membros da Assembléia e tendo como
primeiro signatário o Deputado José Bonifácio, a Proposta de Emenda á
Constituição n° 36197 tem como objetivo alterar a redação do art. 134 da
Constituição do Estado.

Publicada em 214197, permaneceu a proposta em poder da Mesa por três
dias, para receber emenda, conforme dispõe o art. 209 do Regimento
Interno.

Esgotado o prazo sem ter havido apresentação de emenda, foi a matéria
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do
art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em teia objetiva alterar a redação do art. 134 da Constituição

do Estado, possibilitando a participação do Secretário de Estado da Justiça
na composição do Conselho de Defesa Social.

Vale enfatizar que o mencionado Conselho é ãrgão consultivo do
Governador do Estado na definição da política de defesa social e compõe-se
de representantes dos órgãos que desenvolvem programas e atividades de
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governo ligados aos mais diversos segmentos sociais.
A Secretaria de Estado da Justiça, por seu turno. inclui no rol de suas

atribuições legais importantes atividades inerentes ao programa social do
Governo, notadamente no que concerne à consecução da política
penitenciária e à execução das medidas socioeducativas de que trata o
Estatuto da Criança e do Adolescente.

E pertinente, portanto, a inclusão do Secretário de Estado da Justiça entre
os que compõem o Conselho de Defesa Social, tendo em vista as atividades
desenvolvidas pela Pasta.

Julgamos, portanto, ter sido um lapso do constituinte mineiro, ao editar a
Carta Estadual de 1989, compor o mencionado Conselho sem a presença de
tão importante autoridade governamental.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 36197.
Sala das Comissões. 18 de junho de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Paulo Piau - Sebastião

Navarro Vieira - Álvaro Antônio - Olinto Godinho - Ajalmar Silva - Dimas
Rodrigues.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.116197
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria dos membros da Bancada do PMDB e tendo como primeiro

signatário o Deputado Anderson Adauto, o requerimento em estudo pede à
Presidência desta Casa que solicite ao Secretário da Educação informações
relacionadas com o processo de municipalização do ensino fundamental
público em curso no Estado.

Publicada em 1 0/5/97. vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos dos arts. 246 e 80, VIII. "d', do Regimento Interno.

Fundamentação
E atribuição da Assembléia, conforme determina o art. X)(Xl da

Constituição Estadual, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,
inclusive os da administração indireta.

O Regimento Interno, em seu art. 245, XII, estabelece que está sujeito à
deliberação do Plenário da Assembléia o requerimento de informações às
autoridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia.

Logo, o pedido de informações em apreço, formulando questões
especificas que visam a esclarecer aspectos pontuais relacionados com a
condução do processo de municipalização do ensino público fundamental
está entre as matérias de competência da Assembléia sobre as quais cabe à
Mesa pronunciar-se.



504
A municipalização do ensino é assunto polêmico, que envolve variáveis de

natureza jurídica, administrativa, pedagógica e econômica. O Estado e os
municípios nem sempre têm ficado de acordo nesse processo, e a
divergência sobre o assunto vem permeando as relações entre esses entes
da Federação; em muitos casos, o conflito decorre principalmente da falta de
informações corretas, que deveriam orientar as autoridades municipais.

A Secretaria da Educação é responsável pela condução do processo por
parte do Estado, concentrando-se nesse órgão todas as orientações sobre a
dinâmica do processo de municipalização, bem como sobre os termos e as
condições em que isso ocorre.

Consideramos, portanto, necessária e oportuna a iniciativa de se proporem
à referida Secretaria questionamentos que tenham o propósito de elucidar as
dúvidas mais comuns em tomo da matéria.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.116197

na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 de junho de 1997.
Francisco Ramalho, Presidente - Dilzon Meio, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.
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BELO HORIZONTE, SABADO. 21 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 271' REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 19 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro. Geraldo Rezende. Dilzon Meio e
Roberto Amaral

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Questões de ordem -
PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.269 a 1.271/97 - Requerimentos ns 2.208 a
2.210/97 - Comunicações. Comunicações dos Deputados Roberto Amaral. Arnaldo
Penna, Carlos Pimenta. Sebastião Navarro Vieira e Jose Militão - Oradores Inscritos:
Discursos da Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Irani Barbosa. Roberto Amaral
e Leonidio Bouças - 2 1 PARTE (ORDEM DO DIA): 11 Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações Apresentadas - Suspensão e
reabertura da reunião - Chamada para verificação de "quorum': existência de número
regimental para discussão - 2 Fase: Discussão de Proposições: Discussão. cm 1
turno. do Projeto de Resolução n° 1.267/97: discurso dos Deputados Sebastião
Navarro Vieira, Miuci Mar-uni e Durval Angelo: questões de ordem: discurso do
Deputado Durval Angelo: questões de ordem: chamada para recomposição de
quorum': existência de "quonini" para discussão: discurso do Deputado Durva]

Angelo: questões de ordem: discurso do Deputado Geraldo Nascimento: questão de
ordem: discurso da Deputada Maria José 1-Iaueisen: questão de ordem: suspensão e
reabertura da reunião, discurso da Deputada Maria José Haueisen: questões de ordem:
chamada para recomposição de "quorum': questões de ordem: anulação da chamada:
chamada para recomposição do número regimental: existência de "quorum para
discussão: discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão: questão de ordem:
prorrogação da reunião: discurso do Deputado Adelino Carneiro Leão: questão de
ordem: discursos dos Deputados lvo Jose e Marco Regis: prorrogação da reunião:
discursos dos Deputados Anderson Adauto e Marcos Helêmo - ENCERRAMENTO.

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

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adclmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antômo - Ambrosio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Dialma Dimi - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Hel Tarquinio - irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemit
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Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haucisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olimo Godinho - Paulo
Pcnersen - Paulo Piau - Paulo Schetuno - Pendes Ferreira - Raul Lima Neto -
Roberto Ainaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderlev Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Meio) - 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.

Questões de Ordem
O Deputado ivo José - Informo a V. Exa. que não lia número regimental para a

abertura da reunião e solicito que a encerre de plano.
O Sr. Presidente - Há necessidade de 26 Deputados. número regimental para a

abertura dos trabalhos. Há o registro de 28 Deputados. Como precisamos de 26, há
numero regimental para a abertura dos trabalhos. Com a palavra o Sr. 2'-Secretario.
para proceder a leitura da ata da reunião anterior.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente. mas no Plenário se encontram apenas 8
Deputados.

O Sr. Presidente - A abertura se faz pela lista de presença, e nela constam 28
Deputados, portanto. há número regimental.

O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, como temos matéria relevante na
pauta para ser apreciada, solicito a V. Exa. que proceda à recomposição do 'quorum.

O Sr. Presidente - Não é necessário esse procedimento, pois há 'quorum" para
continuação dos trabalhos. Com a palavra. o Sr. 2-Secretario. para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

P PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado ivo José. 2-Secretário. procede à leitura da ata da reunião anterior.
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia 5-Secretaria. nas funções de 1°-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Da Sra. Regina Assumpção. Senadora. comunicando. em atenção a requerimento do
Deputado Carlos Pimenta (solicitação de asfaflamcnto de trecho da BR- 135). que fará
os contatos necessários à realização da obra.

Do Sr. Nilmário Miranda. Deputado Federal. comunicando, em atenção a
requerimento dos Deputados Gilmar Machado e Ronaldo Vasconceilos. seu empenho
pela não-aprovação da emenda à Constituição que prorroga a vigência do Fundo de
Estabilização Fiscal - FEF.

Do Sr Phiiemon Rodrigues. Deputado Federal (2). encaminhando, em atenção a
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requerimento do Deputado Carlos Pimenta, cópia de oficio enviado ao Sr. Alcides
José Saldanha, Ministro dos Transportes. e comunicando. em atenção a requerimento
dos Deputados Gilmar Machado e Ronaldo Vasconcelios. que votará contra a emenda
à Constituição que prorroga a vigência do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF.

Do Sr. Dóris Simch Brochado. Oficial de Gabinete da Casa Civil da Presidência da
República (3). informando o recebimento de oficios desta Casa que foram
encaminhados aos Mmistirios da Fazenda. Oficio n° 932/97: dos Transportes. Ofícios
ns 948 e 1.002197. e da Indústria, do Comércio e do Turismo. Oficio ne 946/97.

Do Sr. Jorge Henrique Schmidt. Chefe de Gabinete da Secretaria da Fazenda
informando que o Oficio n 939/97 foi encaminhado á Secretaria da Administração
em virtude da transferência da Supenrnendéncia Central de Pagamento de Pessoal
para essa Pasta. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr, José Geraldo da Silveira, da Associação dos Funcionários Aposentados do
CREDIREAL - ASFAC -, prestando informações sobre a Aposentadoria Móvel
Vitalícia do CREDIREAI. - AMV - e expressando sua opinião favorável à
pnvaúzação desse Banco. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

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° 1.269/97
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de sua propriedade ao Município de São

Sebastião da Vargem Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Sebastião

da Vargem Alegre imovel composto de um prédio e respectivo terreno com área de
728m (setecentos e vinte e oito metros quadrados). confrontando. pela frente. com  a
Rua Afonso Alves Pereira: pelo lado direito, com propriedade do Sr. Geraldo
Miranda: pelo lado esquerdo. com propriedade do Sr. José Alves Duarte. e. pelos
fundos, com o cõrre go do MeIo, adquirido da Prefeitura Municipal de Mirai.
conforme Escritura Pública de Doação de 13 de março de 1962. assinada pelo tabelião

o do segundo oficio da Comarca de Mirai. devidamente registrada sob o n 5.628. a fis.
78 do livro 3-H. em 20 de março de 1962. o qual encontra-se livre de ônus reais.
legais ou convencionais que possam afetar a posse e o domínio. conforme certidão
fornecida pelo Cartono do Registro de Imóveis de Mirai em 5 de março de 1997.

o	Ari 2' - Esta lei entra em vi gor na data de sua publicação.
Art 3 - Revogam-se as disposições cm contrario.
Sala das Reumões. 9 de abril de 199-
Sebastião Costa
Justificação: O referido movei foi doado pelo Município de Mirai ao Estado de

Minas Gerais para que nele funcionasse uma escola estadual. Depois de determinado
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tempo, não havendo mais interesse do Governo Estadual em manter uma escola
no local, o imóvel foi cedido ao Municipio de Mirai para funcionamento da Escola
Afonso Alves Pereira.

Foi aprovado nesta Casa e sancionado pelo Governador do Estado um projeto de lei
autorizando a reversão do imóvel ao Município de Mirai. As providências para a
transferência do imóvel estavam sendo tomadas pela Secretaria de Recursos Humanos
e Ad.uunistmção no final de 1996. Como houve a emancipação do Distrito de São
Sebastião da Vargem Alegre. em U'/1/97. a Secretaria achou melhor fazer a
transferência para o novo município. visto que o imóvel nele está situado.

No prédio continua funcionando a escola. administrada pelo municipio, que
pretende fazer novos investimentos em sua parte física visando ao melhor
atendimento aos alunos.

Como há havia a concordância do Estado na doação do imóvel ao município
remanescente - Mirai -. este projeto apenas visa garantir o instrumento legal para que
a Secretaria proceda â transferência.

Em face do ex-posto, espero que os nobres pares desta Casa aprovem este pleito.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira para

parecer. nos termos do art. 195. c/c O ar!. 103. do Regimento interno.
PROJETO DE LEI N 1.270/97

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de Quilombo -
ASCIDQ -, com sede no Município de Sabinópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito

de Quilombo - ASCIDQ -. com sede no Municipio de Sabinópolis.
Ar!. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Saladas Reuniões. 18 de junho de 1997
Ronaldo Vasconcelios
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos. a Associação Comunitária do

Distrito de Quilombo - ASC1DQ - tem diretoria composta de pessoas idóneas. que
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam. Assim. pleiteia a
declaração de sua utilidade pública

- 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 ari. 104. inciso 1.
do Regimento interno.

PROJETO DE LEI Nt-' 1.27 I,9'
Declara de utilidade pública a União Esportivo Futebol Clube, com sede no

Município de Belo Horizonte
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I - Fica declarada de utilidade pública a União Esportivo Futebol Clube. com

sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. Y - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões. 18 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: Em funcionamento lia mais de dois anos. esta entidade tem diretoria

composta por pessoas idóneas e que não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos. Posto isso. pleiteia-se sua declaração de utilidade pública pelos nobres pares
por meio deste projeto.

- 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 L do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NU 2.208/97. do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. em que pede sejam

solicitadas ao Presidente do BDMG as informações que relaciona, referentes a obra
do Projeto SOMMA executada no Município de Machado. - A Mesa da Assembléia.)

N° 2.209/97. do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com o ornal Univox pela edição comemorativa dos 35
anos de fundação da IJNIMONTES. - A Comissão de Educação.)

NU 2.210/97. do Deputado Gemido Nascimento, em que pede sejam solicitadas aos
Cartórios de Registro de Imõveis do l ao 7 Oficio as informações que relaciona-
referentes a incorporações imobiliarias. (- A Mesa da Assembléia.)

COMIJNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Roberto Amaral.

Arnaldo Penna Carlos Pimenta. Sebastião Navarro Vieira e José Mihtão.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra .i Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr Presidente. Srs Deputados. Sras. Deputadas.

demais pessoas presentes nas galerias, imprensa funcionários desta Casa: em
primeiro lugar gostaria de agradecer a homenagem realizada ontem por esta Casa à
Universidade Estadual de Montes Claros. Estamos entrando com um requerimento
para que o contrato efetuado entre a UNIMONTES e a Assembleia Legislativa, para a
interligação 'on l.ine'.seja ampliado para as outras unidades da Universidade, em
Janaúba e Januana - terra de nosso querido companheiro Cleuber Carneiro -. bem
corno. a pedido de nosso companheiro Deputado WanderILN Avila. também para
Pirapora.

A democratização de informações através da interiorização de tecnologia é tratada
hoje como prioridade do Governo na área da educação. Reconhecendo a necessidade
de atitudes neste sentido. podemos avaliar que tais iniciativas não devem partir
somente do poder público, mas lambem da iniciativa privada e de lodos os que se
comprometem e se sentem capazes de interferir positivamente a favor da educação e
da formação de nosso povo. Foi nesse sentido que eu, como professora da
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LTNH'1ONTES. membro da comunidade norte-mineira, representante política da
região e reconhecendo a posição estratégica desse centro de ensino, tomei a iniciativa
de me empenhar a favor da modernização de nossa Universidade. engajando-me em
um projeto ambicioso. que vai muni-Ia do que lia de mais moderno no campo da
in,forrnatica e da transmissão de dados.Trata-se de um proieto que envolve a iniciativa
privada, a IBM do Brasil, o qual. em convénio com a UNIMONTES e através de
fundos de amparo à pesquisa. vai tornar a nossa Universidade uni modelo em termos
de tecnologia de ponta. Vamos, através desse projeto, orçado em. aproximadamente.
US$3 500.000.00. construir uma rede ATM.. que é padrão mundial de transmissão de
dados. voz e imagem por via de fibra ótica, interligando todos os seus departamentos.
As instalações fora do "campus". como o Hospital Universitário de Montes Claros, a
Faculdade de Aronom.ja de Janaúba. o Museu Folclórico. a Policlínica e a Escola de
Enfermagem. serão interligadas por antenas de microondas. O que se busca é permitir
o tráfego de informações acadêmicas, sociais e econômicas que tenham por origem a
UNIMONTES, de modo imediato. on [me". permitindo a interação de voz, dado e
imagem, democratizando o ensino e a pesquisa. ressaltando a função geradora de
desenvolvimento da própria Universidade.

Sr. Presidente. hoje. pela manhã, tivemos, ria Comissão de Ciência e Tecnologia, a
presença do Reitor da UNIMONTES. o Prof. José Geraldo de Freitas Drumond. e de
técnicos daquela casa. Esse projeto é de relevância ímpar, já que, em todo o ano de
1996. a Universidade conseguiu realizar, apenas. em torno de R$650.000.00 na área
de investimento. Na referida Comissão. os Pró-Reitores e os professores tiveram
como demanda imediata e urgente a informatização da UNIMONTES.

A IBM esta oferecendo como comodato. com  posterior doação. baseada na Lei n°
8.248. urna terça parte do projeto global. O projeto engloba construção física da rede,
fornecimento de todos os equipamentos RISC, como servidores "miranet". biblioteca.
laboratórios, além de servidores "intel" para as arcas acadêmicas e. aproximadamente.
350 microcomputadores para uso da comunidade universitária. E importante ressaltar
que a TEM esta provendo toda a confecção lógica e fisica do projeto. desde os
aspectos da obra de engenharia civil até a efetiva implantação dos sistemas
computacionais e os respectivos trei.nanientos. contando com todo o apoio e
competência da área de informática da UNIMONTES. que já possui. inclusive, curso
de graduação nessa área. em sua grade de ensino.

Corno primeiro projeto advindo da rede UN1MONTES. estou também empenhada
no sentido de sensibilizar os Prefeitos dos municípios que compõem a AMAMS para
a implementação de uma rede baseada na "internei". interligando os municípios do
Norte de Minas e tendo como foco. em termos tecnoló gicos e de conhecimento
acadêmico. a própria U'NTtvIONTES. Isso significa tornar disponíveis todos os dados
desses municípios. da área de saúde ate a agropecuária. ou qualquer tipo de assunto
que seja considerado de interesse público ou oficial. 24 horas por dia. à disposição da
comunidade e dos órgãos municipais. estaduais ou federais. além de toda a
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potencialidade da rede mundial da internei- cujos recursos são imensuraveis.
Nesse projeto. a UNIMONTES pode. inclusive, assumir a responsabilidade do
treinamento e reciclagem à dislància de professores dos municípios da região. além de
possibilitar a democraliiição do saber oriundo da Universidade e um melhor
aproveitamento dos recursos de cada prefeitura. a atuarem em conjunto. E assim que
compreendo que podemos mudar uma comunidade. fazendo-a dar um salto para o
futuro e possibilitando que a potencialidade do nosso povo possa expressar-se. agora
munida de recursos adequados. com  tecnologia atualizada. O Norte de Minas precisa
posicionar-se no meio intelectual e formador de informações e opinião. Esta é a nossa
hora

Nesse sentido. Sr. Presidente. é preciso esclarecer a esta Casa que o projeto ia está
aprovado na FINEP e vinculado ao Ministério da Ciôncia e Tecnologia. Poréni dos
R$57.000.000.00 destinados à FINE-P. somente R$7.000.000.00 foram entregues. até
agora. pela via orçamentária. E preciso um posicionamento. uma parceria dos nossos
companheiros no sentido de envidar esforços Junto ao Ministro da Ciência e
Tecnologia. Com esse objetivo, estamos encaminhando uni requerimento ao Ministro
Arlmdo Porto, que conhece a nossa região. lá foi votado e tem um compromisso
efetivo com o desenvolvimento do Norte de Minas: aos Deputados Federais do Norte
de Minas e de todo o nosso Estado: aos nossos três Senadores. Francelino Peretra.
Júnia Marise e Regina Assunção. para que, juntos. possam lutar por esse projeto do
Norte de Minas. Gostariamos de ressaltar que a UNI-MONTES é a única universidade.
num raio de 700km. no tocante ao Estado da Bahia. e. com  referência a Belo
lionzonte. tem um ponto em Diamantina e um em Sete Lagoas. Portanto, é uma
instituição que. através dos seus efetivos fundamentos tecnológicos e sociais, tem
grande importância para o Norte de Minas.

E preciso caminhar. Caminhando, vamos trilhando e destruindo os empecilhos. E
preciso falar. porque a voz e o instrumento máximo da democratização e das
discussões. E preciso. também. que tenhamos alma e coração. porque a energia da
esperança. mas unia esperança pragmatica. e. não. utôpica. Assim, com a esperança
aliada à força de vontade. à unidade partidãrma, à unidade suprapartidária enfim. à
unidade de homens e mulheres. iremos construir uni mundo melhor. Minto obrigada.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado iram Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, não quero entrar no

mérito da denúncia formulada pelo Sr. Pmel. ex-Chefe de Gabinete do Vereador
Tosta. Entretanto me ative à fala do ex-Vereador e ex-Juiz Arutana Cobério. que dizia
que. no tempo dele, havia noticia de que determinados Vereadores tomavam do
funcionano parte do salano. ressalvando não ter sido essa. na ocasião. urna prática
generalizada.

Acrescentou ainda ter tido noticia de que isso acontece no Congresso e na
Assembléia Legislativa Afirmou que esse tipo de extorsão é crime. Um
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constrangimento ilegal, um estelionato, indução do outro à prática de um ato sobre
o qual se exirai vantagem.

Conheci o companheiro Arutana Cobério. eleito em 1982 pelo PCB, quando
também fui eleito Vereador pelo PMDB. Homem culto, inteligente, que por muitos
anos ficou fora do Brasil. se dizendo perseguido pela ditadura.

Foi líder do então Prefeito de Belo Horizonte. Hélio Garcia. ex-Arena Tentou um
mandato de Deputado Federal e não conseguiu. Foi reeleito Vereador e,
posteriormente. apoiado pelo ex-Vereador Paulo Portugal. ex-PDS. chegou a
Presidente da Câmara Municipal. Votou o fim da pensão dos Vereadores, por achar
que as aposentadorias do Legislativo eram vergonhosas Vi homens públicos honestos
que muito serviram ao município por vários mandatos. e. depois. morrerem à mingua-
sem assistência módica, como foi o caso do ex-Vereador Geraldo Miranda.

A matéria ontem publicada pelo "Estado de Minas", na página 23. trouxe-me a uma
reflexão: durante o período ditatorial tivemos 2 tipos de exilados. Os que fugiram e os
que ficaram e encararam a ditadura militar. resist.irani, trabalharam pelo Pais.
engrandeceram a Nação.

Os que ficaram sofreram a opressão. a humilhação, a discriminação social. pois o
governo militar mantinha seus feudos políticos. o que pude sentir na pele. Morando
em Venda Nova, na periferia de Belo Horizonte, faltava-nos tudo. Menos a dignidade.

Excluídos- sem poder estudar. por ser oriundo de família menos abastadaa, so nos era
possivel cursar o primeiro grau. e as vagas limitadas, e limitada também era
possibilidade de emprego. Como caminhoneiro. andei pelo Pais e sentia na fisionomia
de cada brasileiro a desgraça da opressão. da falta de liberdade e do descaso
governamental.

Fui fundador do MDB de Venda Nova. Buscava a democracia. o reconhecimento
político e o desenvolvimento da região onde nasci

Fia aproximadamente 7 anos, tomei conhecimento de que o ex-Vereador Arulana
Coberio tinha feito concurso para Juiz e que. posteriormente. tinha sido empossado.
Fiquei feliz, pois conheci o homem público que. como Juiz, acrescentaria ao seu
desempenho a sensibilidade de quem ouviu e viu o sofrimento da população. mesmo
porque, é comum afirmar-se que. no Brasil. a justiça é feita para preto. pobre e
prostituta. Isso já foi dito em sentença por Juiï se não me engano. da cidade de
Caldas.

Recentemente tomei conhecimento de que o Juiz .Arutana Cobéno aposentou-se e
que pretende retomar à vida pública como parlamentar. Pode ser legal. mas é imoral.
Tão imoral como são consideradas as aposentadorias dos parlamentares. Só que. para
o parlamento. tempo de exílio não conta assim como para outras atividades
parlamentares. tanto municipal. como federal ou estadual, ou mesmo para outras
atividades profissionais. também não são acrescentadas para as aposentadorias
parlamentares como acontece no Judiciário.

0 povo brasileiro que no nosso Pais permaneceu oprimido pela ditadura lutando
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pela democracia sofre com a mediocridade das minguadas aposentadorias. Para o
povo não contou o tempo de sofrimento e ainda tentam restringir as poucas vantagens
delegadas por lei.

Entretanto, ao falar da existência de abusos dessa natureza ainda no seu tempo de
Vereador, o ex-Juiz Arutana Cobério perdeu o bonde da história. Deixou de pedir a
apuração dessas atitudes imorais. tanto no exercício de mandato de Vereador. como
Presidente de Câmara. e até como Juiz, quando peregrinou pelo Estado de Minas
Gerais inteiro, sem parar em lugar algum. Ter notícia é urna coisa. mandar apurar uma
noticia e uma questão de decência de caráter e digmdade. Faltou-lhe tudo isso
naquele momento

Um Poder não pode ser criticado por se ter noticia, é preciso dar nomes e não
enxovalhar os Poderes com pseudonoticias. Não quero crer que o Sr. Arutana Cobério
tenha sido Juiz somente para se aposentar. com as vantagens do exibo - lembro outra
vez, contadas em dobro. tempo que não acrescentou nada ao seu Pais - e que queira
voltar à vida pública por meio de denúncias desqualificadas sem apontar nomes, seja
no Poder Legislativo municipal. no estadual ou no federal.

No caso especifico da denúncia formulada pelo Sr. Pinel. respeito: O que não se
pode é tolerar e ver o Legislativo ser vitima de manchetes de jornais sem fatos
concretos. sem denúncias fundamentadas. mesmo porque desqualifica os que
procuram seguir sua vida pública com dignidade. São fatos isolados.

E não podemos esquecer é que preservar o Legislativo quando existe o mérito é
preservar a democracia.

O Sr. Arutana Cobério foi infeliz na sua entrevista e muito mais. incoerente, pois
como Juiz. mesmo com as vantagens da contagem de tempo de exílio em dobro, para
se aposentar no Judiciario. poderia ter servido mais à Nação. pois é uni homem ainda
jovem. de idéias modernas. competente e como tal faz falta à Magistratura como
talvez tenha feito no Parlamento, quando dele saiu buscando novas perspectivas de
vida

A moralização dos Poderes e dever de todos nós: a generalização de ações isoladas
é irresponsabilidade. cretinice. Muito obrigado.

* - Sem revisto do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Arnaral.
O Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas.

seleto e distinto público que nos ouve nestes tempos de transformações e de
inquietações sociais em que vivemos, nos quais a violência se escancara em suas
formas mais hediondas e torpes. trazendo intranqüilidade à sociedade e à familia:
numa epoca em que. no Brasil, vemos a violência atingindo. em alguns Estados da
Federação. instituições mantidas pelos Governos, com recursos dos contribuintes.
para garantir a segurança pública na atuação das quais se produzem degradantes
cenas. lamentáveis e condenãvcis. de truculéncia policial e de abuso de poder. é por
demais louvável e salutar a preocupação das autoridades mineiras em aprimorar a
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formação humanística da gloriosa Policia Civil de Minas Gerais. através de cursos
de especialização.

E o que estamos vendo atualmente em Montes Claros. onde, com base em convénio
com a UNIMONTES. os servidores da 8 Delegacia Regional de Segurança Pública.
de todos os niveis. estão participando do curso de Direitos e Garantias Fundamentais
e Relações Interpessoais. que tem como objetivo o intercâmbio efetivo entre os
participantes. a reflexão, a interação saudável e, principalmente, o resgate da auto-
estima tantas vezes esquecida.

Trata-se de uma iniciativa pioneira, que devera, com certeza, repetir-se muitas
vezes, servindo de modelo para as outras regiões do Estado e as instituições
congêneres de todo o Pais.

Que sublime a democracia! Que beleza a cidadania plenal. em que Policia Civil e
universidade dào-se os braços. integram-se. harmonizam-se. com o único escopo de
se ajudarem mutuamente e. com isso, prestarem serviços mais dignos à população no
delicado campo da segurança pública.

Indispensável dizer da eficiência tantas vezes demonstrada pela Policia Civil de
Minas Gerais. como principal suporte do Poder Judiciário mineiro na luta contra a
crunmandade. mas não será jamais demasiado enaltecer essa busca constante de seus
dirigentes a fim de aprimorar os conhecimentos de seus servidores e de mantê-los não
só atualizados academicamente, mas também em perfeita integração com a sociedade
de seu tempo.

Não e por outra razão que queremos registrar na tribuna desta Casa o nosso mais
efusivo aplauso ao Governador Eduardo Azeredo. ao Secretário Santos Moreira, da
Segurança Pública, ao Reitor da Unimontes. José Geraldo Drumond - abro um
parêntese para me juntar a outras vozes e lembrar que aqui, ontem, comemoraram-se
com brilhantismo os 35 anos de existência dessa Universidade -- ao Delegado
Regional de Policia Civil de Montes Claros. Francisco Monteiro. e aos demais
Delegados e servidores públicos da segurança de Montes Claros. por essa brilhante e
auspiciosa iniciativa- na certeza de que. ao final do referido curso. todos os seus
participantes estarão mais sensiveis à importância do seu papel na coletividade.
enquanto agentes públicos e cidadãos.

Concedo aparte ao nobre Deputado Paulo Scheuino, alias. um  dos mais brilhantes
representantes da Policia Civil de Minas Gerais,

O Deputado Paulo Schetuno (Em aparte) - Sr. Deputado. quando ouvimos um
pronunciamento desse teor, ficamos muito felizes, porque o Deputado teve a
delicadeza de lembrar uni aspecto bom da Policia Civil. E. mais, gostaria de
cumprimentar os companheiros de Montes Claros. solidarizando-me com o
pronunciamento de V. Exa. Realmente. o mundo esta mudando, e a policia cidadã está
se adaptando aos tempos modernos E. para isso. nada melhor que um curso
ministrado por uma universidade do porte da UNI MONTES para esses policiais.

Solidarizo-me com V. Exa. e quero também externar os meus cumprimentos a todos
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os companheiros da Policia Civil de Minas Gerais. Tenho a certeza de que esse
exemplo será seguido em todo o Estado.

O Deputado Roberto Amara! - Agradeço o aparte e concluo dizendo que aumenta a
nossa crença aumenta a nossa fé e a nossa disposição de continuar trabalhando para a
segurança e para o bem-estar de todos os norte-mineiros. Muito obrigado. Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Leonidio Bouças.
• Deputado Leonidio Bouças* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. ha alguns dias.

tivemos a oportunidade de ocupar a tribuna para discutir a questão do transporte
coletivo e do trãnsito em Belo Horizonte. Naquela oportunidade. haviamos, como
Presidente da Comissão de Administração Pública desta Casa atendido a um
requerimento do nobre Deputado irani Barbosa. digno representante da região
metropolitana.

Ouvimos aqui vários representantes da sociedade organizada da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. como o Presidente da AMBEL. o da CDL e o do
SINDUSCON. Naquela oportunidade. inclusive, fui aparteado pelo Deputado Alencar
da Silveira Júnior, feliz por nossa preocupação em resolver a questão do transporte
coletivo em Belo Horizonte.

Esta semana tivemos oportunidade de continuar esse debate na mesma Comissão.
mas. desta vez, ouvimos o representante do DER-MG. que não havia comparecido da
outra vez o Presidente da BHTrans. António Carlos Pereira. o Carlão. ex-Deputado
pelo PT: professores da IJFMG. Profs. Ronaldo Gouveia e Nilson Ramos. do Núcleo
de Transportes da Escola de Engenharia da UFMG e o Dr. Ozias Batista Neto.
Coordenador da Comissão de Regionalização da CBTU de Minas  Gerais. O que
observamos foi a necessidade de se aprovar o projeto do Governador Eduardo
Azeredo de constituir a Empresa de Transportes Pubhcos Sobre Trilhos, ou se -ia. o
trem metropolitano

O Deputado liani Barbosa tem chamado a atenção reiteradas vezes para a
necessidade da participação de todos os mumcipios da região metropolitana, até como
sócios. nessa empresa a ser constituída em Minas Gerais para cuidar do transporte
sobre trilhos, ou seja. do trem metropolitano. O que mais me chamou a atenção nessa
reunião. Srs. Deputados. foi a preocupação de um professor da UFMG. mais
especificamente o Prof. Ronaldo Gouveia. sobre o vazio que existe no Brasil. relativo
a questão das regiões metropolitanas. Como disse o Deputado Iram Barbosa. a
Constituição Federal da competência aos Estados para legislar sobre suas regiões
metropolitanas. Realmente temos esse artigo. Mas. como foi dito naquela Comissão.
essa lei não pegou. No Brasil. temos essa mania: existem as leis que pegam e as que
não pegam. E o artigo da Constituição que deu aos Estados competência para tratar da
criação das regiões metropolitanas não pegou. Quando a Constituição do Estado criou
a Região Metropolitana de Belo Horizonte, não deu. em contrapartida. condições para
o seu funcionamento. Haja vista que temos. na lei complementar. a criação de unia
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Assembléia Metropolitana formada por Prefeitos da região metropolitana e por
Vereadores dos municípios que a compõem. E essa assembléia não funciona ou não
tem funcionado até hoje.

Estou chamando a atenção dos senhores para essa lei complementar que criou a
região metropolitana para chegar em um assunto muito mais importante. E a questão
dos Estados Federados e dos municípios. Vejam os senhores que a Constituição
brasileira com seus duzentos e tantos artigos, ao mesmo tempo em que deu aos
Estados e municípios a condição. no seu art. 1°. de entes da Federação - e foi a
primeira Constituição do Brasil que deu aos municípios e Estados essa categoria de
entes da Federação -. prendeu esses entes federativos ao fazer urna Constituição que
mantém tudo amarrado no Con gresso Nacional.

Temos aqui o exemplo da estabilidade do servidor publico. Quando a Constituição
Federal deu a estabilidade para o servidor público da União. ela obrigou os Estados e
os municípios a darem a mesma estabilidade. Não temos urna federação de verdade,
porque unia federação de verdade tem leis bem diferentes. Nos Estados Unidos, no
Texas, é permitida a pena de morte. Já na Califórnia não é permitida. Existem Estados
americanos onde o aborto e permitido e em outros .ia não o é. No Brasil. tudo vem
amarrado pela Constituição Federal - não estou me posicionando a favor ou contra a
pena de morte ou o aborto -. somos urna república federativa de mentira. Numa
república federativa de verdade, os Estados teriam maior autonomia. Estamos vendo a
situação de desastre financeiro de todos os Estados e municípios brasileiros, porque,
quando existe urna lei para jogar os Estados e os municípios no buraco. todos caem
juntos. Com isso. chego à conclusão de que seria mais fácil que essa república
federativa de mentira fosse uma república unitária. Para que Estado sem autonomia
nenhuma?

A Deputada Elbe Brandão (Em aparte* - Nobre Deputado Leorudio Bouças. quero
fazer coro com as palavras de V. Exa. e dizer que esta Assembleia, principalmente
através do Deputado Miguel Martini. tem lutado junto com a U1'ALE. que é a União
Nacional das Assembléias Legislativas do Brasil. para tentar abrir uma discussão
ampla do federalismo no Brasil. buscando prerrogativas para os Estados e para as
Assembleias Legislativas Estaduais. Quero chamar V. Exa. para se unir a nós, O
Deputado Ermano Batista é Vice-Presidente dessa entidade, e eu sou representante da
região Sudeste. Estamos desenvolvendo um trabalho nesse sentido e precisamos de
aliados da competência de V. Exa.. principalmente no discurso e na capacidade de
transmitir o SOU pensamento para a comunidade e para o povo.

O Deputado Leonidio Bouças* - Agradeço à Deputada Elbe Brandão pelas palavras
elogiosas que me dirige. Gostaria de me colocar à disposição do Deputado Miguel
Martini e dessa comissão. porque essa questão do federalismo no Brasil me interessa
sobremaneira. Tenho a certeza de que estamos vivendo essa situação grave no Pais
por causa da falta de um federalismo verdadeiro. Aqui. quando acontece um desastre
cm uni município ou em um Estado. todos os outros Estados e municípios ficam
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comprometidos. Vejam os senhores a situação financeira de todos os Estados.
Estamos na dependência de leis do Congresso Nacional. A nossa Constituição
Estadual é quase uma copia da Constituição Federal. Tambem as leis orgânicas dos
municípios são quase que cópias fiéis da Constituição Federal. Então. tudo isso e uma
mentira.

Vamos lutar por wn federalismo de verdade neste País. porque. se  o Congresso
Nacional está inoperante, não podemos ficar também inoperantes aqui

O Deputado irani Barbosa (Em aparte)* - Queria parabenizar V. Exa. pelas palavras
e di,.er que o senhor. realmente. tem muita razão. quando fala da República
Federativa do Brasil e que não temos. no Estado de Minas Gerais. a independência
necessária para legislar sobre as questões locais. O que vemos, nos Estados Unidos,
são fatos completamente diferentes. Cada Estado tem a sua lei e cumpre os objetivos
para o qual foi criado. de acordo com a tendência do seu povo. No BrasiL o que temos
visto é que, quando o governo acode alguém podem ter a certeza. ou é banqueiro ou é
Banco. porque. de resto. o Estado inteiro está falido. E não e só o Estado de Minas
Gerais. pois nenhum Estado da Federação tem condições de criar suas próprias
diretrizes. E minto dificil ver um Estado como o Rio Grande do Sul ter a mesma lei
que tem o de Sergipe. O salário mínimo que serve ao trabalhador do Estado de São
Paulo é o mesmo que serve à cidade de Tingz no vale do Jequitinhonha. Esses são
parâmetros que não podemos aceitar. As mesmas condições que existem numa cidade
como Bet.im não encontramos em nenhum outro lugar do Estado de Minas Gerais.
Então. as nossas leis são feitas da forma que V. Exa. está falando, ou seta. de forma a
amarrar. Eles não queriam criar uma república federativa na época da Constituição.
que foi feita basicamente por empresanos eleitos Deputados Federais, iodos com o
voto comprado. Essa Constituição foi feita para resguardar interesses e direitos
adquiridos daqueles que. como empresários, mandam o seu dinheiro para fora mas
querem res guardar aqui a sua fonte de riqueza e de produtividade Portanto, temos
hoie essa lei da qual \' Exa. fala. em que a única autonomia que realmente lia na
Constituição e a da região metropolitana, porque a Constituição delega ao Legislativo
estadual a forma de legislar. Por isso. V. Exa. está de parabéns. E aquilo que
diziarnos: se colocarmos todos os municípios da regiào metropolitana para discutir o
assunto da Companhia Metropolitana de Transporte. vamos ter sucesso. e. talvez, ela
seja a unica no Brasil que vai conseguir fazer um transporte integrado em todos os
seus municípios. Muito obrigado.

O Deputado Leon.idio Bouças* - O Deputado irani Barbosa. realmente. tem toda a
razão. e até quero me penitenciar, não pelas minhas palavras, mas talvez - não por
culpa minha -. por não me ter feito entendido naquela Comissão que presido. a de
Adimnistração Pública, na terça-feira. quando. naquela reunião, disse que a questão

z, da região metropolitana era ainda algo a ser discutido. Mesmo estando na
Constituição Federal a competência dos Estados para legislar em relação à região
metropolitana, temos aqui urna dúvida de como urna região metropolitana vai chegar
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ao ponto de tirar a liberdade de uni ente federativo, que é o município. A região
metropolitana pode muito bem baixar normas e regras. ou seja, a Assembléia
Metropolitana pode baixar normas que terão que valer na região metropolitana, e é
possivel também que um municipio qualquer da região metropolitana vá ao
Judiciário, para impetrar um mandado de segurança e dizer que está sendo ferida a sua
autonomia de ente federativo. Por isso, penso que essa é unia questão controversa, e
os Constituintes. realmente, deixaram um espaço muito aberto. pois eles falam que os
Estados poderão instituir regiões metropolitanas - para os senhores verem que já ficou
aberta a questão. não se dando a importância necessária a isso. Na verdade, não
podemos considerar o habitante daqui da região metropolitana, onde todos vivem
unidos e sem limites geográficos. como um habitante de uma cidade qualquer de
Minas Gerais que não vive numa região metropolitana. Temos que ter regras
diferentes. O habitante de Belo Horizonte. de Contagem, de Betim. de Jbirité ou de
Ribeirão das Neves está sujeito. por exemplo, a um interesse comum, como a questão
da captação de água. de esgoto. de transporte coletivo, que o habitante da cidade de
Paracatu, da cidade de Janaúba ou outra cidade qualquer de Minas Gerais que não está
em uma região metropolitana está envolvido cm questões diferentes. Por isso, para
terminar, eu gostaria que esta Assembléia, como um todo. enviasse sugestões, que
aqui fosse formada unia comissão para que enviássemos sugestões ao Congresso
Nacional a fim de que pudéssemos formar e trabalhar por uma federação de verdade.
para que o Brasil se transforme realmente em uma república federativa, formada pela
união indissolúvel dos Estados. da própria União. dos municipios e do Distrito
Federal e também das regiões metropolitanas. que poderia ter unia lei à parte. Muito
obrigado pela atenção dos Srs. Deputados. muito obrigado. Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
23 PARTE (ORDEM DO DlA

I- Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2'
Parte da reunião, com a 1 1 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
ex'pediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se inicia hoje o prazo de três dias para

apresentação. em 2 turno, de emendas à Proposta de Emenda à Constituição n' 27/96.
do Deputado Sebastião Navarro Vieira e Outros.

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

nesta reunião pelos Deputados Arnaldo Perna - falecimento de Sebastião Antõnio
Nogueira, em Belo Horizonte: Roberto Amara] - falecimento da Sra Maria Cândida
Silva. Dona Liha. em Belo Horizonte: Carlos Pimenta - falecimento do Sr. Samuel
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Provenza. em Belo Horizonte: Sebastião Navarro Vieira - falecimento do Sr.
Sílvio Dias. em Belo Horizonte: José Militão - falecimento de Márcio Edivane Ramos
Martins. em Tbiai (Ciente. Oficie-se.).

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 15 minutos, até que se

configure o "quorum" para votação das matérias constantes na pauta. Estão suspensos
os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
verificação de "quorum".

• Sr. Secretário (Deputado Anibrósio Pinto) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Gemido Rezende) - Responderam à chamada 27

Deputados. Encontram-se nas comissões 6 Deputados. perfazendo um total de 33.
Não lia "quorum" para votação, mas o há para discussão.

2' Fase
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão

da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão. em 1° turno. do Projeto de Resolução n° 1.267197. da
Comissão de Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar
leis destinadas a proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros de
pessoal do Poder Executivo. Em discussão. o projeto

• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados. embora todos nós reconheçamos que os salários dos servidores estaduais
estão defasados e que. por esse projeto de resolução. estamos delegando poderes ao
Poder Executivo para que promova esses realustes salariais, não deixamos de ressaltar
que este Poder Legislativo está abdicando do seu poder de legislar sobre a matéria.
Por essa razão me manifesto de forma contrária ao que propõe o projeto de resolução
ora em apreciação nesta Casa. Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente.

Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
O Deputado Mi guel Marlini* - Sr. Presidente, sabemos das dificuldades por que

passam os policiais civis e militares, assim como da dificuldade de caixa do Governo
para conceder reajuste a todos. Esse projeto de resolução permitira ao Governo, de
forma coerente. corrigir as distorções. Por isso. consideramos que aprová-lo é. na
verdade, um beneficio para os que estão se sentindo tão prejudicados e tão
ia justiçados com seus salários. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
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O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. já formulamos.

na própria Coniissào. em que se fundamenta a posição contraria do PT ao Projeto de
Resolução n' 1.267/97.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Para o nosso entendimento. gostaria que a Mesa
fizesse essa consulta e fossem mantidas todas as inscrições de todos os Deputados do
PT que ai se encontram porque não houve nenhum requerimento aprovado de
nenhum Deputado, que houvesse duas inscrições contra e duas a favor.

Dessa forma, as inscrições são todas mantidas. Em procedimentos anteriores aqui. a
Liderança do Governo teve que encaminhar requerimento solicitando a suspensão das
intervenções e o cumprimento desse aspecto.

E como esta na Mesa um Presidente democrático. espero que ele cumpra a norma e
que todas as inscrições do PT sejam mantidas. para que tenhamos uma regra única
para todas as sessões. Porque. se, em cada sessão. ao  bel-prazer de quem a preside.
mudarmos a regra do jogo. corre um enorme risco o prôpno processo democratico.

O Sr. Presidente - A Presidência infonuia ao orador que. regimentalmente. de
acordo com o art. 251. § 1°. 'A palavra será dada ao Deputado segundo a ordem de
inscrição. alternando-se um favorável e outro contrário à proposição, se houver
divergência".

O Deputado Durval Angelo - Não se aplica Sr. Presidente, essa questão. Tanto que
ai temos dois inscritos favoráveis e dois inscritos contra. Então essa medida não se
aplica.

O Sr. Presidente - A Presidência está cumprindo o Regimento. Está dando a palavra
alternadamente.

O Deputado Durval Angelo - Sim, mas não há um limite. Pode verificar, porque. de
outras vezes, aqui houve procedimentos equivocados.

O Sr. Presidente - Não há limites. Excelência...
O Deputado Durval Angelo - Não há limites. Perfeitamente. Então agradeço a

consideração e a postura democrauca do Presidente. porque acho que este e o nosso
entendimento também.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, aproveitando a injustiça que o
Governador do Estado vem. sisternaticaincnte, fazendo contra os servidores públicos.
quero lembrar um fato ocorrido com um ex-colega seu. de uma cidade proxima
Contagem. que vem agindo da mesma forma. inclusive dando continuação ao governo
tucano daquela cidade. Quero registrar. de publico. uni elogio ao relator de urna CPI
de Contagem, o Vereador José Ramonieri dos Santos. e ao Presidente. o Vereador
Carlos Magno. Essa CPI era para apurar o desvio de RS7.000.000,00 dos cofres
públicos municipais A grande surpresa e que a CPI conseguiu apurar em Contagem
um desvio de R$46000.000.00. Estou dii.endo isso, porque e urna situação análoga à
do projeto do Governador do Estado e mostra a mesma natureza de governar e dirigir.
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tanto o Estado quanto a Prefeitura de Contagem.
Essa comissão. quando foi formada, tinha em mãos uma denuncia que envolvia a

Construtora Moreira Pinto cm corrupção na Prefeitura Municipal de Contagem. E
ontem. em depoimento á Comissão. o Diretor-Presidente da construtora. Angelo
Alvarenga Pinto, esclareceu como se deu o processo de desvio de cerca de
R546000.000.00. A Prefeitura de Contagem tinha uma divida de R$300.000.00 com
a construtora: procurou o ex-Prefeito, do PSDB. Altamir Ferreira. e o Secretario da
Fazenda para cobrar a dívida. E os dois sugeriram o seguinte: que a construtora
fizesse um emprestimo pelo Banco Rural— que é o mesmo que esteve envolvido em
muitas denúncias do Governo Coilor. E. recebendo os R$300.000.00, daria cheques
em branco e contratos em branco ao ex-Prefeito e ao Secretário da Fazenda. Nessa
história toda. o processo já avoluma R$36.000000.00 Eram aradas faturas falsas de
trabalhos não realizados pela construtora.

Isso aconteceu nos últimos dois anos. no município. Em Contagem. hoje. os
servidores estão com seis meses de salários atrasados, porque o atual Prefeito, o Sr.
Newton Cardoso. continua essa política do Prefeito anterior, que é a política expressa
nesse projeto. E o absurdo maior é que esses homens. que se intitulam autoridades
neste Estado. de um partido que diz procurar a ctica vêm propor esse tipo de projeto
Concluo que essa é a mesma imoralidade que está contida na mensagem que estamos
apreciando. porque sacrifica os servidores públicos ao bel-prazer, por causa de uma
política eleitoreira. E o Governador do Estado aprendeu nessa mesma escola.
Infelizmente, e essa a situação que Minas vive. Lá. em Contagem. há seis meses. os
salários estão atrasados. Desde outubro. não lia pagamento ao [PSEMG. mas há o
desconto nos contracheques dos servidores, o que esta gerando unia verdadeira
confusão, porque os servidores não têm condições de pagar consultas. O que está
acontecendo em Contagem e no Governo que ai esta é uma demonstração clara dos
dois lados de uma mesma moeda. a da corrupção, a de uma politica eleitoreira. a que
elegeu os servidores públicos bodes expiatórios da crise.

E ë bom que se diga que esse projeto que estamos apreciando condi'. com a situação
em que vive o nosso municipio. em que não se tem política salarial. mas
favorecimento de pagamentos e gratificações. Quem tem certeza de que este Governo
que esta no poder vai, realmente. desenvolver uma poliuca salarial" O que tem feito
até hoje foi manter uma política de privilégios. Basta vermos que. nesta Assembléia.
são poucos os votos contrários dos Deputados. A Assembléia deu autorização para o
Governo do Estado conceder izratificação. o chamado pro-labore. por decreto. Houve
d.iscnnunaçào no tocante aos propnos cargos de confiança. e os aposentados. de
alguma forma, foram excluídos desse aumento

A atitude do Governador do Estado. no inicio do mês. juntamente com os oficiais
da Policia Militar, e uni sinal claro de que estão desenvolvendo e querem desenvolver
a mesma política em Minas Gerais. Nesse sentido, acho que. se  esta Casa quiser dar
um voto de resgate da credibilidade do Poder Legislativo e dos políticos. antes de
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tudo. tem que dar um voto contra essa delegação. E lamentável que vejamos
Deputados sérios, com grande senso de justiça falar a favor desse projeto. Tenho
certeza de que. na consciência de vocês, como homens públicos que são. não
consideram isso correto. Mais ainda, tenho certeza de que. do ponto de vista
constitucional. vocês sabem que estamos cometendo uma inconsutucïonaltdade, ou
seja. estamos tirando do Poder Legislativo uma prerrogativa de legislar sobre
aumentos.

Então. quero registrar que o fato que denunciei. acontecido em Contagem- não é
diferente do que vivemos aqui. Sr. Presidente. solicito a suspensão. de plano. da
reunião, porque não temos numero regimental de Deputados. Quero falar sobre o
projeto e que os meus pares me ouçam.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr, Presidente, solicito a suspensão, de plano. da
reunião. porque não temos aqui o número regimental de Deputados presentes. Quero
falar sobre o projeto e quero que meus pares ouçam.

O Deputado Ajalmar Silva - Recomposição. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - E regimental. Solicito ao 2°-

Secretário que proceda à chamada para recomposição de quorum.
• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados. Continua com a palavra.

por mais 12 minutos. o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr Presidente, aproveito a discussão do Projeto de

Resolução n 1.267/97 para trazer ao conhecimento desta Casa outro fato de grande
gravidade. O primeiro foi a situação da CPI da Câmara Municipal de Contagem. O
outro fato que queremos denunciar é o da construção da Usina Cachoeira do Imbó.
que esta sendo construida entre os municipios de Raul Soares e Abre-Campo. pela
Cia. Força e Luz Cataguases-Leopoldina.

Aproveito que o caso tem uma importãncia muito grande para já começarmos a
sentir o que será a CEVUG amanhã, empresa que este Governo esta privatizando com
a conveniência e a subserviência deste Poder. A Cia. Força e Luz Cataguases é uma
empresa privada, e vamos ver como ela está agindo na construção da Usina Cachoeira
do lmbô. Primeiro. ela está criando um clima de terror na região. amedrontando e
ameaçando mais de 100 famihas de pequenos proprietarios. fazendo pressão e
dizendo que. se não aceitarem o preço que ela esta estabelecendo para as terras. os
tratores começarão a passar sobre as cercas e as casas. conforme já estamos
presenciando. Durante esses dois anos, não houve nenhuma discussão com a
comunidade, a empresa foi lá para amedrontar a população e agora os fatos estão ai.
Primeiro, foi agora no dia 10/6197. O trabalhador rural Silvio Clemente de Souza. de
50 anos. suicidou-se, pois não resistiu às pressões da empresa. O mais grave era que
ele já tinha dito que não sairia daquela terra. como a empresa estava impondo e
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determinando. Ai. só restou ao trabalhador rural, nascido naquela região e com os
seus pais também nascidos naquela mesma casa. buscar no suicidio alguma forma de
solucionar a pressão violenta que ele vivia.

Mas não satisfeito com isso. no último dia 12. quando estava havendo no próprio
local da cachoeira urna missa pela memória do trabalhador que morreu. celebrada
pelo Padre Paixão. de Raul Soares. a empresa mandou. a propriedade da Sra. Amélia
Valeiros de Souza, tratores, que passaram literalmente sobre a cerca e a porteira
daquela casa. amedrontando a todos que estavam naquela celebração. Isso aconteceu a
menos de 20m da celebração.

Então, penso que já tomamos urna medida, autorizando o voto contrário de oito
Deputados à pnvatizaçào da CEM]G e à venda das ações, o que representaria o
caminho aberto para a privatização. Isso que a Cia. Força e Luz Caiaguases está
fazendo na cachoeira do imbo e um sinal claro do que vamos ter pela frente de
desrespeito aos direitos humanos, por parte da CEMIG. Então, a reflexão ë essa.
Vamos de novo cometer o mesmo erro no Projeto de Resolução n° 1.267197 e vamos
de novo dar poderes ao Estado, como demos na questão da venda das ações da
CEMIG. Isso é um verdadeiro absurdo.

Sensivel a essa situação. a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais decidiu.
hoje, marcar para o inicio de julho uma audiência pública no local do conflito. Vamos
lá prestar solidariedade às famílias de pequenos proprietários. que estão sendo
violentamente expulsos de suas terras. por unia empresa que não tem sensibilidade
nenhuma para a questão humana e para a questão social. E evidente que não podemos
ser acusados de ser contra o progresso. mas nós entendemos não ser progresso o que
não leva em conta o progresso social. Não é progresso um processo desse, que não
leva em conta a questão ecológica e que não leva em conta direitos inalienáveis, que
aqueles pequenos proprictarios tinham com respeito à posse e ao domínio das suas
terras. Então, acho que esse fato da Cia. Força e Luz Cataguases deve servir para
todos nós como urna reflexão profunda sobre o que o Governo vai realizar e fazer. se
dermos essa autorização.

Gostaria de comentar aqui. Srs. Deputados. o absurdo parecer da Comissão de
Fiscalização Financeira sobre o Projeto de Lei n 1.25597 Vemos nesse parecer a
inconsistência da materia e. ao mesmo tempo. como o relator teve que forçar uma
argumentação para que nós votassemos a favor do projeto. Assim dii. o parecer: (-
Lê.

'De autoria do Governador do Estado. o projeto cm tela tem por objetivo a
' antecipação do pagamento da Gratificação de Natal. instituida pela Lei nc 8Ol. de

18/10184. para o pessoal civil e militar do Poder Executivo e também a extensão. ate
3 1/12/98. da autorização para o Poder Executivo proceder à revisão de remuneração
dos seus quadros mediante decreto.

Foi o projeto distnbuido. primeiramente. às Comissões de Constituição e Justiça e
de Administração Pública. A primeira emitiu parecer pela juridicidade. pela
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consutucionandade e pela legalidade da proposição, apresentando o Substitutivo
n° 1. A segunda opinou por sua aprovação na forma do mencionado substitutivo.

Vem., agora. o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos regimentais.
Fundamentação

O objetivo do projeto em análise é a antecipação do pagamento da Gratificação de
Natal ao pessoal civil e militar do Poder Executivo e a autorização para que o Poder
Executivo proceda á revisão de remuneração dos seus quadros até 31/12/98. mediante
decreto.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, podemos dizer que a despesa prevista na
proposta orçamentária de 1997 com pessoal é de R$5.287.0()0.000.00. o que totaliza
37.8% da despesa total.

A antecipação da Gratificação de Natal é medida que já vem sendo praticada pelo
Governo Estadual lia algum tempo. Os gastos com a antecipação de 50°. dessa
gratificação girariam cm tomo de R$200.000.000.00.

Quanto à autorização para que o Poder Executivo proceda à revisão de remuneração
dos seus quadros ate 31/12/98. devemos lembrar que os gastos do Estado com
pessoal. em relação á receita corrente liquida. situaram-se em 72.81%. de janeiro a
abril deste ano.

O limite desse percentual estatuído pela Lei Complementar n° 82 é de 66,19 1% para
1997 e de 60% para 1998.

Quanto aos recursos disponíveis. temos que as receitas correntes liquidas do Estado
foram, até abril deste ano. de R$2.150.472.459,40. As receitas correntes totais ficaram
em R$2.694.395.537.17. no mesmo período. As despesas com pessoal. no mesmo
penedo. somaram R$l.565.750991.23.

Se verificarmos o Balanço Geral do Estado de 1996. veremos que as receitas
correntes realizadas naquele ano foram da ordem de R$7.671.119.856.04. superiores
em R593.508.604.00 ás receitas previstas. Já a receita orçamentária efetiva de 1996
teve crescimento nonunal de R$1.855.750.904.53 em relação a 1995.

Por esses dados. vemos que está havendo crescimento da receita realizada no
Estado em relação à receita prevista".

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Duna! Angelo - Sr Presidente, solicito novamente a verificação de
"quonim" e a suspensão. de plano. da reunião, porque não lia Deputados suficientes
para ouvir esses esclarecimentos tão sérios que estamos fazendo. Por is so solicitamos
a suspensão da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao orador que h no Plenário. 28
Deputados. portanto há 'quorum' para prosseguimento da discussão.

O Deputado Durval Angelo - Presidente. pode proceder i contagem. porque acho
que é evidente que não há.

0 Sr. Presidente - A Presidência confirma: 28 Deputados presentes em Plenário.



Portanto. continua com a palavra o Deputado Durval Ângelo. que dispõe de
apenas 30 segundos para encerrar o seu pronunciamento.

O Deputado Durval Ângelo* - Registramos aqui. Sr. Presidente. nosso
posicionamento contrário ao projeto. porque entendemos que não e responsabilidade
desta Casa resolver a omissão do Governador. Como eu disse na comissão. "quem
pariu Mateus que o embale". Se o Governador não definiu uma política salarial, se ele
quer embalar o problema dos servidores públicos lá da Europa esquiando,
aproveitando e conhecendo pontos turísticos, que faça isso, mas que não passe o
problema para a Assembléia Legislativa

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Geraldo Nascimento.
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr Presidente. caros colegas Deputados. público

presente nas galerias, estamos apresentando requerimentos relacionados com o
Projeto de Resolução n 1.267/97. e solicitamos que esta Casa dê atenção a eles.
Estamos pedindo que o projeto seja votado artigo por artigo. Ainda com relação a esse
projeto. temos já protocolado o pedido para que seja submetido a votação nominal.
Estamos requerendo. ainda. Sr. Presidente. regimentalmente apoiados. o adiamento da
votação do projeto.

Não é dificil explicar essas questões. Sr. Presidente. Estamos vendo, com muito
pesar. que esta Casa vai levando as coisas à bancarrota. A quem interessa a votação
apressada do projeto de lei e do projeto de resolução? Ao conceder os reajustes tão
necessários aos servidores públicos. o Sr. Governador do Estado não se ateve a urna
questão singular. Nas comissões. houve, no meu entender, um abuso ao se dizer que a
classe dos professores - e. portanto, do ensino - foi privilegiada neste Estado. Sr.
Presidente. gostariamos de dizer que esta Casa tem eco ate a chegada do nosso Exmo.
Governador do Estado. Não assistimos. no Estado de Minas Gerais. a essa eficiência
tão propagada pelos nossos governantes, sobretudo ao dizer que neste Estado se paga
bem ao funcionalismo publico. Não hã. Sr. Presidente. nenhum funcionário público
do Estado de Minas Gerais que possa dizer em sã consciência que o seu salário é
muito bom. com exceção dos professores. Se os professores têm hoje salário e porque
fizeram por merecer. Aliás, ternos que dar os parabéns a todo o funcionalismo público
do Estado de Minas Gerais. Eles sabem, da Policia Militar á Policia Civil, que.
lamentavelmente. somente com a força do braço cruzado as autoridades deste Estado
e do Brasil ouvem o povo. Esse e o aprendizado. e nós, do PT. ja deixamos bem claro
às lideranças sindicais hoje presentes na Assembléia que. se houver oito votos contra
os projetos. eles serão. sim, dos componentes do PT. do qual fazemos parte com
muita alegria.

Vou fazer uma analogia do que li hoje no jornal "Estado de Minas": "Hoje é o Dia
Nacional do Cinema e os profissionais e aficcionados da setima arte têm bons motivos
para comemorar. Ha muito tempo o cinema nacional não vivia um momento tão
produtivo. Só em Belo Horizonte, estão em cartaz simultaneamente nada menos que
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cinco filmes, nas principais salas da cidade. Mesmo que nem todos tenham
agradado à critica especializada, o fato é que eles comprovam que o cinema nacional
renasceu das cinzas para disputar o mercado com a produção estrangeira". Por que
lemos esse pedacinho do jornal "Estado de Minasu? Porque estamos assistindo a um
teatro nesta Casa. Sr. Presidente. Lamentavelmente. Chamam os sindicalistas para
assistir, para colocar a assinatura numa coisa que vai prejudicar toda a classe de
trabalhadores do Estado de Minas Gerais, inclusive os funcionários desta Casa. E digo
mais: todos os funcionários do Estado de Minas Gerais. incluindo aqueles que hoje
são os responsáveis pela segurança neste Estado. Ao trazer essa leitura. estamos
apenas dizendo que é um teatro. Já é hora de acabar com esse teatro. Chega de tanto
enganar os trabalhadores do Estado de Minas Gerais. Minto obrigado. Sr, Presidente.
Deixo com V. Exa. os três requerimentos de minha autoria.

Questões de Ordem
O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente. os requerimentos ainda estão em

fase de serem recebidos: é só consultar.
O Sr. Presidente - Já foram apresentados requerimentos de idêntico teor. de autoria

do Deputado Marcos Helênio.
O Deputado Geraldo Nascimento - Este aqui também? Por favor. Sr. Presidente,

verifique: "O Deputado que este subscreve, regunent.almenie apoiado. requer o
adiamento da votação do Projeto de Resolução n 1.267/97". Verificou?

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que já existe requerimento do
Deputado Marcos 1-lelênio nesse sentido sobre a mesa.

O Deputado Geraldo Nascimento - Com esse teor?
O Sr. Presidente - Sim.
O Deputado Geraldo Nascimento - Vou verificar de plano. Veja o segundo: 'O

Deputado que este subscreve, regimentalmente apoiado. requer o adiamento da
votação do Projeto de Resolução n' 1.267/97",

O Sr. Presidente - O Deputado Marcos Helôruo ofereceu a esta Casa requerimento
do mesmo teor.

O Deputado Geraldo
regimentalmente apoiado.
1.267/97". Confirma?

O Sr. Presidente - Confirmo. O Deputado Marcos Helênio já apresentou
requerimento nesse sentido.

O Deputado Geraldo Nascimento - Pedindo a votação de artigo por artigo?
O Sr. Presidente - A Presidência vai ler o requerimento do Deputado Marcos

Helênio: "O Deputado que este subscreve. regimentalmente apoiado. requer a V. Exa.
que o Projeto de Resolução n' 1.267/97 seja votado artigo por artigo". Todos os
requerimentos serão regimentalmente apreciados por ocasião da votação do projeto.

O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente. por favor, leia este: "O Deputado
que este subscreve. regmientalinente apoiado. requer o adiamento da votação do

Nascimento - "O Deputado que este subscreve,
requer a votação nominal do Projeto de Resolução n°
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Projeto de Resolução C 1.267/97.

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio. em que solicita o
adiamento da votação do Projeto de Resolução n 1.267/97.

O Deputado Gemido Nascimento - Sr, Presidente. solicito a recomposição de
"quorunf.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica. de plano. a existência de "quorum" para a
continuação dos trabalhos. Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente. Srs. Deputados. senhores que
ocupam as galerias, senhores funcionários desta Casa que me escutam em suas salas.
não ternos a menor dúvida de que o funcionário público deste Estado precisa e merece
um reajuste e de que isso tem que ser feito com urgência. Mas entre aceitar.
compreender e defender essa urgência e votar de olhos fechados há urna distância
muito emnde. O que o Sr. Governador quer e o que os governistas apóiam e que nós
demos carta branca para o Governador fazer o que bem entender em relação ao
funcionalismo público. Parece que os que encaminharam o projeto. os que assessoram
o Governador e o próprio Governador Eduardo Azeredo não acreditam que exista
inflação neste País. Com certeza. estão fiados ria publicidade, na propaganda de
Fernando Henrique Cardoso. em que se diz que temos urna moeda forte, que temos
recursos com fartura. que há uma economia estavel. Tenho certeza de que todos
aqueles que não vêem necessidade de uni reajuste digno não participam- de nenhuma
maneira. dos gastos, das despesas. ou melhor, não vão à mercearia, não freqüentam
sacolões. não compram remédios nas farmácias, não pagam transporte, porque
conseguir viver dois anos e alguns meses sem nenhum reajuste. ni.ngucm aguenta.
Temos consciência de que. para a grande maioria, esta sobrando dia no final do
salário. Viajamos demais por este Estado. encontramos pessoas de varias cidades nas
audiências públicas, e a reclamação é constante. é permanente. E quantos vêm
procurar o Deputado. sempre com aquela pergunta. o que vocês estão fazendo por
nos Quando é que vamos ter realuste? E. por mais que a gente explique. por mais
que a gente fale que nós não somos responsaveis por esta situação que ai esta. a
dúvida ainda permanece na cabeça de alguns. Por isso é bom que estas galerias
estejam cheias de sindicalistas. de pessoas que acompanham os fatos e sabem por que
o reajuste não sai. Até hoje. Srs. Deputados. temos encontrado nos rincôcs de Minas
Gerais pessoas que reclamam aqueles 3.5 1,0 que foram aprovados aqui. no ano
passado. pelos governistas. retirando salário de quem já vive na pior E o que é sério,
o que e grave: os 3.5% são para o Fundo da Previdência. Ora, se você, como
funcionano público, precisar de dentista, seus dentes, com certeza. váo cair. Se você
precisar de tratamento médico e tiver que esperar a Previdência para tirar uma
radiografia uma tomografia ou qualquer outro tratamento mais caro. VC)CC vai morrer.
Quando ouvimos a proposta do Governo. de agir por lei delegada e dar reajuste da
maneira como bem entende. ficamos estarrecidos. E tratar com desprezo esta
Assembléia Le gislativa. Admira-me. francamente. com tanto Deputado inteligente.
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com tantas pessoas que sabem o conceito de liberdade, com tantos Deputados que
estudaram desde o 4° ano primário que existem três Poderes distintos neste Pais, que
ainda haja alguns que dobram o joelho e aceitam tudo aquilo que o senhor mestre
manda. Isso nos assusta. Estamos vendo que. neste Estado. coisas sérias estão
acontecendo.

Um fato medito, que chama a atenção de todo o País, e a rebelião da Policia Militar.
Quero dizer aos senhores que estou aplaudindo o que ela está fazendo, mostrando,
corajosamente. que. antes de ser soldado, ele é cidadão: que. antes de estar no quartel.
ele foi educado para ser pessoa li\Tc. E. com certeza por entender o que seja
liberdade que a Policia Militar está reagindo.

Vejam bem os senhores: estamos acostumados a procurar os policiais e a falar deles
sempre em momentos desagradáveis, sempre em situações de perigo, de insatisfação.
Constantemente. quando falamos do policial e do soldado. é para acusá-lo porque
bateu. torturou e prendeu. E é assim que a sociedade esta acostumada a ver os
soldados. Isso é tão claro que. quando há uma disputa entre o policial e alguem que
esta em situação de crime, alguém que está incorrendo em situação de qualquer
natureza contra a lei, aqueles que estão acostumados, de longe, torcem para que
aquele que vai ser preso consiga escapulir. Normalmente é isso que se vè. E verdade
que na policia existem maus elementos, que terminam manchando toda a corporação.
Mas essa pequena parcela não pode levar-nos a ver todo policial como aquele que
maltrata, que prende e tortura por prazer. A maioria com certeza, é dedicada, é gente
trabalhadora, que optou por uma profissão scriíssima.

Confesso e acho que os Srs. Deputados sabem e sentem que poucos de nós teriam
coragem de assumir a situação de uni policial, de viver permanentemente em
condição de risco. de periculosidade e com um salário de .Aqueles que têm a
função de levar tranqüilidade para a sociedade não podem ser tranqüilos com eles
mesmos, porque não têm salário que pague os riscos que correm. E o que nos parece
mais absurdo ainda: estamos caminhando para o chamado Estado nunimo do sistema
neoliberal. E o sistema em que o Estado delega toda a competência para a iniciativa
privada ficando apenas com as questões de diplomacia o poder de julgar e condenar.
o poder de policia e o poder de taxar impostos e criar tributos. Vejam bem os senhores
que esse Estado minimo pnvauza indústrias. empresas e hotéis, porque não é função
do Estado cuidar dessas coisas. Privatiza a saúde porque se omite na sua
responsabilidade social. Hoje. entrar na fila do SUS é sofrer um susto pela morte que
vem chegando. Hoje, precisar de tratamento é ter que buscar os planos de saúde que,
muitas vezes, estão enganando também. O Estado se omite na saúde porque busca a
saúde privada. ou seja. o tratamento feito por empresas privadas. O interessante é que
o Estado fala permanentemente em propaganda e em publicidade sobre a qualidade
total na educação.

Sou professora e estou Deputada e sei muito bem que nenhuma escola, por mais
aparelhos eletrônicos que tenha vai funcionar se lá não houver uma professora ou um
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professor dedicado. A propaganda do Governo diz que tem mandado 'kits'.
antenas parabólicas. televisores. videocassetes e nào-sei-mais-o-quê para as escolas.
Mas o importante não e isso. O mais importante é a pessoa hum= é o aluno. e o
professor. Quando falamos de escola. é a isso. principalmente, que nos referimos. Os
senhores sabem que as escolas gregas não tinham prédio, muitas delas funcionavam
debaixo de árvores, mas Ia estava o professor. que podia tranqüilamente conversar
com os seus alunos e educá-los de fato.

Qual e a situação da educação em nosso Estado? Em muitos lugares há a ameaça
permanente de murucipahzaçào. A conversa que os prepostos do Governador têm
espalhado por ai é que a escola tem que ser privatizada- principalmente a escola de l
grau, o ensino elementar. Ai. vem aquela conversa que e uma chantagem e que e uma
ameaça: dois anos para municipalizar e. se isso não acontecer. não nos
responsabilizamos. E isso que estamos escutando no interior de Minas Gerais.
Estamos vendo uma tensão permanente entre os professores. que estão com medo de
que suas escolas sejam municipalizadas. Eles não sabem o que acontecerá com eles:
se vão para o olho da rua, se lerão que mudar de cidade ou de escola.

Existem Prefeitos que acatam essa municipalização fiados em R$300.0()
prometidos, por aluno. para cada escola. Na audiência pública de Minas Novas, havia
professores reagindo á municipalização. Diante da pressão que havia na porta do
prédio onde ela se realizava, o Governador do Estado parou pelo meio a sua fala para
dizer que em hora nenhuma ele havia dito que era obrigatória a municipalização da
escola. Para nós. S. Exa, deixou bem claro que existe assombração na história da
municipalização da escola.

Srs. Deputados. gostaria de dizer ainda que estamos vendo este Estado mínimo que
não se importa com a saúde e não quer assumir a responsabilidade que qualquer pais
neoliberal assume. que é a de manter a segurança nas cidades. no Estado. em todo
lugar. A segurança se faz com polícia educada e bem treinada e com policiamento
preventivo. Ora. Srs. Deputados. o que está acontecendo em nosso Estado é um
absurdo, no bairro onde moro e sei que isso está acontecendo também em outros
lugares -. a violência t tanta que os moradores estão se reunindo nas comunidades.

•	nas igrelas. nas associações. propondo a manutenção da policia. A que ponto estamos
chegando' No prédio onde moro. foi decidido pelos moradores que cada apartamento.

' cada morador deve contribuir com R55.00 para manter o policiamento no bairro.
Tenho certeza de que. quando falei cm RS-5 .00. na cabeça de muita gente deve ter
passado o seguinte: o que significam R55.0() para um Deputado' Não estou chorando

V)	por R$.00. A minha vida. a minha segurança assim como a vida e a segurança de
qualquer pessoa. valem muito mais que isso.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helõnio - A Deputada Maria Jose Haueisen esta fazendo uma

0'j	exposição contundente e brilhante em defesa do funcionalismo. Todos nós desejamos
permanecer nessa defesa intransigente, a fim de que não haja qualquer tipo de
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injustiça. Estamos autorizados pelo funcionalismo a fazer urna discussão nesta
Casa, garantindo um dia para o entendimento, quando o funcionalismo será recebido.
Portanto, se a Deputada permitir e a Presidência conceder, gostaria de pedir a
suspensão desta reunião por 10 minutos, para que possamos fazer a discussão.

A Deputada Maria José }laueisen - Tudo bem, Deputado Marcos Helênio, concedo
sim. No entanto, eu gostaria de saber se o meu tempo sem garantido depois.

• Sr. Presidente - A Presidência informa à oradora que o seu tempo será garantido.
Suspensão da Reunião

• Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por dez minutos, até que se
concluam as negociações em torno do Projeto de Lei n° 1.255/97 e do Projeto de
Resolução n° 1.267/97. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Continua com a pala-,.Ta a

Deputada Maria José Haueisen. que dispõe de 13 minutos.
A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. estamos

retomando a nossa fala, tentando entender por que o Governo do Estado precisa.
primeiro, que nós votemos, para depois decidir o que vai fazer, qual o reajuste e como
será. Estávamos falando sobre o chamado Estado mínimo, que é o pregado pelo
neoliberalismo, em que o Estado assume, pelo menos. diplomacia, taxação de
impostos e tributos, o poder de julgar. de absolver ou condenar. exerce o poder de
polícia. E, entretanto. o que estamos vendo é que esse poder. essa obrigação de
manter a segurança pública também não está sendo cumprida por este Estado que
caminha para o Estado mínimo, urna vez que a educação e a saúde já são relegadas a
um plano inferior, já estão sendo passadas para a iniciativa privada. Então, quem
precisa. busca os planos de saúde. porque a saúde pública desaparece. Quem precisa
de escola. que prepare os seus filhos para o vestibular. Está desistindo da educação
pública, que está sendo sucateada e não por acaso. A primeira maneira de sucatear o
ensino público é desgastar os funcionários. os professores, serviçais, secretários ou
Diretores de escola.

O que queremos para a policia. o pessoal envolvido na educação, todos os
funcionários da área de saúde. os aposentados é um salário justo. unia pensão justa.
porque também os aposentados precisam viver com dignidade. E talvez precisem
mais do salário e de recursos financeiros maiores. porque têm mais gastos com a
saúde. Não podemos admitir que o reajuste não chegue de maneira igual para todos.

Quando paramos a nossa fala. estávamos comentando sobre a segurança que está
ficando também para particulares. Ainda há pouco. falava que. no bairro onde moro.
há uma cotização nos prédios. apartamentos e casas. para que cada família contribua
com algum recurso para que a policia tenha viaturas, combustível, telefone. munição e
tudo o mais que é necessário para a eficiência do trabalho. Como fomos solicitados a
cooperar com R$5.00 por mês. nós estamos cooperando. deixando bem claro que a
nossa insatisfação não é passar R$5.00 para garantir a segurança. mas. urna vez que
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pagamos a segurança na nossa rua, no nosso bairro, a policia que existe vai dar
cobertura para os lugares onde há essa contribuição, com o dinheiro que recebe para o
combustível. o transporte. o pagamento de telefonemas, ou seja. receber ou fazer
chamadas telefónicas. E como ficam aqueles muito pobres. que não podem dispor de
dinheiro nenhum" Esses ficam sem segurança porque não estão contribuindo, não
podem manter a policia? Emendo que. quando um Estado chega a esse ponto. está
entrando em falência, em total decadência. Mas o que está acontecendo? Má
administração? São as conseqüências do real? E claro que os economistas. os
"politólogos", os cientistas que fazem pesquisa devem estar entendendo o que está
acontecendo em Minas Gerais. Estado que não tem dinheiro para o funcionalismo.
não tem dinheiro para investimentos, não tem dinheiro para a educação, para a saúde
e não tem dinheiro para garantir a segurança. Estamos deixando que esse projeto do
Governo do Estado seja discutido ate a exaustão e que dele tomem conhecimento
todas as pessoas que vão sofrer as conseqüências. pois estamos sendo convidados a
votá-lo no escuro: não sabemos. de fato, como sera esse reajuste nem quais as
categorias que serão contempladas. Estamos votando "no escuro'. E por isso que
gostaríamos que o Governo se explicasse melhor, mas não nesta situação: votem, que
depois nós discutinios. Entendemos que. depois que votarmos, o funcionalismo será
chamado não para discutir, mas para ouvir, para saber quanto vai receber ou se vai
receber algum reajuste. Aqui estamos. apelando aos Srs. Deputados para que
expliquem para nos o que está havendo alem da falta de dinheiro, porque isso a gente
escuta desde os tempos antigos Desde que comecei a trabalhar no setor público,
escuto a conversa de que não ha dinheiro para reajuste de funcionalismo. Já participei
de greves, e greves históricas. A partir de 1979, ano em que foi findada a chamada
UTE, que hoje é ø Sind-UTE, participamos de greves históricas, mais precisamente
no ano de 1979. quando a sociedade civil entendeu que os professores não podiam
continuar ganhando o que naquela epoca estava abaixo do salário miámo. Acho que a
sociedade. hoje. esta percebendo a situação. quando vè a policia nas ruas, reagindo ao
salano de fome que recebe. E isso que a sociedade esta entendendo e é por isso que
aceita o perigo e o risco que esta correndo. Numa epoca de violência de pobreza. de
miseria unia cidade sem policiamento pode ser um barril de poh ora. E quando as
pessoas vão aguentando tensão sobre tensão e não conseguem solucionar os seus
problemas, e possível uma explosão.

Nós jamais gostaríamos que isso acontecesse. Não somos a favor do "quanto pior.
melliof'. nunca. Quanto maior é a crise, menor condição para decidir e refletir tem a
sociedade. E a epoca de crise faz com que o povo entre em confusão e explosão. mas
não resta a menor duvida de que o que prevalece é a ditadura E estamos vendo
ditadura no uitenor deste Estado Ha poucos dias, o Governador esteve presente na
cidade de ltaobim e Ia foi alvo de unia manifestação da qual nenhum politico gostaria
de ser. Professores e alunos insatisfeitos com a chamada qualidade total do ensino e
com a proposta da municipalização foram para as ruas e vaiaram o Governador e sua
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comaiva. Ele permaneceu poucos minutos na cidade, claro que insatisfeito com o
que lhe foi dado na chegada por professores e alunos descontentes. E. agora. há urna
perseguição às lideranças que se manifestaram. que foram exercer o seu direito de
manifestação, que foram para as ruas, em sinal de protesto. reclamar do Governo. As
superintendências de Teófilo Otõn.i e de Alnienara e a Prefeita de ltaobim estão
ameaçando os professores. querendo saber quem são os lideres e dizendo que eles vão
ser punidos e responder processo adniixustrativo. e que o contratado vai ser despedido.
Parece que esse pessoal que esta ameaçando de punição os professores e alunos que
exerceram o seu direito de cidadania está vivendo na época da ditadura. E
lamentamos que isso esteja acontecendo. Se isso acontecesse cada vez que o
Governador Azeredo e o Presidente Fernando Henrique fossem vaiados, parece que o
funcionalismo todo teria que se sujeitar a processos administrativos.

Parece que o Deputado Adelmo quer a palavra, e eu a concedo com prazer.
* - Sem revisão da oradora.

Questões de Ordem
O Sr. Presidente - A Presidência prorroga a presente reunião por mais 1h 1 Smin.

Com a palavra, para continuar a discutir a matéria, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Deputado Adelino Carneiro Leão* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras.
Deputadas. servidores da Casa, servidores públicos do Estado de Minas Gerais,
professoras, sindicalistas, servidores das Policias Civil e Militar. imprensa. senhoras e
senhores. quero que este tempo que vou utilizar na tribuna se constitua num tempo de
reflexão para todos nós. mineiros. brasileiros. Um tempo em que reconhecemos que
existem grandes desafios tanto para o Governo, nos seus três níveis de poder. como
para todos os cidadãos. De um modo muito especial. para aqueles que representam as
lideranças maiores do Estado de Minas Gerais.

Estamos diante de unia situação de dificuldades, como o Governo do Estado tem
colocado. O Governador, com seus representantes e seus aliados. reconhece e coloca
para o público que não é o responsável pela situação do Estado.

Um Governo que se diz moderno e que. cm nome da modernidade, tem feito muita
coisa neste Estado: em nome da modernidade, já entregou a CEMIG: cm nome da
modernidade. já permitiu a demissão voluntária de muita gente importante para a
continuidade dos serviços prestados do Governo - tão importante que. para viabilizar
o Governo que ai está, muitos demitidos pelo PDV hoje estão sendo convocados para
ajudar a administrar o Estado Um Governo que. em nome da modernidade, tendo
anunciado aqui e em uivei federal a sua preocupação com as políticas sociais. quase
nada fez para o desenvolvimento dessas políticas sociais.

Estamos vivendo hoje unia situação muito grave, é verdade. Também é verdade que
nem tudo é culpa deste Governo. Mas. se em nome da modernidade o Governo que aí
esta continuar praticando a política neoliberaL a sua responsabilidade não será menor
frente a um futuro tenebroso. 0 Governo do Estado de Minas Gerais. ao promover
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políticas nessas arcas e com a logica que esta desenvolvendo. dá-nos a
oportunidade de antecipar um futuro não tão brilhante para o Estado de Minas Gerais.

Este Governo, que diz estar preocupado com a situação que ai está. é o Governo
que acumulou. em comparação com os anteriores, a maior divida para com o
IPSEMG. De toda a divida do IPSEMG. a maior parte foi acumulada neste Governo.
A maior parte da divida do [PSEMG foi acumulada no Go erno Azeredo. Em nome
da modernidade, estamos sendo que as políticas públicas desenvolvidas pelo
Executivo ainda estão na lógica do clientelismo, são aplicadas na lógica do
assistencialismo, são aplicadas na lógica da reeleição do Governador ou da eleição de
alguns outros protegidos por ele.

Cito. por exemplo, o caso da Secretaria da Saúde. em que o Secretário exerce a
política de saúde privilegiando interesses eleitoreiros. Essa e a modernidade do
Governo Eduardo Azeredo.

Em nome da modernidade, ao Estado de Minas Gerais ainda falta ama política.
porque. segundo os apoiadores do Governador, quem detem e conduz a política de
saneamento do Estado. quem estabelece a lógica dessa polmca é a vontade individual
do Governador e não as leis que criamos aqui. Não há obediência à lógica
democrática, de submissão ás leis.

Em nome da modernidade, os representantes do Governo, os Deputados e as
lideranças que representam seus interesses deveriam estar aqui convocando as
lideranças sindicais e os servidores públicos para juntos. dialogarem a respeito de
uma politica salarial e de recursos humanos. No entanto, essas hderanças estabelecem
como principio de negociação a não-obstrução por parte do PT. Na verdade, em nome
da democracia e da modermdade. o Governo deveria estar não aberto aos sindicalistas
e representantes dos trabalhadores e dos servidores públicos do Estado de Minas
Gerais. mas chamando essas lideranças para discutir com profundidade a realidade
estrutural. salarial e de recursos humanos que existe hoje no Estado de Minas Gerais,

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão* - Obrigado. Sr. Presidente. Srs. Deputados.

Sras. Deputadas e. de modo especial, quero chamar a atenção do Líder do Governo.
Deputado Pendes Ferreira todos nos reconhecemos o momento que estamos vivendo
hoj e como um momento realmente grave. Existe muita preocupação no Estado em
virtude da reação. ocorrida recentemente, por uma parte significativa da Polícia
Militar de Minas Gerais. E a Polícia de Minas Gerais, por mais de 200 anos,
permaneceu submissa às determinações disciplinares daquela corporação. Por mais de
200 anos permaneceu calada diante das mais gritantes injustiças que se têm praticado
em relação aos servidores públicos, inclusive à Policia Mihtar de Minas Gerais.
fundamentalmente soldados. praças e aqueles que ganham menos Os salários são

ID	absolutamente insuficientes.
Estamos vendo. Sr. Presidente. Srs. Deputados. nesta Casa. debate em que. em

certos momentos, há grande preciosismo em relação à obediência a regimentos. a leis.
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a códigos. à Constituição. Mas não vi ainda gestos do Governo para obedecer às
determinações constitucionais e dar aos trabalhadores deste Pais um salário mínimo
de acordo com essas determinações. Se o Estado de Minas Gerais. se os Deputados.
que não devem renunciar ao seu papel de colaboradores na construção da democracia
e de urna estrutura melhor, não aprofundarem esse debate, se ficarmos aqui apenas
discutindo se vamos liberar ou não o Governador, não chegaremos a lugar nenhum. E
nosso dever cumprir o nosso papel. E o momento de nos debruçarmos sobre as
uijustiças. sobre a realidade do nosso Estado. Se. neste momento. os soldados de
Minas Gerais, os praças. os sargentos e os cabos ousaram sair às ruas, afrontando o
código disciplinar extremamente severo da Policia Militar, é porque a fome bate mais
forte, é porque a situação de indi gência, sofrimento e indignidade em que vive o povo
de Minas os trabalhadores e os servidores públicos bate mais forte do que eventuais
ameaças de punição. demissão e prisão. Estamos num momento de grande desafio, e o
momento dos Deputados não é a próxima eleição, não e o próximo mandato. E este.
Este desafio é para que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
contribua, em uivei de Governo, a fim de que se estabeleça. se cobre e se construa um
projeto de política salarial para garantir relações salariais justas entre os que ganham
menos e os que ganham salanos mais elevados.

Não é aceitável. Sr. Presidente. Srs. Deputados. que continuemos indiferentes a essa
situação em que urna grande massa de trabalhadores ganha salários próximos do
mínimo. salário mínimo ou salários que podemos dizer absolutamente insuficientes
para cumprir o princípio constitucional da habitação. da moradia, da educação, da
saúde. do lazer, do bem-estar social. Temos que definir qual é esse saiario nuni.mo
que a Constituição propõe. qual é o valor desse salário mínimo. E ai. sim, é
fundamental a primeira intervenção do Estado, a primeira intervenção do Governo e a
colaboração determinada da Assembléia Legislativa. E preciso que aqueles que
trabalham- seja na iniciativa privada seja no serviço público, recebam um salário
mirumo. digno. que cumpra a determinação constitucional. A partir dai, poderemos
discutir o teto. Se chegarmos à conclusão de que o Estado de Minas Gerais não tem
condições de chegar a esse piso mínimo, digno e necessário para que se cumpra a
determinação constitucional, também é preciso informar claramente á sociedade que é
inaceitável o Estado oferecer hoje. aos seus servidores públicos, salários altos, numa
relação absurda. indecente, em que o salário mais elevado chega a ser 15() vezes
maior do que o salano mimmo. Se não buscarmos uma relação salarial justa, não
poderemos ser uma nação em desenvolvimento, ou seja. nação desenvolvida.

Fala-se em modernidade, mas cala-se diante desse absurdo e dessa indecéncia. Faia-
se cru mas permite-se um estado de coisas em que ainda as doenças
persistem, reavivam e voltam com mais violência e virulência ainda. Essas doenças.
que já estavam praticamente erradicadas. estão voltando. Muitas outras. vamos
verificar, estão com muito mais intensidade e atingem muito mais gente. Se
somarmos as pessoas. liote, que ficam doentes por doenças evitáveis, como
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tuberculose. esquistossomose. dengue e muitas outras, vamos verificar que este
Governo não tem absolutamente direito de falar em modernidade. Modernidade não
convive com uma situação trágica como nós convivemos em relação á doença. Eles
não têm direito de falar cm modernidade, se considerarmos a situação em que se
encontram os servidores públicos e em que se encontra ainda a educação. Apesar de
também ser cantado em todos os cantos e em todos os lugares que há um grande
investimento no setor de educação. ha muito que se fazer, avançar, dialogar com os
servidores públicos e definir democraticamente esses recursos para que possam ser
aproveitados da melhor maneira possível. Sr. Presidente. o estado de modernidade
que hoje esta sendo cantado em Minas e neste Pais. o Estado neoliberal. é um Estado
que, em detrimento da saúde e da educação. do dialogo, dos salários dos servidores
públicos, e em razão mesmo do aumento da mortalidade infantil, do surgimento de
novas doenças e da falta de saneamento. tem privilegiado o processo de
endividamento. O privilégio maior está no socorro aos Bancos e aos banqueiros.
mesmo eles estando falidos: o privilégio maior está no atendimento ao interesse do
capital e das multinacionais. a ponto de vermos acontecer no Estado de Minas Gerais
a venda de 14% do capital da CEMIG. aproximadamente. mas permitindo-se o
controle de 361, 0 da empresa dos mineiros. Essa é a modernidade do Estado que está
ai. Ate onde vamos avançar nessa modernidade?

Sr. Presidente. Srs. Deputados. gostaria, para que ficasse também registrado nos
anais desta Casa. de apresentar aqui um artigo publicado hoje na 'Folha de S. Paulo".
que reflete muito a realidade do que é o Estado de modernidade que está ai. Esse
artigo é do sociólogo e professor do Estado de São Paulo Emir Sader. Ele escreve
sobre a punição do José Rainha. E bom lembrarmos que o Estado de modernidade de
que estamos falando hoie no Brasil é o Estado que pune José Rainha com 26 anos de
prisão por um crime não totalmente esclarecido, pois não está confirmado que foi ele
o autor. e. no entanto, deixa 11\Te o matador da C.andelaria. Esse é o Estado de
modernidade que esta ai

O sociólogo Eniir Sader. no seu artigo, diz o seguinte: "O Brasil esta condenado a
26 anos de prisão, ou melhor, nem todo o Brasil. Estão condenados os que lutam pela
reforma agrária, os que lutam pela democrauzação do acesso à terra. os que lutam
pelo direito ao trabalho. os que lutam contra a injustiça social. Nem todos estão
condenados. Os que fizeram poços do DENOPS em suas terras não correm esse risco.
Tão pouco os que acobertam os massacres de camponeses no Para e em Rondônia.
Governadores que almoçam com a PM. jantam com os latifundiários e entre uma e
outra coisa acobertam a impunidade."

Quero dizer que o Emir possivelmente esteia falando com relação a aios praticados
em São Paulo. Quero dizer que tenho grande consideração pela Policia Militar de
Minas Gerais. embora. em nenhum momento, mesmo considerando a crise cm que
estamos vivendo, eu possa isentar de responsabilidade aqueles que. nos serviços
públicos, na polícia, seja militar ou civil, tenham cometido irre gularidades e crimes
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contra os direitos humanos e os interesses da sociedade. Reconheço que temos
uma policia muito mais disciplinada minto mais competente e muito mais
comprometida.

Continuando o artigo do sociólogo: "Não são sequer objeto da justiça os que. com
urna política de juros estratosféricos. triplicaram a divida do Estado brasileiro em três
anos, enquanto levam a que faltem vacinas controladas em centros de saúde. que
protejam e não coloquem em risco as crianças."

E importante salientar que essa política de tomar dinheiro a juros elevados também
está presente no Estado de Minas Gerais.

"Estão absolvidos os que consideram que tudo pode fechar no Pais - fábricas. lojas,
hospitais. escolas - menos os Bancos. e por isso destinam mais dinheiro ao PROER do
que à saúde. Nenhuma acusação pesa sobre políticos responsáveis pela compra de
votos que tomou o Presidente atual reelegivel e deu inicio à campanha eleitoral do
ano que vem no meio do mandato atual. Nem seria de esperar que fossem levados às
barras dos tribunais os responsáveis pelo indice de 60 crianças mortas em cada miL
quase todas de doenças curáveis."

E e importante lembrarmos que o indice de mortalidade infantil no Estado de Minas
Gerais aproxima-se de 40 crianças por mil. E é mais importante lembrar ainda que.
por medidas de saneamento básico, medidas de saúde pública de baixo custo.
poderíamos reduzir a mortalidade infantil para 20. 18. 15. 12. ou seja, para valores
muito abaixo dos que ocorrem no Estado de Minas Gerais, porque não há
compromisso deste Governo e desta estrutura do Estado com a vida.

Estão ainda absolvidos os responsáveis pelo retomo de doenças de que o Pais já se
havia livrado varias décadas atrás. Nada a objetar sobre ministros da justiça cujas
primeiras palavras diante da execução de sem-casa pela PM de São Paulo são que ás
vezes o assassinato é inevitável, ou sobre governadores que contribuem ativamente
para a banalizaçào das execuções de sua PM. financiada com os impostos pagos pela
sociedade para protegê-la e não para atirar impunemente sobre pessoas. Zé Rainha
esta sob liberdade condicional porque foi condenado a pena superior a 20 anos e, por
isso, tem direito a novo julgamento. Se ate Ia os cidadãos não se levantarem com toda
a força moral que têm dentro de si para resgatar a justiça e a ética social, o Brasil esta
cometendo um haraquiri moral. Ou somos todos como Zé Rainha e somos capazes de
tremer de indignação cada vez que se comete uma injustiça ou merecemos o País
mais uijusto do mundo. O Pais mais injusto do mundo, que somos e que legaremos.
coberto de vergonha, a nossos filhos. Nesse caso. poderemos repetir o que disse
Violeta Parra de seu país: "O Brasil se limita ao centro com a injustiça". Eu diria
mais: o Brasil se limita aos interesses das multinacionais. O Brasil se limita aos
interesses dos banqueiros. dos latifundiários. dos políticos que usam a politica muito
mais em função da logica da reeleição do que dá de serviços aos interesses
públicos Esse Brasil se linuta a essas condições de injustiça porque.
lamentavelmente. a população. incluindo os servidores públicos, vive esmagada vive
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escanteada. vive oprimida E é necessário, neste momento de lut& neste momento
de reflexão que temos aqui. levantar a questão como um desafio a todos os
trabalhadores, um desafio a todas as lideranças sindicais, no sentido da organização e
da participação. Se hoie estamos avançando alguma coisa nessa luta se estamos
conseguindo sensibilizar algumas pessoas. é porque a participação popular. a
participação das lideranças tem um significado fundamental nesse processo.

Quero apelar aos sindicalistas aqui presentes. aos professores e às professoras. para
que vocés não desistam da lut& para que vocês, na sala de aula nos sindicatos, nas
ruas, tragam mais gente para esta Assembléia Legislativa, para que todos os dias os
nossos atos aqui possam ser testemunhados. os atos politicos dos representantes do
povo, dos representantes da sociedade mineira possam se tornar. assim, atos públicos.
do conhecimento de todos. Que aqui nesta Assembleia Legislativa nos processos de
renovação, permaneçam aqueles que têm sensibilidade com a Justiça social.
permaneçam aqueles que têm compromisso com a partilha, permaneçam aqueles que
lutam pela vida pela dignidade humana, pelo direito de todos. Só assim teremos urna
sociedade justa. Só assim construiremos a democracia neste Pais.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Sr. Presidente - Quero. Sr. Presidente. aproveitar este momento para solicitar de
V. Exa. o encerramento da reunião por falta de 'quorum'. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano. a existência de 'quorum" para
continuação dos trabalhos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
• Deputado Ivo José* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. companheiros e

companheiras presentes nas galerias. telespectadores do canal legislativo, estamos.
mais uma vez, assistindo à reprodução de uni cenário que já presenciamos cm outros
momentos e ao qual não gostanamos de estar assistindo. Gostarianios que estivesse
acontecendo diferente. principalmente pela propaganda que o PSDB faz do seu
programa, do seu Governo em nível federal e estadual. E sabemos que a prática tem
mostrado exatamente o contrário, porque exige dos servidores públicos maiores
sacrifícios além daqueles que têm sido exigidos ao longo da história ao longo da
trajetória politica deste Pais. No momento em que o discurso da modernidade, como
disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão. o discurso da reforma administrativa, o
discurso da modernização administrativa esta sendo feito. estamos vendo a ausência
de pohtica pública com relação àqueles que são instrumentos para implementa-la na
ponta. no dia-a-dia, na área da educação. saude e saneamento basico Os servidores
públicos não têm recebido o devido respeito. a devida consideração por parte dos
programas de governo do PSDB.

Sabemos muito bem que. neste momento de acirramento. a falta de respeito aos
servidores manifesta-se de uma maneira muito clara pela ausência de negociação. pela
ausência de um diálogo, que não deveria acontecer somente neste momento. pois e
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extremamente necessário, principalmente, neste momento em que as lideranças
sindicais colocam-se abertas ao diálogo. E vimos que o Governo não considera nem
mesmo aqueles trabalhadores das Polícias Militar e CiviL que só foram considerados
nesse processo após a paralisação. A sociedade percebeu isso. a sociedade percebeu a
falha do Governo na condução, na falta de tato. na  falta de sentir o pulso da tropa.
como dizem os comandantes. E não é por falta de conhecimento. porque sabemos
como são bem informados a Policia Militar e o Governo. Mas. o Governo ignora não
considera parece que não leva em consideração a importância dos trabalhadores no
papel do Estado, no papel da execução da função pública.

Agora esta sendo anunciado para segunda ou terça-feira que esta Capital receberá.
no mínimo. 10 mil policiais para a assembléia da Policia Militar. A Polícia Militar, os
Cabos. Soldados, Sargentos e Subtenentes de fato estão de parabéns. porque estão
dando unia lição neste Governo. Estão de parabéns. porque conseguiram mostrar as
contradições do Governo do PSDB. E o Governo, certamente, está apreensivo,
preocupado em acalmar os ânimos das tropas da Policia Militar e certamente
assustado com 1010 mil policiais nas ruas de Belo Horizonte. E deve ser este o motivo.
a razão da preocupação do Governo, neste momento, para não demonstrar para a
sociedade mmcmi a sua debilidade, como aconteceu na semana passada com a greve
da Polícia Militar. E os outros trabalhadores? E os outros setores?

Sabemos muito bem que essas manobras e essas tentativas que o PSDB faz estão
fundamentadas no compromisso internacional com o neoliberalismo. com o Estado
mínimo, com o Estado que privatiza suas empresas. que abre mão de seu patrimônio,
alegando que vai investir nas áreas social, de educação. de saúde e de saneamento
básico. isso tudo já está desmascarado e desmoralizado. A realidade no Pais mostra o
contrario, a realidade do campo mostra a ausência de política agricola e de reforma
agrana para o pequeno produtor. para o trabalhador rural e para o homem do campo.
O Pais assistiu e está assistindo â tentativa do Governo de desmoralizar uma das
principais lutas, a defesa da reforma agrária pelo movimento dos sem terra nos
últimos tempos. Por que o Governo está também tentando desmoralizar essa luta? Por
que o movimento dos sem terra tem trazido em suas caravanas, nas suas ocupações e
denúncias. a contradição da realidade brasileira. O Brasil tem muita terra muita
riqueza. muitos recursos minerais e. no entanto. é um Pais com minta rniseria muito
desemprego e com uma situação completamente diferente daquela que o Governo
tenta passar fazendo propaganda. através dos zrandes meios de comunicação e nas
viagens do Presidente da República por outros paises.

Mas sabemos muito bem que o momento que estamos vivendo agora não pode ser
considerado definitivo, porque mesmo que o Governo Eduardo Azeredo consíta uma
maioria na Casa. sabemos que essa tambem não e uma realidade do conjunto dos
servidores do Estado ou unia realidade no interior do Estado com relação à condição
de trabalho e ao salano. que e o mote dessas discussões nesses dias.

Assim, se discute na Casa esse projeto que delega ao Governo um poder até o final
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de 1998 - porque. em principio era essa a idéia do Governo e agora os seus aliados
na Assembléia apontam para o final de junho de 1998. Sabemos que após o mês de
junho já começou a campanha eleitoral e o Governo, por impedimento legal— não tem
condição de fazer movimentação de funcionários ou conceder reajustes. O projeto de
resolução garante o prazo até junho do ano que vem. Estamos vendo que a Casa está
absorvendo uma responsabilidade que deveria ser do Governo. O Governo não
apontou índices ou a disposição de negociar - mesmo que de forma diferenciada -
porque não podemos dizer que todos os 470 mil servidores públicos vão receber o
mesmo índice. Sabemos que há. por parte das lideranças sindicais, uma perfeita
compreensão de que o objetivo neste momento é buscar uma recomposição das
defasagens dos servidores.

O Deputado Ronaldo Vasconceilos (Em aparte)* - Nobre Deputado ivo José,
gostaria de parabenizar V. Exa. pela primeira parte de seu pronunciamento.
principalmente com relação á política em nível nacional. Veja bem. em 1994 o então
Presidente da República. Itamar Franco. lançou. por necessidade emergenciaL sim, e
também por necessidades de aplicações sociais. o Fundo Social de Emergência.
Conseguiu um prazo de validade para esse Fundo por 2 anos. tirando dinheiro dos 20
Estados membros da Federação e dos 853 municípios brasileiros. Passados os dois
anos. em 1996. o Presidente Fernando Henrique Cardoso - quero parabenizar V. Exa.
por essa parte da fala - conseguiu a prorrogação por mais um ano e meio, com novo
nome: Fundo de Estabilização Fiscal. O Fundo já não tinha mais emergência, já não
tinha mais característica social. Tinha, então. o sentido de manter o equilíbrio da
economia a moeda estável. Em junho de 1997. vence a validade do Fundo de
Estabilização Fiscal, que, volto a repetir, valeu por dois anos mais um ano e meio.
Todo mundo sabe que a soma desses dois períodos dá três anos e meio. E não sei se o
Governo Federal está aplicando em obras sociais. Acho que não. E era um fundo de
emergência. Emergência é um mês. dois meses. 15 dias. três meses. Não dá para
concordar com três anos e meio. Quero parabenizar o ilustre Deputado ivo José por
trazer esse assunto importante para todos nós e lembrar que o Governo Federal está
tentando. no mês de julho. através de urna convocação extraordinária do Congresso.
prorrogar até dezembro de 1999 esse Fundo. que tira 20% dos Estados. inclusive de

.	Minas Gerais. e 20% dos municípios. Por exemplo, um pequeno município de Minas
;	Gerais que recebe. atualmente. R$75.000.00 de Fundo de Participação dos Municípios

deveria estar recebendo, não fora esse corte, cerca de R$90.000.00 a R$95.000.00 por
2 mês. Talvez os Prefeitos não estejam bem avisados disso. porque assumiram em

janeiro de 1997. Não estão sentindo o corte. porque já entraram com o corte. Mas é
um direito que eles têm. Estamos empenhados nessa batalha: o ilustre Deputado

.' Gilmar Machado. seu companheiro do PT. este Deputado. principalmente, a
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização desta Casa a própria Assembléia
Legislativa. Gostaria de aproveitar este aparte que V. Exa.. com liberalidade. me
concede, não só para parabeniza-lo. mas para chamar a atenção desta Casa dos Srs.
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Deputados. das nossas Lideranças. dos Prefeitos do interior, para o fato de que o
Fundo de Estabilização Fiscal sem votado em julho. A relatora Deputada Veda
Crusius. do PSDB do Rio Grande do Sul. já entendendo a pressão dos Deputados
Estaduais, dos Vereadores, dos Prefeitos e dos Vice-Prefeitos, das Lideranças. já
começa a ceder. E importante que se faça mais pressão para que o Governo Federal
não tome mais dinheiro ainda dos pobres municípios brasileiros e dos pobres
municípios mineiros. Parabéns. Deputado Ivo José. por trazer esta questão importante.
Na verdade, eu gostaria de acrescentas alguma informação ao pronunciamento do
Deputado Ivo Jose.

O Deputado ivo José* - Com certeza, o Deputado Ronaldo Vasconceilos
acrescentou. Entendemos que os municipios estão ficando prejudicados com o Fundo
de Estabilização Financeira - FEF. E preciso compreensão e ampla mobilização dos
partidos para não penalizar ainda mais os municipios já amplamente penalizados. A
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. presidida por V. Exa.. tem
trazido essa preocupação a esta Casa. E ela deve ser compartilhada por todos os
Deputados, para que mobilizem também os Deputados Federais, de medo que eles
também se posicionem contra a prorrogação desse Fundo até dezembro de 1999, urna
vez que os municípios já estão amplamente penalizados.

V. Exa me faz lembrar do SUS. outra grande preocupação. Atualmente tramita na
Câmara Federal uma proposta de emenda à Constituiçào FederaL a de n° 169, que
busca asseguras os recursos para o SUS. Atualmente, os municipios arcam com esses
recursos, que deverão sair também do orçamento fiscal, do orçamento da União. Os
hospitais e prontos-socorros estão abarrotados. A área de saúde. na  verdade, está um
caos. Não podemos negar que os problemas da área da saúde se tornam mais graves a
cada dia.

E não existe um comprometimento com o orçamento fiscal. A Proposta de Emenda
á Constituição n 169. desde 1993. tramita porque não há interesse do Governo em
colocá-la em andamento, assegurando o compromisso do Governo Federal com
recursos para a saúde no Pais.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Meu caro Deputado Ivo José. quero
parabeniza-lo porque V. Exa. traz neste momento colocações que dizem respeito ao
SUS. Nos. nesta Casa. em todo o debate que fazemos sobre a área da saúde. falamos
sobre a falta de seriedade que existe nesse sistema de saúde. Entendemos ser um
sistema corrupto e corruptor. E digo por quê. Porque ele não e viável. Foi colocado
dentro de urna sistemática que. em vez de melhorar a qualidade de vida e de saúde do
cidadão e aumentar a sua renda interpessoal. tem piorado a qualidade de saúde do
cidadão e diminuido a sua renda gerando distorções.

E evidente, meu caso e ilustre Deputado Ivo Jose. que V. Exa. diz muito bem- neste
momento em que se discutem as mudanças. buscando uma melhoria na qualidade de
vida do povo, que não podemos continuar com esse sistema, herdado da America do
Norte, dos Estados Unidos, que investe US$2.800,00 per capita' por ano num
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cidadão. Digo sempre que fizemos urna americanização perversa da saúde do
brasileiro, num País que investe menos de USSIOO.00 "per capta" por ano. no
cidadão.

Deputado, sei do trabalho de V. Exa, e também de alguns companheiros da sua
bancada, como o Deputado Adelmo Carneiro Leão. que também tem trabalhado nesse
sentido. Temos que mobilizara consciência e a vontade do Governo brasileiro que ai
está. fazendo-o entender que saúde e educação são os dois fatores que podem
diminuir a fome, a miséria e o desemprego neste País. E o exemplo esta nos países
asiáticos. que investiram em saúde e educação. e hoje são exemplos para a sociedade
contemporânea

Na educação, parece que o educador passou a ser praticamente o inimigo do sistema
educacional. porque o Governo hoje coordena. sistematiza, fiscaliza e coloca os
elementos que estão dentro do sistema de educação fora desse contexto. E evidente
que ai esta a questão dos salários. na qual entendemos a diferenciação entre a
iniciativa privada e a iniciativa estatal. Achamos que trabalho igual deve ser
remunerado igualmente. fazendo justiça ao educador tanto público como privado.

Gostaria de parabenizá-lo pelo seu discurso hoje. que realmente sensibiliza todos
nós, e de dizer que temos que mudar o nosso sistema de saúde. e temos que mudar o
nosso sistema educacional. Essa Lei de Diretrizes e Bases. da educação. que tem o
nome de Darcv Ribeiro, mas e so nome. foi feita dentro do Ministério da Educação
pelo grupo que comanda os destinos da educação neste Pais. Temos que mudar isso.
acabar com essa centralização.

Quero parabenizar o partido de V. Exa. Temos afinidade por discorrer sobre alguns
temas de interesse, não só do Estado de Minas Gerais, mas da Nação. que são saúde e
educação. Somente esses dois fatores poderão resgatar a credibilidade do político no
Pais, no nosso Estado. e resgatar também a cidadania do brasileiro. Muito obrigado

O Deputado Ivo José* - Obrigado. Deputado Wilson Pires. Deputado que temos
aprendido a admirar pelos trabalhos que tem feito nesta Casa. pelas suas palavras.
pelas suas observações e pelas suas análises.

Mas gostaria de dizer. também, que esse binômio. Srs. Deputados. Sr. Presidente e
pessoas presentes nas galenas. não pode ser apenas unia bandeira de campanhas
eleitorais.

Não podemos continuar falando que saude e coisa séria, que precisa de
investimento, que precisamos de políticas senas para a saúde. que precisamos colocar
a educação como prioridade para desenvolver o Pais, apenas nos discursos das nossas
campanhas. Temos de traduzir esses programas de campanha e de governo nas ações
do governo quando em exercício no Legislativo e. principalmente, no Executivo. No
Executivo é que assistimos ao verdadeiro compromisso de um partido poliuco na
execução de seu programa porque sabemos que é perfeitamente possível, um pais
como o Brasil. crescer e se desenvolver para competir em igualdade de condições
com outros países.
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Não podemos ficar submissos à política internaconal. não podemos ficar

submissos às imposições dos países ricos ao Brasil. Precisamos, sim, estabelecer urna
relação de alto nível com os outros países e. para isso, precisamos assegurar a
soberania. Que essa soberania valorize o cidadão brasileiro desde antes do seu
nascimento. Não é a isso que assistimos, não é isso que vemos. Neste momento. está
demonstrada a postura do PSDB. do Governo Federal e do Governo Estadual. que
reproduz com a mesma intensidade a política de Fernando Henrique Cardoso. Não
podemos mascarar isso no momento em que discutimos a situação do funcionalismo
do Estado de Minas Gerais. A situação do funcionalismo está dentro de uni contexto
que não valoriza o cidadão.

O servidor publico é integrante da sociedade e. na implementação da política
pública de saúde e educação. principalmente, ele deve ser valorizado. Não é aqui o
momento para fazermos proselitismo com os servidores públicos. porque. na  verdade,
eles têm os seus dirigentes e sua organização. que os defendem com muita
competência junto ao Governo. Mas nõs, aqui na Assembléia Legislativa quando
discutimos a relação que o Governo deve ter com seus servidores, temos de discutir o
que está por trás disso tudo. que é a politica e a estratégia desse partido que governa e
que quer governar o Pais por muito tempo e que não leva em consideração a
realidade, que é muito diferente daquela anunciada pelas propagandas feitas com o
dinheiro público ás quais assistimos.

Não queremos que essa situação perdure: queremos conviver com urna situação de
democracia e de partidos que respeitem os seus servidores de maneira especial.
Portanto, nós aqui não abrimos mão do nosso espaço para falar dessa realidade
contraditória criada pelo Governo, que não é a mesma que se vê no dia-a-dia.

Queremos aqui fazer mais um apelo is Lideranças do PSDB nesta Casa: que não se
submetam., de maneira servil, ao Governo Eduardo Azeredo. Este Governo precisa
assumir suas responsabilidades. A Assembléia e o Poder Legislativo têm de ter
autonomia não devemos acobertar um Governo que foi omisso durante todo o tempo.
ausente nas poliucas públicas com relação as prioridades do funcionalismo, da saúde
e da educação. Não podemos aqui abafar e acobertar esse Governo. Queremos que o
Governo apresente suas propostas e não as deixe para a última hora. às vésperas da
eleição, fazendo, assim. propaganda visando à reeleição

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Marco Régis* - Sr. Presidente e Srs. Deputados. na manhã de hoje

travávamos diálogos pelos corredores da Assembléia. com colegas Deputados. e um
deles nos dizia que não era por acaso que muitos ou a maioria de nós estávamos aqui
nesta Casa. Realmente. eu não entraria no mérito da trajetória de cada colega
parlamentar desta Casa. de como cada uni deles chegou a este parlamento, mas quero
crer que grande parte tem urna luta de serviços, uma luta de trabalho. uma trajetória
de vida pública, que pode ter começado por baixo. como Vereador ou como Prefeito.
e ate existem outros que já foram para a Câmara Federal e hoc estão aqui na
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Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Defendemos o pensamento de esquerda,
esquerda essa que eu gostaria de realçar. unia esquerda de minha parte, nunca de
conotação marxista. Sempre me intitulei um socialista, desde minha traicioria de
colegial. nos idos de 1962. nas lutas. sejam anônimas. sejam nos diretórios estudantis.
diante do reizime militar instaurado em 1964. Mas. desde então. das lutas dos
diretórios estudantis, como acadêmico de medicina da gloriosa Faculdade de
Medicina da UFMG, tínhamos nossas divergências com vários setores. divergências
que repercutiriam mais tarde, na escolha de um partido político para o meu ingresso
na vida pública. E não ingressei na vida pública como uni político que cobiçasse um
partido de aluguel. Eu poderia, quando. em unia pequena cidade conservadora do Sul
de Minas, buscava um caminho político para candidatura a Prefeito. ter me filiado a
unia legenda de aluguel qualquer dessa vida politica do Pais. Mas. coerente com
minha posição convicta de adolescente. de jovem e depois de homem amadurecido.
escolhi um partido de esquerda. porque eu queria estar em consonância com o meu
pensamento ideológico. E o que e ser esquerda realmente? Seria o socialismo
marxista. dogmatico. a verdade suprema'7 O próprio marxismo reconhecia em forças
daquela epoca. dos séculos XVIII e XIX. varias formas de socialismo, principalmente
na França. que não tivera ainda unia revolução industrial dentro de seu território. E
tínhamos lá Simon. Furrier e Prudon. ao mesmo tempo em que. na Inglaterra, existiam
socialistas do naipe de Wovens. Esses socialistas foram reconhecidos como utópicos
na concepção de Marx e Engels. Vi na falência da União Soviética, sem nenhuma
estupefação. o fecho de uni ciclo histórico porque. na minha concepção socialista, não
era o que se desenrolava dentro do socialismo real o meu ideal socialista. Digo isso
porque tambem aprendi como praticante do esporte. particularmente do futebol de
salão E jogando numa posição dificílima, que é a do arqueiro do time, aprendi
tambcni a conviver com a pressão da torcida cm relação aos furos do meu gol e a
enfrentar embates esportivos na minha epoca de juventude.

Não sena por isso que. num momento tão decisivo como o de hoje. em que aqui
estamos para tratar do Projeto de Resolução n 1.267/97. que dá carta branca para que
o Governador do Estado defina por decreto os reajustes salariais, não seria esse o meu

•	desejo. mas não seria também meu desejo que o Executivo de Minas Gerais. vendo-se
, acuado por um movimento nascido nas casernas. fato tão inédito para Minas Gerais.

quando soldados. praças. cabos e sargentos se rebelam e. nessa rebeldia, ameaçam a
estabilidade política do Governo de Minas Gerais. E o Governo de Minas Gerais.
mais que depressa. diz, e realmente diz com propriedade. porque já havia enviado.
dias amues. talvez ouvindo o serviço secreto da própria PM, os sinais dessa rebeldia.
que já estava por se instalar. E manda, como tinha mandado para a Assembléia

.	Legislativa, esse projeto pedindo para aumentar, por decreto-lei, os salários dos
servidores de Minas Gerais.

Nossa posição e clara e cristalina. E eu. aqui. perante colegas tão expressivos como
os da Bancada do PT. colegas tão atuantes como os dos demais partidos. que hoie se
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confrontam na tribuna, nas comissões. nesse arranjo pela busca da saída salarial
do Estado. desde o primeiro momento. dentro do meu pensamento. não linha dúvidas.
Mas sabemos da crueldade com que. nos dias de hoie. assistimos. cada vez mais, ao
massacre do mais forte sobre o mais fraco. Seguimos hoje. com espanto. as ações do
Governo Fernando Henrique Cardoso. dito social-democrata. A social-democracia
nasceu de urna inspiração de Bernstein. o alemão que a apontava, ideologicamente,
como uma forma de socialismo, ou seja. como uma forma de ideal da sociedade. que
procuraria acabar com o capitalismo, mas através das liberdades democráticas, da
prática do voto e do atendimento à cidadania.

No nosso Pais, infelizmente, dentro da autenticidade de a1uns dentro do PSDB.
dentro do processo que se instalou, do episódio que levou Fernando Henrique
Cardoso à Presidência da Republica. assistimos realmente a uma esdruxula associação
da social-democracia com o PFL. Por conseguinte e por ilações nossas, e me perdoem
os integrantes do PFL, mas dentro do contexto nacional é um partido que tem estado
sempre ligado ao poder. E não podíamos ter Outro caminho, senão para o PSDB. que
Fernando Henrique Cardoso capitulasse e. dentro da sua fragilidade espiritual e da sua
intelectualidade, se curvasse às forças que o levaram ao poder e passasse a adotar um
regime. urna forma de governo realmente massacrante para o povo brasileiro, fazendo
continuar aqui. desde Colior. principalmente. os ideais do neoliberalismo secundado
na Inglaterra de Margareth Thatcher, secundado nos Estados Unidos de Ronald
Reagan. E aqui tivemos esse caminho das privatizações. muitas delas dolorosas para
nós, brasileiros, muitas delas dolorosas para aqueles que têm sentimento nacionalista
e que se postam ao lado dos fracos. Digo essas palavras não só para meus colegas de
parlamento, porque sobejamente nos conhecemos uns aos outros. mas falo
principalmente para as galerias que aqui se fazem presentes. prestigiando-nos.
Falamos. tambeni. para os telespectadores da TVL. canal 40. que se incumbe de levar
aos lares de mais de 100 mil assinantes de TV a cabo os debates que aqui hoje se
processam. Acho interessante que o PT possa trazer para a tribuna, num momento
como este. significativas conclusões que possam tocar todo o povo que nos escuta.
para que reflita no momento de colocar seus representantes nas Assembléias
Legislativas, na Câmara Federal no Senado e até nos cargos executivos. Participo de
uma esquerda independente, porque eu jamais seria um homem atrelado ou submisso
aos freios de um partido politico e. muito menos, de uma religião. Quero ser, até meus
últimos dias, um homem livre. Dentro desse pensamento. quero dizer que o Governo.
numa hora em que se sente hostilizado pela rebeldia da caserna, joga nas mãos do
Poder Legislativo uma decisão que não lhe cabe. pois que este Poder.
constitucionalmente, não tem poderes para fixar indices salariais. Sei que os debates
desta tribuna vão alem da participação da oposição para estabelecimento de indices
salariais. Aproveitamos o momento para exigir algo mais do Governo e acreditamos
que obtiveram êxito aqueles que aqui se posicionaram, com veemência, na defesa de
suas ideias. Mas. particularmente. entendemos que. dentro desse projeto de resolução.
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nos. como parlamentares, encontramo-nos frágeis no sentido de não sermos o
Poder que tem decisão para estabelecer aumentos. Se. por um lado. o Executivo
tentou jogar para esta Assembléia a responsabilidade dessa decisão. pensando que
podiamos levar esse projeto até o mês de agosto. quando legalmente poderia
tramitar...

O Deputado Durval Angelo (Em aparte)* - Ouvindo atentamente as suas
colocaçôes. colega Deputado Marco Régis. quero. antes de tudo. registrar o fato de
que sua intervenção é muito esclarecedora. Do senhor. que tem realmente urna
proposta de esquerda que traz isso para esta Casa e foi eleito pela Frente Minas
Popular. acho que não poderíamos esperar outra posição. outra intervenção.

Queremos aqui concordar e lambem registrar o nosso antagonismo à politica que o
Governo Estadual desenvolve em relação aos serviços públicos em geral. Acho que.
hoje. o que estamos presenciando dentro dessa febre neoliberal que V. Exa. registrou
é um verdadeiro desmonte do Estado de Minas Gerais. Estão trocando o que
representa a CEMIU para o desenvolvimento de Minas Gerais por 30 moedas de ouro.
So que aquele que. há 2 mil anos. recebeu as 3() moedas. teve pelo menos um gesto
digno. ao se enforcar, e esses que trocam o Pais hoje por 30 moedas aprovam a
reeleição para continuar vendendo o Pais e Manas Gerais novamente pelas 30 moedas
de ouro.

Estamos vendo hoje toda a politica social desenvolvida pela CEMIG - lia pouco
citei cm nuiiha intervenção urna denuncia da Cachoeira do Imbá entre os Mumcipios
de Abre-Campo e Raul Soares. onde a Cia. de Força e Luz Cataguases-Leopoldina.
num ato de profundo. enorme autoritarismo e absurdo contra os proprios direitos
estabelecidos pela ordem vigente. em mvel dos direitos de propriedade, jogou tratores
contra porteiras e cercas de pequenos proprietarios. antes da negociação e antes da
mdemz.açào. levando até à morte um pequeno trabalhador rural de 50 anos de idade.
Tudo isso mostra o que teremos pela frente com esse desmonte que tanibcrn estão
fazendo com a CEMIG. Hoje todos os Deputados da Casa reconhecem, sem exceção.
que o unico õrgào público estadual que tem capacidade de investimento, competência.
qualidade no rol de trabalho. e que acaba atendendo a reivindicaçôes sociais. esta
sendo realmente a CEMIG. Poderíamos mostrar outros atos desse Estado que lambem
significam o desmonte. Primeiro, a questão do processo de privatização do sistema
bancário estadual. Faz-se urna pnvatização onde realmente o Estado perde o poder de
intervenção no processo econômico.

No Paraná, estamos vendo um exemplo diverso, o BANESTADO está conseguindo
atrair muitas indústrias para o Estado. em função de haver lã um Banco forte, que
consegue concorrer e até vencer, atraindo várias empresas que quase vieram para
Minas Gerais. por causa de sua capacidade de financiamento. Hoje ter uni sistema
financeiro sólido para que o Estado possa exercer um processo de intervenção na
economia é fundamental. Não ventos isso no Governo do Estado. O que vemos é a
politica do empreguismo e da traição dos interesses da Nação. Diante disso. os
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servidores públicos são um capitulo à parte. mas dentro da mesma lógica dentro
da mesma visão e dentro da mesma perspectiva desse Governo. Nesse projeto que
esta sendo discutido, além de se atingir diretamente aquilo que a Constituição Federal
estabelece, como a questão da igualdade dos reajustes salariais, inclusive para
servidores aposentados. vemos que se estabelece também um processo de
subserviência do Poder Legislativo A carta branca é, antes de tudo, um cheque em
branco. por meio do qual o Poder Legislativo perde a sua capacidade de intervenção e
abdica daquilo que tem de mais sagrado. que é a função de traçar políticas para o
Estado, inclusive as políticas salariais e de recomposição da remuneração dos
servidores públicos estaduais.

Acreditamos que a rejeição a esse projeto é. antes de tudo. um ato de coragem e
firmeza ao dizer ao Governador do Estado que a responsabilidade não é nossa. que a
responsabilidade pela crise na Policia Militar, que a responsabilidade pela crise. Sr.
Presidente, na Polícia Civil é do Poder Executivo e não desta Casa.

Vimos ai uma atitude negativa. uma postura errada do Governo na tentativa de
jogar a sociedade contra o Poder Legislativo. E unia atitude até muito fácil, porque o
Poder Legislativo já não tem. diante da população. tantos méritos que o consagrem.
Nós o defendemos enquanto fundamental para a democracia. E observamos que o
Governo do Estado aproveita essa fragilidade para tentar jogar a sociedade contra o
Poder Legislativo, numa clara mostra da 'fujimorização' que vivem hoje o
Governador do Estado e o Presidente da República. centralizando o poder em suas
mãos. na tentativa de exercer o papel do Poder Legislativo. Queremos fazer coro com
a sua miervenção. deixando bem claro que essa é a nossa posição. Registramos que a
intervenção de V. Exa. é importante e contribui para a discussão nesta Casa.
Entendemos também que os Deputados devem buscar elementos a fim de votarem de
acordo com sua consciência, lembrando-se de que têm de votar em defesa do povo.
dos servidores e. antes de tudo, para resgatar as prerrogativas do Poder Legislativo.

Para concluir meu pensamento. V. Exa. não fez referência a isso, mas a própria
Constituição Estadual estabelece que uma das competências do Poder Legislativo é
fixar. por lei, o aumento dos servidores públicos. Entendemos que e muito importante.
Queremos elogiar e concordar com a manifestação de V. Exa. neste Plenário.

O Deputado Marco Reis* - Agradecemos a participação do sempre brilhante e
atuante Deputado Durval Angelo. como aparteante. No entanto. espero que ele não se
frustre com nossa colocação final. A medida que desenvolviamos nosso raciocrnio e
diziamos que o Executivo mandava para esta Casa um projeto de lei que tentava
resolver rapidamente. ou melhor, dava a entender que resolvia rapidamente...

O Deputado Durval Angelo (Em aparte)* - Mais urna vez, agradeço a gentileza de
V. Exa. pelo aparte a mim concedido, uma vez que eu não poderia fazer questão de
ordem, nem a Presidência poderia interromper o orador durante a questão de ordem.
Foram duas atividades erradas. Quero deixar bem claro que o art. 22 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa estabelece que a competência primeira do
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Presidente é fazer cumpri-lo. Se o Presidente está prorrogando a reunião agora. de
oficio. e não antes. essa prorrogação e incorreta. porque ele prorrogou às 18hlmin. E
o art. 22 diz que a reunião pode ser prorrogada até a metade do tempo, por igual
período. Então. se ele fez essa prorrogação agora, lodo ato. a partir das 18h1 5InuL que
aconteceu aqui nesta sessão. se porventura alguma votação ou alguma apreciação de
parecer. está nulo. Esta nulo, porque ele não podia prorrogar agora. Se ele o fez, neste
momento. vou querer que. após a fala do nobre colega. Deputado Marco Regis. o
Presidente reconsidere essa prorrogação. Se ela aconteceu agora está ferindo o art.

E V. Exa.. nobre colega Marco Régis. sabe muito bem que o Regimento serve para
proteger as minorias parlamentares: que o Regimento é a garantia de que não vamos
ficar i mercê da opinião de quem estiver na Mesa de plantão-. o Regimento é a
garantia da democracia interna nos trabalhos da Assembléia.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Esta Presidência gostaria de
esclarecer ao Deputado aparteante que a primeira prorrogação foi feita às 1 8h 1 5nun.
com uma hora para as 1 9h3ømin. E a outra prorrogação que, de oficio, fizemos agora
foi a partir das 19h30nun até as 20 horas.

Entendemos a motivação da fala do apaneante. mas acho que. com  a postura
sempre demonstrada de correção que ele sempre quer impor a esta Casa. haverá de
concordar que esta Presidência agiu corretamente o tempo todo. Adverte também ao
aparteante que hi um orador na tribuna que lhe concedeu um aparte e que V. Exa.
extrapolou em tempo o tanto que pôde. mesmo sabendo que. por analogia, o aparte
sena de 3 minutos. O orador da tribuna repete a condescendência - parece-me -,
porem o ilustre Deputado Durval Angelo continua exirapolando em suas explicações.
na sua pregação regunentai, inocuamcnte, já que a decisão da Presidência foi aquela.

Portanto, a segunda prorrogação e a partir das 1 9h30m.in para as 20 horas Com a
palavra, o orador que permanece na tribuna.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Sr. Presidente. gostaria de continuar o
meu aparte, porque ainda não conclui os 3 minutos do segundo aparte. São 3 minutos
em cada aparte.

Sr. Presidente, logo após a intervenção do orador. gostaria que V. Exa. citasse o
artigo e o parágrafo. porque o que entendemos. de acordo com o P' ao 6. é que só é
possivel urna prorrogação da reunião E. ainda o 6 coloca uma garantia maior:
prorrogada a reumão. o prazo fixado no requerimento não podem ser reduzido." Se

lia unia preocupação cm não reduzir, em todo o momento diz-se"requerimento". no
singular. E apenas um requerimento. Não vemos em momento nenhum a preocupação
em se permitir uma segunda prorrogação.

Alem disso. V. Exa.. para prorrogas. tinha tempo até a metade do prazo regimental
da reunião. Se V. Exa. não o fez. se  não houver urna citação explicita no Regimento.
vou considerar....

0 Sr, Presidente - A Presidência comunica ao orador que esta na tribuna que ele
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tem 1 minuto de prazo.

O Deputado Marco Régis - Vou, então, abreviar o nosso raciocínio, dizendo que.
diante de tudo que falamos, gostaríamos de nos voltar para as galerias, para o povo de
Minas Gerais. a fim de dizer que esta Assembleia Legislativa recebeu um proeto de
lei e que o Governo - parece-me - pretendia que o levássemos até agosto. para que ele
pudesse maquinar alguma forma de aumento, de alteração nos vencimentos dos
servidores estaduais.

Mas. desde o primeiro momento, quando da reunião de Lideranças da qual
participamos. dizíamos para os companheiros do PT que era justa. que era honesta a
participação da Oposição no momento em que se denunciassem as formas de
aumento. mas que seria injusto para com esta Casa que protelássemos o exame desse
projeto. como se a Assembléia fosse o algoz do funcionalismo publico mineiro. Esta
Assembléia. Sr. Presidente. não é o algoz do funcionalismo.

Cabe ao Prefeito dar aumento, cabe ao Governador dar aumento. cabe ao Presidente
da República dar aumento por meio de projeto de lei. Diante da situação que se
verifica no Estado hoje. cabe a responsabilidade também á Assembléia Legislativa de
discutir, como foi discutido. e de debater. como foi debatido. Compete tambem aos
Deputados a responsabilidade de votar e aprovar o projeto de resolução.

* - Sem revisão do orador.
Prorrogação da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência prorroga a reunião até às 20 horas.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente. Srs Deputados. concedo um aparte

ao nobre Deputado.
O Deputado Durval Angelo Eni apar te)* - Neste aparte que me foi concedido de

forma muito democrática e cordial pelo Líder do PMDB. gostaria de deixar bem claro
que o Regimento não fala em segunda prorrogação. Todo fato acontecido daqui para a
frente não esta revestido de legalidade. O Presidente não cumpriu a questão
fundamental: se solicitado pelo Deputado. deve citar o paragrafo do Regimento em
que se baseou para tomar sua decisão Assini ele não agiu de forma democrática nem
cumpriu o Regimento. Muito obrigado.

O Deputado Marco Ré gis (Em aparte)* - Agradeço a liberalidade do Deputado
Anderson Adauto. O Deputado Durval Angelo criou uma polêmica com a Mesa. e,
com isso, o nosso raciocínio não pôde ser concluído.

Antes que chegássemos. aqui na Assembléia. na fase de debate e discussão do
projeto de lei, nos. como Deputado independente, no momento em que ele chegou na
reunião de Lideranças. ponderávamos que tinharnos de fazer a alteração que fosse
possível e que tinhamos de fiscalizar - por exemplo, determinando o prazo de duração
da carta branca concedida ao Governo. Desde o inicio ponderávamos nesse sentido
com os companheiros do PT.

Eu dizia que não queria frustrar o Deputado Durval Angelo com meu raciocínio
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final, porque. atingidos os objetivos da discussão, atingidos todos os objetivos da
celeuma, que pôde ser transmitida à população de Minas Gerais para que ela formasse
o seu juizo. disse. desde o dia em que o projeto aqui chegou. que votaria por que ele
fosse aprovado e saisse da Assembleia o mais rápido possivel. Muito obrigado.

O Deputado Anderson Adauto - (-Lê:)
"Os Deputados da Bancada do PMDB vèm a esta tribuna para informar ao povo

mineiro o seu posicionamento e o seu voto ao Projeto de Lei n° 1.255/97. enviado a
esta Casa pelo Governo do Estado.

A proposição trata de duas materias distintas A primeira refere-se à autorização do
Legislativo para o Governo pagar antecipadamente a gratificação natalina. De fato. a
Lei n 8.701. de 18/10/84. ao instituir. cm seu art. 11. a Gratificação de Natal para o
pessoal civil e militar, determina que ela deverá ser paga anualmente no mês de
dezembro. Por esse motl\o. a bancada concorda de plano com a iniciativa do
Executivo, uma 'e,, que. alem de aliviar o erario do desembolso. de unia só vez, no
mês de dezembro. beneficiam, de alguma maneira, os servidores públicos, que não
têm reajuste em seus vencimentos lia mais de dois anos. Mesmo porque. com  essa
dificuldade de liquidez de caixa não é possivel garantir se o Governo tera no final do
ano condições de arcar com o pagamento de tal gratificação.

Quanto á autonzaçào para o Governador do Estado conceder por decreto reajuste de
vencimentos aos seus servidores até dezembro de 1998. a Bancada do PMDB entende
ser a matéria complexa e deseja fazer algumas ponderações.

Reajuste de salário de servidor se faz por lei, conforme preceitua a Constituição do
Estado de Minas Gerais cm seu art. 61. inciso VIII. Tanto isso é verdade que tivemos
que transformar a proposição enviada pelo Governo em projeto de resolução. no qual
este Poder delegará ao Executivo a prerrogativa constitucional que recuperou, após o
negro penedo da ditadura militar.

Ao transferir para o Executivo a sua prerrogativa, o Legislativo estará permitindo a
utilização de urna lei delegada, que sofre duras restrições por boa pane dos
doutruiadorcs brasileiros, por ferir o principio da separação dos Poderes. Tal
entendimento foi o mesmo da Constituinte de 88. que. para preservar a ideia da
separação de Poderes no estado democrático de direito. não permitiu que a delegação
abrangesse qualquer matéria.

Os Deputados do PMDB voltam a afirmar: reaiuste de servidor tem que ser feito
por lei, para possibilitar a transparência do processo e tambem para o Legislativo
emprestar a sua colaboração na definição da politica salarial adotada pelo Estado.
Colaboração que se faz necessana em um momento de crise que o Estado vive.

Entretanto. ao que parece. o Governo do Estado não se importa com isso porque
tem pressa. Pressa para resolver unta crise que ele proprio geriu Agora, utiliza-se dela
como uni velado i.nsinunento de pressão para conseguir carta branca e legislar sobre a
matéria.

A insatisfação dos servidores publicos é geral em virtude dos baixos salários. e o
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PMDB acredita que a condução da política salarial deve ser feita com habilidade e
não da maneira como o Executivo tem feito até o momento. adotando um
comportamento que induz o funcionalismo à greve. A bancada alerta que a concessão
de aumento diferenciado e escalonado só terá uma única conseqüência: a greve geral
do funcionalismo público. Aí, sim, programas desenvolvidos pelo Governo, como o
Programa Padrão de Qualidade do Ensino, deixarão de cumprir a sua finalidade.
Setores que funcionam razoavelmente bem poderão ser afetados. unia vez que o
pessoal do magistério e da Policia Civil ameaça entrar em greve. O Governo precisa
de tato e sensibilidade para fixar os reajustes de salários. Não pode conduzir a política
salarial como tem feito. O Governador precisa assumir a condução do processo e
colocar em prática o que ele sabe que precisa ser feito, pois não iniciou o seu mandato
agora, já tem dois anos e meio de governo.

Os membros desta bancada sabem que é preciso fazer algumas correções na política
salarial praticada pelo Governo. uma vez que a inflação atingiu todos os servidores e
não apenas o grupo de privilegiados que já teve reajuste de salário.

Por esse motivo, os Deputados do PMDB delegarão ao Poder Executivo a
prerrogativa que a Constituição lhes assegurou, por entenderem que a situação é grave
e o momento é de cautela e saberem que as razões da crise são mais profundas e que a
inflexibilidade só servirá para agravá-la ou dificultar sua solução, mas fecham questão
sobre a matéria. Num gesto digno e responsável darão a autorização, mas até
dezembro de 1997. tempo que julgam mais que suficiente para o Governo mineiro
resolver as situações. acertar o que precisa e elaborar uru plano de cargos e salários
que valorize o trabalho dos servidores da administração direta, das autarquias e das
fundações públicas.

O Deputado Ivo José (Em aparte)* - Deputado Andcrson Adauto. antes que V. Exa.
conclua seu pronunciamento. gostaríamos de falar que a Bancada do PT esta
parabenizando. congratulando-se com a Bancada do PMDB e seu posicionamento.
uma vez que não podemos dar essa carta branca. assinar esse cheque em branco até o
final deste Governo.

Sabemos que a responsabilidade do Governador Eduardo Azeredo era apresentar.
neste momento. uma série de questões ligadas à política salarial, à política de planos
de carreira, de cargos e salários, e isso não deveria ser estendido até o final do seu
Governo. Nesse sentido, a Bancada do PT irá, também, posicionar-se e votar de
comum acordo com o posicionamento da Bancada do PMDB: entendemos que
deveria receber, também, a compreensão dos outros Deputados desta Casa uma vez
que estamos em situação conflitante. Não podemos postergar esse voto em branco a
um Governo que não demonstrou. até agora uni compromisso. uma política, unia
proposta clara e transparente com relação à questão salarial- ao funcionalismo
público.

Obrigado pelo aparte e parabéns à Bancada do PMDB pela postura. Esperamos que
os outros Deputados do PMDB também façam uma argumentação, como V. Exa. tem
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feito. na discussão desse projeto de resolução.
O Deputado Anderson Adauto - Deputado Ivo José. para complementar suas

palavras finais, quero dizer que a Casa há dois anos e meio. acompanha a Bancada do
PMDB, assim como a Bancada também acompanha o comportamento de todas as
bancadas. Pelo menos neste ano. em que me tomei Líder, pela primeira vez.
conseguimos uma posição unânime e fechada do PMDB.

Os Deputados do PMDB, mesmo contrariando as diretrizes governistas. dizem
"não" a essa autorização até meados de 1998 e se engajam na luta desses servidores.
que, com seus salários, sustentam boa parte da sociedade mineira. E. para mim
motivo de enorme satisfação constatar que o PMDB continua honrando as suas raízes
firmemente fincadas na defesa dos direitos do cidadão: entre outros, ele tem o direito
social de perceber um salário capaz de atender às suas necessidades básicas e às de
sua família. Daremos a autorização até dezembro de 1997, por entendermos que o
Governo do Estado vive uma situação, realmente. atípica pela posição da PMMG
hoje e pela própria inabilidade que o Governo do Estado está tendo na condução desse
assunto. que é extremamente sério.

Ocupei a tribuna da Assembléia, algum tempo atrás, para dizer que esse Governo
do Estado passaria à história como o mais entreguista que esse Estado já teve, pois
vendeu da forma como vendeu as ações da CEMIG. Mas agora, meus amigos. pela
gravidade do momento. pela condução no processo de inicio de greve da Polícia
Militar, pela inabilidade do Governo do Estado, pela sua insensatez, sou obrigado a
dizer que ficará marcado. de forma ainda mais séria e profunda. e dará um prejuízo
ainda maior para o nosso Estado. agora devido à sua inabilidade com relação à
questão da PMMG.

Meus amigos. essa questão é muito séria. Troquei idéias com alguns Deputados
mais experientes. que estão. também, preocupados. Tive a curiosidade de ouvir
pessoas da corporação que participaram do movimento de 1964 e tomei conhecimento
de situações que claramente demonstram a inabilidade do Governo do Estado no que

5 se refere à questão. Todos sabemos que devemos preservar a segurança pública que
nunca foi colocada. em Minas, como prioritária. pois. infelizmente, temos outros
problemas. ainda mais sérios. Mas saibam os companheiros Deputados que outros
Estados têm hoje a questão da segurança como a mais séria a ser enfrentada.
Participei. neste final de sem= de um encontro de Líderes do PMDB. em São Luiz.
Maranhão. E sábado à noite, quando a TV denunciou a cnse da PMMG, fui procurado
imediatamente pelos Lideres do PMDB dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro-

V) que lã se encontravam. Eles foram me perguntar o que estava acontecendo em Minas.
Não pude responder de pronto, pois estava tomando conhecimento dos fatos naquele
momento.

Srs. Deputados. estamos vivendo momento extremamente dificil. A segurança. no
nosso Estado, é um problema que ocupa o subconsciente de todos nós, isso aconteceu
porque Deputados que nos antecederam não souberam trabalhar devidamente a
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corporação militar, que é extremamente sensível e tem pontos que não podem de
forma alguma ser rompidos. O gesto maior, no meu entendimento. da inabilidade do
Governo do Estado reflete-se no fato de o Secretário da Casa Civil - que é um militar
da reserva remunerado, se não me engano. um  Capitão ou uni Major, uni ex-
Presidente desta Casa. Deputado Agostinho Patrus - receber o comando de greve, o
grupo de Cabos e Sargentos. passando por cima do Comando-Geral. Meus amigos.
este, no meu entendimento. é o absurdo maior a que nós assistimos.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Sr. Deputado Anderson Adauto. nós
somos testemunhas de uma série de lutas nas quais temos caminhado juntos, apesar de
algumas divergências em outras situações.

O Deputado Anderson Adauto - Deputado. nós não temos obrigação de nos
entendermos em tudo, até pelas diferenças que tivemos no passado. Mas a política é
muito dinâmica, e. como se diz, a gente pode voltar a se encontrar num outro
momento.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Exatamente. Sr. Deputado. Reconheço
aqui a sua coerência. a sua posição, a sua firmeza. Gostaria de falar rapidamente sobre
dois assuntos. O primeiro é o projeto inicial que chegou a esta Casa com o pedido de
que o votássemos em regime de urgência urgentíssima. Queria lembrar que esse
projeto teria prazo regimental até 30 de agosto para ser votado. Mas esse prazo, tão
longo, não seria necessário.

Quando ele chegou à Casa, dissemos que aquele projeto era inócuo, que não definia
absolutamente nada que não poderíamos de forma alguma votá-lo e que acima de
tudo ele em inconstitucional. Por isso. ele foi modificado.

Outra questão em que caminhamos juntos e vamos continuar caminhando juntos é a
da dilapidação da CEMIG. Agora estamos vendo o resultado. anunciado pelo seu
Presidente. que é exatamente a demissão de 4 mil funcionários. No entanto. foi
garantido aqui na Casa que o parceiro estrangeiro era fundamental para melhorar a
competência. a qualidade e o avanço tecnológico. Se avanço e modernidade é a
demissão de 4 mil pessoas, não sabemos como vai caminhar esta social-democracia
implantada neste País e neste Estado. Temos que continuar denunciando essas
medidas autoritárias que têm sido tomadas de cima para baixo. Não podemos, de
forma alguma, ser subservientes ao Palácio da Liberdade. Temos que ter a nossa
liberdade de discutir, de estar em sintonia com o funcionário público e com o
trabalhador.

O Deputado Anderson Adauto - Srs. Deputados. apenas para concluir o assunto
anterior. o da PM. quero que fique registrado - como disse. voltarei ao tema amanhã -
que só aconteceu num momento na vida nacional alguém  quebrar a estrutura de uma
instituição militar. e o responsável por isso foi o ex-Presidente João Goulart. Todos
sabem que isso contribuiu para a sua deposição. Quero que fique registrado aqui que é
uma pena que um ex-Presidente deste Poder, hoje no Poder Executivo, tenha
praticado um gesto como esse.
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Gostaria de fazer um alerta ao Governo. A carta branca que ele quer e que
exigiu da sua base parlamentar na Assembléia Legislativa é faca de dois gumes. Com
certeza S. Exa não terá mais esta Casa como o poder mediador que sempre foi em
momentos difíceis como este. em que temos o Governo de um lado e o funcionalismo
do outro. Em momentos duros de impasse absoluto, foi esta Casa que encontrou
saidas honrosas para as partes envolvidas no conflito. Com essa carta branca S. Exa.
tira este Poder, que sempre foi o Poder mediador do processo. e assume sozinho a
responsabilidade. Ter carta branca. na  visão do Governo, é ter o hipotético bônus de
não ter de discutir. de negociar e de dar transparência à condução do processo. Mas é
importante que o Governo, através de sua base na Assembléia Legislativa, receba o
alerta que nos, do PMDB. Lhe damos: o tiro pode sair pela culatra. Qualquer
inabilidade ou qualquer passo fora da lei pode chamar todas as outras categorias para
a greve. Todos sabemos o ní vel das dificuldades que o Governo tem. e ele só não é
exposto. só não aparece mais em Minas Gerais porque esta Casa. que é a caixa de
ressonância de onde as coisas deveriam ressoar para toda Minas Gerais. não toma
conhecimento, por causa das subvenções sociais. e as coisas não acontecem e não são
ditas. como deveriam ser, para o povo mineiro. Mas saibam. meus amigos. que este
Governo, repito, tem sérias dificuldades, dificuldades que só não são mais aparentes
porque esta Casa não faz com que elas ressoem com mais força no interior. Mas este
Governo, que já tem dificuldades hoje, pode ter um final ainda mais infeliz. Essa é a
posição do PMDB, e esse é o alerta que o PMDB faz ao Governador. A Bancada do
PMDB. no momento eleitoral, apoiou-o e achou que ele era o melhor para Minas
Gerais. Hoje. particularmente. tenho minhas dúvidas e sinto que a Bancada do PMDB
tem as suas preocupações

O Deputado L)urval Angelo (Em apar te . )* - Nobre colega. Deputado Anderson
Adauto. concordamos plenamente com a análise que V. Exa. faz sobre esse Governo.
Acho que Minas Gerais não conheceu um governo tão frágil. um governo que não
toma decisões, um governo tão afeito a grupos de pressões. um governo que não (cm
cara. que não tem perfil. que não tem rumo, seja muna ou noutra linha. Tambeni
concordo com a analise que V. Exa. faz, no sentido de que o Governador cometeu um
grande erro ao chamar para si a decisão do problema salarial. Na realidade, ele está
criando uma expectativa, num primeiro momento. nas duas forças policiais
Posteriormente. essa expectativa é cnada no funcionalismo público estadual. E o
nosso entendimento e que ele não vai conseguir dar resposta nem suprir as
expectativas que ele esta criando. Só que. respeitando profundamente o que V. Exa.
diz- eu gostaria de discordar de sua conclusão Reconheço a gravidade da situação e
partilho minha reflexão publicamentc. Falando com sinceridade. acho que o conflito.
que a tensão, poderia levar a uma reflexão, a uma solução definitiva Concordando
com V. Exa.. tenho a impressão de que. ao darmos a procuração ao Governador.
podemos estar acirrando o problema. Podemos estar decretando, a partir da aprovação
do Projeto de Lei n' 1.267 nesta Casa.. o fim do Governo, podemos estar jogando a
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última pa de cal num cadaver insepulto. Mas eu preferiria que enquanto parceiros.
representando a sociedade. travássemos unia negociação mais real e efetiva com o
Governo. Pode ser que a partir de segunda-feira. quando o Governador chegar do
"governotur. talvez não tenhamos mais condições de ser esses interlocutores.

Concordo com tudo. Nosso lider já falou sobre as posições que assumimos em
conjunto nesta Casa e dos enfrentamentos que tivemos juntos. Mas acho que
podenamos encaminhar um processo mais efetivo de solução para essa crise. E. o que
e pior, as decisões estão sendo tornadas, hoje ou arnanM sem a presença do
Governador. Ele pode não se obrigar a qualquer decisão ou a qualquer acordo que
porventura seja feito. E não seria a primeira vez que ele descumpriria acordo firmado
entre Oposição e Situação nesta Casa e entre os Lideres do Governo e as lideranças
dos servidores. Para nós. isso não seria unia situação nova. Prefiro que esgotemos a
tensão, chegando ao final da crise, para que dai possa brotar uma situação nova. Mais
do que isso. o primeiro e o principal interlocutor do Governo deveria ser a sociedade.
Dai. sim, as policias e os servidores. Ele não faz a interlocução com a sociedade. e
fica indefeso.mcapaz fragilizado para negociar com a polícia para negociar com os
servidores e. muitas vezes, para negociar com seus setores aqui na Assembléia.
Geralmente, quanto à Assembléia. é um pouco diferente. porque somos um Poder
desarmado. E o Governador tem mecanismo de pressão e de força. V. Exa. teve a
oportunidade de denunciar, e já denunciou outras vezes. Isso nos torna minto mais
fragilizados.

Mas o Governo, hoje, não estabelece a interlocução com a sociedade. não faz o
diálogo com a sociedade.

Então, acho que nós, talvez, possamos estar adiando o problema, com uma
aparência de solução agora. Mas, daqui a 15 dias, estaremos com as galerias cheias de
servidores da saude em greve, ou cheias de servidores da educação em greve, ou.
quem sabe. da Fazenda Estadual. No segundo semestre. teremos a Policia Militar
novamente paralisada reivindicando.

Por isso, acho que estamos perdendo a oportunidade de viver a crise em um
momento só. Estamos adiando a crise e vamos vi ,  é-Ia em conta-gotas. porque o
Governo não muda. continua até o ano que vem. O melhor seria levar a contradição
ate o encerramento mesmo. até uma posição final para que pudéssemos emergir dessa
crise.

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Marcos Helêmo.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas.

publico presente. funcionários públicos. membros da imprensa. em primeiro lugar.
gostanan'ios de dizer que a obstrução não e vazia, mas construtiva. Apresentamos
propostas concretas, por meio das quais realmente tentamos uni entendimento até a
sua exaustão. Lamentavelmente não foi possivel. por circunstâncias que temos que
respeitar.

0 funcionalismo não acreditou que poderia ser posteriormente contemplado após o
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anúncio de um índice que será informado segunda-feira para os militares. A sua
proposta foi no sentido de que paralisássemos a tramitação do projeto, fizéssemos um
entendimento na segunda-feira, depois da chegada do Governador. ou uma discussão
maior em que o Governador ou sua equipe colocasse quais seriam as reais condições
do Estado e qual o valor a ser concedido. No fundo, estava-se propondo saber para
quem vai ser dado o reajuste, ou o ajuste, ou o abono. ou a gratificação. seja que nome
for, quando seria dado e qual o valor. São fatores fundamentais que não vieram
contemplados no projeto inicial e tampouco nesse projeto de resolução que ora
tramita na Casa.

* - Sem revisão do orador.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião. a Presidência a encerra.
convocando os Deputados para a extraordinária de logo mais. às 20 horas. nos termos
do edital de convocação: para a ordinária de debates de amanhã. dia 20. às 9 horas. e
para as extraordinárias também de amanhã. logo após a reunião ordinária de debates,
e às 14 e às 20 horas. nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 50a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

As nove horas do dia doze de junho de mil novecentos e noventa e sete.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcelios. Dimas
Rodrigues, José Henrique. Baldonedo Napoleão (substituindo este ao Deputado Kemil
Kumaira por indicação da Liderança do PSDB) e Olinto Godinho (substituindo o
Deputado José Militão. por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado
Ronaldo Vasconcellos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Dimas
Rodrigues que proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida. informa que a presente reunião se

o destina à discussão e à votação de proposições da Comissão e que as reuniões
marcadas pala os dias 15/5/97. 22/5/97 e 05/6/97 não ocorreram em virtude de falta
de "quorum", tendo estado presente a todas o Presidente. e. alem dele, na primeira. o
Deputado Olinto Godinho. na segunda. o Deputado José Bra ga e. na terceira. os
Deputados Dimas Rodrigues e José Militão. A seguir. o Deputado Baldonedo
Napoleào. por solicitação do Presidente, procede à leitura da seguinte
correspondência: oficio do Deputado Romeu Queiroz. Presidente da Casa.
encaminhando cronograina de eventos institucionais: cartão do Sr. Angelo Ibrahim.
Chefe de Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro Preto. em que agradece em nome
deste o convite para participar da reunião extraordinária desta Comissão em Ponte
Nova, na Cooperativa dos Plantadores de Cana: oficio do Sr. Damiào Campos
Guimarães. que encaminha cópia de sua tese de mestrado "Saneamento e
Municipalização - Assessoramento a Municípios de Pequeno Porte". apresentada
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nesta Comissão em 3/7/96. Esgotada a matéria destinada à P Parte da reunião. o
Presidente passa à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão, e, para que possa apresentai requerimento de sua
autoria, transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Dimas Rodngues. O Deputado
Ronaldo Vasconceilos apresenta requerimento em que solicita seja convidado o Sr.
Edson Soares. Presidente da Associação Mineira de Municípios - AMM -. para
debater. nesta Comissão. a Proposta de Emenda à Constituição n 449/97, que altera
dispositivos dos aris. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da Republica e prorroga a vigência do Fundo de Estabilização Fiscal até
31/12/99. Submetido a votação e aprovado o requerimento. Retomando a direção dos
trabalhos. o Deputado Ronaldo Vasconcelios coloca em votação requerimento do
Deputado Ivo José. em que solicita a realização de audiência publica desta Comissão
para debater o Programa Estadual de Concessão de Rodovias, com a presença dos Srs.
Walfndo Mares Guia e Antônio Aureliano Sanches de Mendonça. Secretarios do
Planejamento e Coordenação Geral e de Transportes e Obras Públicas.
respectivarnente, e de lideranças políticas e empresariais interessadas na duplicação
da rodovia que interliga Belo Horizonte e Governador Valadares. E aprovado o
requerimento. Esgotada a matéria destinada a essa fase. o Presidente comunica o
recebimento de oficio do Deputado Dinis Pinheiro, em que trata de possíveis
irregularidades no processo de emancipação do Distrito de Confins, do Município de
Lagoa Santa. anexa documentação pertinente e solicita o pronunciamento desta
Comissão sobre a matéria. O Presidente, no uso de sua competência. determina que o
oficio e a documentação apensa sejam encaminhados à Área de Consultoria Temática
para análise prévia. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinãna. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconceilos. Presidente - José Militão - Dimas Rodrigues - Ajalmar

Silva.
ATA DA 42 ` REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia doze de junho de mil novecentos e noventa e
sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna Ailton Vilela
e Wilson Tropia. membros da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente. o
Deputado Wilson Tropia assume a direção dos trabalhos e. havendo número
regimental. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que
proceda á leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida a Presidência distribui ao Deputado Ailton Vilela os
Projetos de Lei n's 1.139. 1.142. 1.143 e 1.156/97 e ao Deputado Arnaldo Penna os
Projetos de Lei n's 875. 1.036 e 1.064/96. 1.087. 1.088 e 1.095/97. Passa-se à 2 Parte
da Ordem do Du compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
matenas sujeitas a deliberação do Plenário da Assembléia. Discutidos e votados, cada
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um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação dos
Projetos de Lei nos 1.139. 1.142. 1.143 e 1.156/97 (relator: Deputado Aílton Vilela).
Passa-se à fase de discussão e votação de matérias de deliberação conclusiva da
Comissão. Discutidos e votados, cada um por sua vez. são aprovados os Projetos de
Lei n°s 875. 1.036 e 1.064/96. 1.087. 1.088 e 1.095/97 (relator: Deputado Arnaldo
Perna). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próïuna reunião. determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Ailton Vilela - Bilac Pinto.
ATA DA 72 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
Às nove horas e trinta minutos do dia doze de junho de mil novecentos e noventa e

sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira-
Carlos Pimenta Jorge Hannas 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 Carlos Pimenta que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente distribui a correspondência ao Deputado Carlos Pimenta, que
passa a fazer sua leitura. Lê oficio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Araguari. em
que solicita o apoio da Comissão para que se revogue a Lei n° 7.302. de 1978. tendo
em vista que o contexto em que foi editada está ultrapassado. A seguir, lê oficio da
Câmara Municipal de Ubá. dando ciência à Comissão da solicitação feita à Diretoria
Regional de Saúde. A Presidência solicita à assessoria que analise a correspondência.
A seguir. o Presidente esclarece que a reunião se destina a ouvir os Srs. Aloisio
Andrade de Freitas. Presidente do Conselho Estadual de Entorpecentes: June Hardy
Sabino. Conselheira do Conselho Estadual de Entorpecentes: Osterno Oliveira Brás.
Edgard Mendonça e Espedito Antônio da Costa respectivamente Presidente.
Coordenador Distrital e Vice-Presidente da União Nacional de Centros de
Recuperação de Alcoólatras -Uni-Ccrca's -: e Wanderlev Rosa Gomes. Presidente da
Uni-Cerea's de Canápolis. sobre o tratamento e a recuperação de vítimas do
alcoolismo. Os convidados fazem suas explanações. e. na  fase de debates. fazem uso
da palavra todos os Deputados e convidados presentes. conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e das autoridades, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a Ia\Tatura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro Leão -

Wilson Pires.
ATA DA 484 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
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ORÇAMENTÁRIA

As nove horas e quinze minutos do dia dezoito de junho de mil novecentos e
noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Helv Tarqiiinio.
Gilmar Machado. Sebastião Costa e Miguel Martini (substituindo este ao Deputado
Ermano Bausta, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da
Comissão de Constituição e Justiça: Leonidio Bouças. Ajalmar Silva. Marcos
Helêmo, Elbe Brandão e José Braga. membros da Comissão de Administração
Pública: Sebastião Navarro Vieira. José Braga. Roberto Amaral. Gilmar Machado e
Pendes Ferreira (substituindo este ao Deputado Miguel M~ por indicação da
Liderança do PSDB). membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Helv Tarqüinio.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à
leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar. no 1
turno, os pareceres destas Comissões sobre o Projeto de Lei n 1.255197. do
Governador do Estado. Esclarece, ainda, que. uma vez que foram distribuídos avulsos
dos pareceres na reunião anterior, fica dispensada a sua leitura. Coloca. então, em
discussão o parecer do Deputado Miguel Martini. relator pela Comissão de
Constituição e Justiça, que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
jundicidade da matéria na forma do Substitutivo n 1 e apresenta. ainda, um projeto
de resolução. Participam da discussão os Deputados Marcos Helênio. Gilmar
Machado, Miguel Martini e Péricles Ferreira. Colocado em votação, é aprovado o
parecer. Logo após. o Presidente anuncia que está em discussão o parecer da
Deputada Elbe Brandão. relatora pela Comissão de Administração Pública, que
conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de
Constituição e Justiça. Discutem o parecer os Deputados Marcos Helènio. Gilmar
Machado. Elbe Brandão e Miguel Marnni. Após a votação, é o parecer aprovado. A
Presidência coloca em discussão o parecer do Deputado Péricles Ferreira. relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que também conclui pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de Constituição e
Justiça. Fazem uso da palavra, para discutir o parecer. os Deputados Gilmar Machado.
Pendes Ferreun, Raul Lima Neto e Marcos Helênio. Colocado em 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.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Hel y Tarqúmio. Presidente - Ronaldo Vasconceilos - Dimas Rodrigues - Gilmar

Machado - Jorge Hannas - Aalmar Silva - José Militão,
ATA DA 64 , REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de ,iunho de mil novecentos e noventa

e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonidio Bouças. Ajalmar
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Silva. José Braga e Elbe Brandão. membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Leonídio Bouças. declara aberta a reunião
e suspende os trabalhos. As 11h l5rnin. o Deputado Ajainur Silva assume a
Presidência e reabre a reunião. Estão presentes os Deputados Sebastião Cosia
(substituindo o Deputado Leonídio Bouças. por indicação da Liderança do PFL).
Ermano Batista (substituindo o Deputado Arnaldo Penna. por indicação da Liderança
do PSDB) e José Braga. O Presidente solicita ao Deputado Ermano Batista que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, e subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os convidados acerca da utilização de
contratos administrativos para suprir a carência de recursos humanos em diversas
areas da administração pública estadual. cm especial na FHEMIG. em prejuízo de
pessoas aprovadas em concursos públicos. O Presidente convida a tomar assento à
mesa o Sr, Orvifle Kupidlowski. Assessor-Chefe de Relações Trabalhistas da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, representando o Dr.
Cláudio Mourão. Secretario dessa Pasta, e o Dr. Guilherme Gonçalves Riccio.
Superintendente-Geral da FHEMJG. A seguir. a Presidência anuncia a presença dos
Srs. Dicélio Antimio Ferrcua representante do SINDIPUBLICOS: Marcelino dos
Santos, representante do Comando dos Servidores: Carlos Augusto dos Passos
Martins. Diretor da ASTEMG: Mano Guerra, Sel.ma Campolina. Edita Moura de
Carvalho e Augusto Guimarães. respectivamente. Diretor Administrativo, assessoras e
Diretor de Planejamento e Finanças da FHEMIG: Elcéno Valadão. Diretor
Hospitalar: Cristina Pompco. Diretora do DIBS: Paulo Sérgio Dias. Diretor do
Hospital Galba Veloso: Lecio Dias. Diretor do Hospital Raul Soares. Antônio
Fernandes. Diretor da Maternidade Odete Valadares: Aparecida Rodrigues . Diretora
do CGR: Mansa Bicalho. Diretora do Centro Geral de Pediatria. Sebastião Araujo.
Diretor do Hospital João XXIII: Maria Letícia Leite Nunes. Assessora de
Comunicação Social da FHEM1G: Aecio de Alencar Moraes. Diretor do UAPU- Zona
Leste: Francisco José Machado Viana. Psicolõeo da FHEMJG. Vanusa da Cunha
Meio Vilela, do CNT. Jaime Jose Monteiro. Rosa Maria Oliveira Elian e Sonoilto
Vicente Mcântara auditores da FHEMJG: Dr. Antônio Moreira Sabino, da assessoria
iuridjca da FHEMIG: Anstides Barbosa Jaime Dmmz. da assessoria administrativa da
FHEMJG: José António. assessor da DREAD. e Salvino Gomes. da Divisão de
Transportes da Fl-IEMIG. Registra-se a presença. neste momento. do Deputado
Andcrson Adauto. autor do requerimento que deu origem a estes convites: na
oportunidade, ele usa a palavra para justificar a formulação dos convites. Após. o
Presidente passa a palavra aos Drs. Orville Kupidlowski e Guilherme Riccio. cada um
por sua vez, para fazerem suas colocações sobre o assunto em pauta. A seguir. usam a
palavra os Srs. Dicélio Antônio Ferreira. Marcelino dos Santos e Carlos Augusto dos
Passos Martins. conforme consta nas notas taquigraficas. Apos as considerações
finais, o Presidente agradece a presença dos convidados e. não havendo "quoruru"
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para apreciação da matéria constante na pauta. convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Marcos Helênio. Presidente - HeIv Tarqtiinio - José Henrique - Miguel Martini -

Alvaro Antônio.
ATA DA 49a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTrnJIÇÀO E

JUSTIÇA. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

As nove horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de mil novecentos e
noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hel y Tarqüínio.
Ronaldo Vasconcelios. Dimas Rodrigues (substituindo estes ultimos,
respectivamente. aos Deputados Ermano Batista e Gil Pereira, por indicação das
Lideranças do Bloco da Maioria e do PPB) e Guinar Machado. membros da Comissão
de Constituição e Justiça: Jorge Hannas. Ronaldo Vasconccllos (substituindo estes.
respecuvamenle. aos Deputados Leonidio Bouças e Arnaldo Penna por indicação das
Lideranças do PFL e do PSDB). Ajainiar Silva e Dumas Rodrigues (substituindo este
ao Deputado Sebastião Helvécio. por indicação da Liderança do PPB). membros da
Comissão de Administração Pública, e Ajalmuar Silva, José Militão. Jorge Han.nas
(substituindo estes. respectivamente. aos Deputados Miguel Martini. Roberto Amara]
e Sebastião Navarro Vieira, os dois primeiros por indicação da Liderança do PSDB e
o último por indicação da Liderança do PFL) e Gilmar Machado. membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria. Havendo numero regimental. o
Presidente. Deputado Helv Tarqüínio. declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reumão anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar os pareceres das Comissões sobre o Projeto de Lei n 1 1.267/97.
Prosseguindo. a Presidência designa os Deputados Sebastião Costa. Ajalmar Silva e
Roberto Amara] como relatores, respectivamente, pelas Comissões de Constituição e
Justiça. de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e
suspende a reunião. As 9h55min, são reabertos os trabalhos pelo Deputado Miguel
Mart.ini. registrando-se a presença dos Deputados Antônio Júlio. Gilmar Machado.
Sebastião Navarro Vieira e Alvaro António (substituindo este ao Deputado Ivair
Nogueira, por indicação da Liderança do PDT). membros da Comissão de
Constituição e Justiça. Paulo Piau, Antônio Júlio. Alvaro Antônio substituindo estes.
respectivamente. aos Deputados Leonidio Bouças. Antônio Andrade e lbrahim Jacob,
por indicação das Lideranças do PFL. do PMDB e do PDT) e Marcos Hêlenio.
membros da Comissão de Administração Pública, e Miguel Martini. Sebastião
Navarro Vieira. Gilmar Machado e Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado
Roberto Amaral. por indicação da Liderança do PSDB). membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Presidência determina a distribuição de
avulsos dos pareceres das três comissôcs.Cumprida a finalidade da reunião, a



Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a la\Tatura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de junho de 199.
1-lel y. Tarquinio. Presidente - Ajalmar Silva - I)imas Rodrigues - Bilac Pinto -

Marcos Helênio - Durval Angelo - Pendes Ferreira - Alvaro Antômo - Antônio Júlio
- Roberto Amaral - José Henrique - Ermano Batista.

ATA DA 18' REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADM:INISTRAçÀO PUBLICA

As dez horas do dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e sete.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio. Hel Tarqüinio
(substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva por indicação da Liderança do PSDB).
José Henrique (substituindo o Deputado António Andrade, por indicação da
Liderança do PMDB) e Alvaro António (substituindo o Deputado Ibralum Jacob. por
indicação da Liderança do PDT). membros da Comissão supracitada Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Marcos Helênio. declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que. lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir. o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
determina a distribuição dos au1sos do parecer sobre o Substitutivo n 2 e sobre as
Emendas ns 1 a 5 apresentados em Plenário ao Projeto de Lei n' 1.255/97, o qual
conclui pela rejeição do Substitutivo n° 2. pela prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 5
e pela aprovação da Emenda n' 6. apresentada pelo relator. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para as reuniões extraordinárias de logo mais. às 1 4h45min e às 16
horas. com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre emendas apresentadas em
Plenário, no V turno, ao Projeto de Lei n' 1.255/97 e ao Projeto de Resolução n
1.267/97. determina a la\Tatura da ata e encerra os trabalhos

Sala das Comissões. 19 de junho de 1997
Ajalivar Silva. Presidente - Bilac Pinto - Péricles Ferreira - Alvaro Antônio- José

Henrique - Marcos Hclénio

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO UNICO [)O PROJETO DE LEI N o 1.I7/97
Comissão de Fiscalii.açâo Financeira e Orçamentaria

Relatono
De autoria do Deputado Anderson Adauto. o projeto de lei em análise tem como

objetivo a supressão dos incisos IV e \ do art 19 da Lei n 12.264. de 24/7/96.
Publicado em F/5197. foi o projeto encaminhado a esta Comissão. nos lermos do

ai-E. 21. § 5. do Re gimento Interno, para análise nos lunites de sua competência.
Fundamentação
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A Lei n 12.264. de 24/7/96. que traçou as diretrizes orçamentarias anuais para

o exercício de 1997. tratou em especial da transferência de recursos para os
municipios. tendo em vistavista que o equilíbrio das finanças municipais deve fazer parte
do equilíbrio econômico geral do Estado. buscando atingir integração absoluta
indispensável.

Cumpre-nos observar, todavia, que a integração referida tem caráter dinâmico.
como é próprio das estruturas.

Não se pode. pois. falar em justaposição de mecanismos de transferência de
recursos e de controle externo de fiscalização. O que deve existir ë vigilãncia
permanente e continua por parte dos credores, analisando qualquer alteração na
capacidade de endividamento dos municípios.

A transferência de recursos para os municípios em virtude da celebração de
convênios. acordos ou instrumentos congêneres foi condicionada à apresentação. por
parte do município beneficiado, de documentos comprobatórios da quitação de
débitos Junto às concessionárias dos serviços públicos estaduais e ao sistema
financeiro estadual- bem como a quitação de débito com a Previdência Social.

São por demais sabidas as grandes dificuldades financeiras por que passam os
municipios, que tiveram o inicio da gestão 1997/2000 comprometido por grandes
débitos contabilizados como "restos a pagar". gerando desequilibrio nas finanças, e.
munas vezes, por endividamentos tais que. somente com renegociações que permitam
seu pagamento a médio prazo, poderão ser cuinpridos, utilizando-se os poucos
recursos que hoje representam as chamadas receitas correntes.

Tratar a questão de maneira global, como se pode concluir da interpretação dos
incisos IV e V do art. 19 da Lei n° 12.264. de 1996. é impedir ação concreta que
atenda aos Interesses dos municípios

A materialização dos convénios revela que as verbas a serem repassadas aos
municípios são de pequeno valor, bem menor que as dividas por eles acumuladas.
Porem, estão eles, murtas vezes, impedidos de realizar a contrapartida solicitada para
sua participação.

Por outro lado, a supressão de tais controles não inibe a ação de cobrança das
entidades mencionadas, que deverão, em consequência, estimular seus mecanismos de
apuração das dividas municipais. trabalhando com a sua capacidade de renegociação e
propondo medidas de desburocratização dos procedimentos, tendo cm vista a
necessidade de fornecimento ágil dos documentos de quitação dos débitos

A excepcionalidade da solução proposta se estenderi até 31/12/97. quando se
esgota o prazo de validade da lei de diretrizes de 1996. ficando a cargo da lei em
trarmiação para o exercício de 1998 o tratamento definitivo da questão.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação. em turno único. do Projeto de Lei n°

1.173/97 na forma original.
Sala das ('omissôcs, 19 de junho de 1997.
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Miguel Martini Presidente - Sebastião Navarro Vieira relator - José Henrique -
Alvaro Antônio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N' 1.236/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, a proposição em análise suspende

temporariamente a condição a que se refere o inciso 1 do art. 19 da Lei n° 12.264. de
24/7/96.

Publicado no 'Diario do Legislativo". cm 29/5/97. e distnhuidos avulsos aos
Deputados e às Comissões. vem o projeto. agora a esta Comissão para receber
parecer. nos termos do art. 216 do Re gimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço visa a suspender. até 31/12197. a condição prevista no

inciso 1 do art. 19 da Lei n 12.264. de 24/7/96. que trata da transferência de recursos
para municipios. Esse inciso estabelece que tal transferência fica condicionada a
regular e eficaz aplicação, no ano de 1995. do percentual miruino previsto na
Constituição da República para a manutenção e o desenvolvimento do ensino.

O percentual mencionado está estatuido no art. 212 da Carta Magna. que dispõe que
os municipios aplicarão anualmente, no mínimo. 25 0'o de sua receita resultante de
impostos. compreendida a proveniente de transferências. na  manutenção e no
desenvolvimento do ensino.

Como observamos, o projeto em apreço vem beneficiar os municipios que vlerem a
ter as suas contas rejeitadas por inobservància dessa norma constitucional.

Todavia, em razão do princípio da isonomia, entendemos que tal beneficio deveria
ser estendido a todos os mun.lcipios do Estado. condicionando-o a duas exigências:

a que o municipio comprove que está aplicando na educação:
h) que parte do recurso que essa entidade federativa receber seja aplicado na

educação.
Daí a razão por que apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo n 1.
Em relação ao aspecto orçamentário, a proposição não enseja nenhuma repercussão

E
	no orçamento estadual, não provocando aumento de receita ou despesa para os cofres
o do Estado. Conforme dispõe o 1' do art. 212 da Constituição FederaL a parcela de

arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados. Distrito Federal e
municípios, ou pelos Estados aos respectivos municipios. não é considerada receita do
Governo que a transferir.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.236/97 cm turno

muco, na forma do Substitutivo n° 1. a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N 1

Suspende temporariamente a condição a que se refere o inciso 1 do art. 19 da Lei ii'
12.264. de 24 de julho de 1990.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1° - Fica suspensa até 31 de dezembro de 1997. a condição a que se refere o

inciso 1 do art. 19 da Lei n° 12264. de 24 de julho de 1996. desde que sejam
satisfeitas as seguintes exigências:

1) que o município comprove que está investindo recursos na educação no ano em
curso:

11) que parte do recurso recebido por essa entidade federativa, conforme o disposto
no "caput" do ari 19 da Lei n° 12.264. de 24 de julho de 1996. seja aplicado na
educação.

Ali. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.An. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Miguel Martini.. Presidente - Sebastião Navarro Vieira. relator - Alvaro Antônio -

José Henrique.
PARECER PARA O Y TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.013/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dunas Rodrigues. o proicto de lei em tela dispõe sobre a
delegação de transporte coletivo rodoviário intenriunicipal de caráter domiciliar.

Inicialmente. o projeto foi distribuido i Comissão de Constituição e Justiça que
concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo n° 1. por eia apresentado.

A seguir, a Comissão de Administração Pública, examinando o mérito da
proposição. opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n' 1.

Compete. agora a esta Comissão, emitir parecer sobre a matéria nos termos
regimentais.

Fundamentação
O projeto. aperfeiçoado por meio do Substitutivo n' 1. não encontra óbice, do ponto

de vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação - por não provocar aumento de
despesa.

Busca-se, apenas. solucionar situação jurídica nova que surgiu com a emancipação
de municipios. O transporte entre a antiga sede e seus distritos, que era de natureza
municipal e, portanto. de competência do municipio. com  a emancipação. passou a ter
natureza mtermunicipal. indo para a esfera de competência do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MG.

Para que não haja intemipçào desses serviços tão essenciais. e até que o DER-MG
promova licitação que viabilize as concessões. e necessario que se autorizem os atuais
prestadores a manter sua atividade. O substitutivo estabelece o prazo máximo de dois
anos para que o DER-MG promova a licitação para as concessões

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.013/96 no 1°
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turno, na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Durval Angelo. relator - Sebastião Navarro Vieira -

António Júlio.
PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.068/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.068196. de autoria do Deputado Gil Pereira cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura e da outras providências.

Publicada, a matéria foi disiribuida às comissões competentes. A Comissão de
Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto, apresentando a Emenda n° 1. Quanto ao mérito. a Comissão de
Agropecuária e Política Rural manifestou-se pela aprovação da proposição na forma
do Substitutivo n'1, que apresentou.

Agora. a proposição vem a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiros e orçamentários.

Fundamentação
O projeto de lei cm tela tem por escopo estabelecer diretrizes políticas oncntadoras

da ação governamental no campo da fruticultura criando um programa específico
para o setor. Entre os objetivos do projeto estão o estimulo à plantação. i
produtividade. à qualidade e ao aumento da oferta de frutas. Por outro lado. na
administração e na gerência do programa o Poder Executivo devera desenvolver as
ações de registro das áreas de produção. de incentivo à produção. á comercialização e
á exportação do produto. pesquisas. experimentos e abertura de linhas de credito.
alem de iniciativas que propiciem a melhoria da imagem da fruticultura mineira

O Substitutivo n 1. da Comissão de Agropecuana e Politica Rural mantem o
escopo do projeto e acrescenta-lhe outros objetivos e ações. como, por exemplo, a
divulgaçào de tecnologia, a criação de empregos. a estratégia de desenvolvimento
sustentável. o zoncamento do Estado. o controle fitossanitário. Para tanto. nos termos
da proposição onginal e do substitutivo, o Executivo devera editar regulamento a
respeito. no prazo de noventa dias a contar da publicação da lei.

Portanto. a aprovação da proposição não implica efeitos financeiros e orçanientarios
imediatos. Tudo fica dependendo da regulamentação do Executivo, que detalhara o
programa e indicara os recursos a serem aplicados.

Por se tratar de iniciativa do mais alto interesse para a economia de Minas Gerais.
como foi salientado no parecer da Comissão de Agropecuana e Politica Rural.
apresentamos a Emenda n 2. autorizando a abertura de crédito especial destinado ao
programa, no valor de R53.000.000.00. Acreditamos que a especificação desse valor
inicial propiciara condições para que o Executivo inicie imediatamente ações
concretas que venham solidificar a fruticultura mineira como importante segmento
económico de sua ain-icultura.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.068/96 no 1° turno.
na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Agropecuária e Política
Rural- com a Emenda n° 2. a seguir redigida ficando prejudicada a Emenda n° 1.
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N°2
Acrescente-se, onde convier:
"Art. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de

R$3.000.000.00 (três milhões de reais). destinado à implantação do Programa Mineiro
de Incentivo à Fruticultura.".

Sala das Comissões. 12 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Antônio Roberto. relator - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Júlio - Durval Angelo.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.091/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen. o Projeto de Lei n° 1.091/97
disciplina a publicação dos atos administrativos que menciona e dá outras
providências.

A matéria foi distribuída às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 195. c/c o art. 103. do Regimento interno.

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicídade. pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma do
Substitutivo n° 1. por ela apresentado. e. ainda, pela Comissão de Administração
Pública, que opinou por sua aprovação na forma desse substitutivo.

Cabe. agora, a esta Comissão examina-lo sob o ângulo financeiro-orçamentário.
Fundamentação

A Constituição Federal de 1988. cru seu art. 74. § 2°. abriu ao cidadão, aos partidos
políticos. às associações e aos sindicatos a oportunidade de participar do controle
externo da administração pública, denunciando aos Tribunais de Contas
irregularidades ou ilegalidades porventura ocorridas. Esse dispositivo visa a uma
maior participação popular na fiscalização das atividades do Estado.

No tema da fiscalização e dos controles, a Constituição Estadual prevê o direito de
a sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato. fato ou omissão
governamental que provoquem ofensa à moralidade administrativa de propaganda
enganosa inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano. de ofensa a direito
individual ou coletivo (ali. 73. § 2°. incisos 1 a V).

O projeto de lei sob apreciação. ao propor. de acordo com o recomendado pelo
substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça a apresentação à
sociedade de urna síntese dos convênios publicados no mês imediatamente anterior,
em suplemento especial e comercializado em separado do restante do Minas Gerais'.
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viabiliza efetiva fiscalização popular da destinação dada aos recursos públicos na
celebração de convênios. seguindo o que recomendam os textos constitucionais
federal e estadual Cabe á legislação ordinária indicar os meios necessários à
operacionalidade dessa fiscalização.

Conclusão
Opinamos, portanto. pela aprovação do Projeto de Lei n 1.091/97 no F turno, na

forma do Substitutivo n 1. apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Durval Angelo. relator - Antônio Júlio - Sebastião

Navarro Vieira.
PARECER PARA O 2' TURNO DO PROJETO DE LEI N'' 658/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatono

De autoria da Deputada Maria Olivia. o projeto de lei em exame ob jetiva autorizar
o Poder Executivo a fazer reverter movei ao Municipio de Pedro Teixeira.

Aprovado o projeto no l' turno, na forma do Substitutivo n 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça compete agora a esta Comissão sobre ele emitir
parecer para o 2 turno, nos termos regimentais.

Em atendimento ao art. 196. 1'. do Regimento Interno, segue em anexo a redação
do vencido, que e parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme esta Comissão já se manifestou anteriormente quando das discussões

ocorridas no 1'turno, o projeto de lei em análise não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação.

Dispõe a matéria sobre a reversão de bem imóvel ao patrimônio do Municipio de
Pedro Teixeira. tendo em vista ter sido o bem doado originalmente ao Estado pela
municipalidade para construção de unidades escolares e encontrar-se, até os dias de

2
	hoje. sem utilização. O municipio pretende construir no terreno ed,i.ficio que possa

abrigar escola da sua rede de ensino.
Por se tratar de transferência de domínio de bem imovel para o patrimônio do

E
	murncipio. poder-se-ia pensar ser uni negocio jundico que representasse redução no

o
	ativo permanente do balanço patnrnonial do Estado. Entretanto. como o encargo que
o onerou a transação inicial não foi cumprido. não houve o aperfeiçoamento do dommio

sobre a coisa. criando-se. dessa forma. uma situação que desfigura a citada redução de
patrimônio Trata-se de direito que e conferido ao doador de reaver o bem, caso o
donatario não cumpra as condições estabelecidas quando da realização do contrato
original.

Embora do relatado não se vislumbre obice de natureza patnmomal e orçamentaria
a aprovação do projeto de lei. julgamos oportuno apresentar emenda ao vencido para

e
	corrigir equivoco ensejado pela Lei n 11.654. de 21/11/94. relativo a um contrato

comutativo. em que se exigiu mais de urna pane que de outra.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 658/96 na forma
do vencido no 10 turno, e com a Emenda n° 1, redi gida a seguir.

EMENDA N0 1
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o parágrafo único

do art. 1° e o art. 20 da Lei n° 11.654. de 21 de novembro de 1994.".
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Miguel Martim. Presidente - Dunal Angelo. relator - Sebastião Navarro Vieira -

Antônio Júlio.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROJETO DE LEI N° 658/96
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Pedro Teixeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de Pedro

Teixeira imóvel constituído por terreno com área total de 2.000m - (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 fis. 246 do liTo 3-1-1— de transcrição das
transmissões, do Cartório de Registro de Imóveis do Município e Comarca de Lima
Duarte.

An. 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° 741/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Relatório
De autoria do Deputado Dun'al Angelo, o projeto de lei em tela cria a Ouvidoria da

Policia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Aprovado no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1. vem o projeto a esta Comissão

para receber parecer no 2 0 turno. que passamos a proferir.
Nos termos do art. 196. 1°. do Regimento interno, em anexo apresentamos a

redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A eficácia dos serviços públicos e o exercício. pelo cidadão. de mecanismos de
controle da legalidade e da legitimidade dos atos do poder público em toda sua
extensão, a par de medidas inerentes ã nova concepção do modelo estatal. encontram
suporte no art. 2°. II. da Constituição Estadual. que clenca os objetivos do Estado.

O projeto de criação da Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais, uma
iniciativa do Deputado Durval Angelo. foi aprimorado pelo substitutivo da Comissão
de Administração Pública. Nele está delimitada a competência do novo órgão auxiliar
de fiscalização dos serviços e das atividades da polícia estadual. bem como a forma
democratizada de indicação do Ouvidor. Este será escolhido pelo Conselho Estadual
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dos Direitos da Pessoa Humana seguindo-se a nomeação pelo Governador do
Estado para mandato de dois anos, com vencimento equivalente ao cargo de
Secretário Adjunto de Estado.

De forma a manter um canal de comunicação com a sociedade. a proposição
tanibem prevê o funcionamento de uma assessoria de imprensa. que se incumbiria de
preparar artigos e outras matérias para publicação no "Diário do Executivo".

Visando a adequar a redação do art. 10 do Substitutivo n° 1 ao disposto na Lei n
4.320. de 1964, apresentamos a Emenda ri" i

Conclusão
Diante do exposto. nosso parecer e pela aprovação do Projeto de Lei n 741/96 no

2 turno, na forma do vencido no V turno com a Emenda n' 1. que apresentamos a
seguir.

EMENDA N" 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotações orçamentarias a serem consignadas no Orçamento do Estado.".
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Sebastião Navarro Vieira relator - Antônio Júlio -

Durval Angelo.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI N° 741/96
Cria a Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1" - Fica criada a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais. órgão

auxiliar do Poder Executivo na fiscalização dos serviços e das atividades da policia
estadual.

Art. 2' - Compete à Ouvidoria da Polícia:
- ouvir de qualquer do povo, inclusive de funcionários e policiais civis e militares.

reclamações contra u're gularidades e abusos de autoridade praticados por superiores
ou agentes policiais, civis e militares:

11 - receber denúncias de atos considerados arbitranos. desonestos ou indecorosos,
praticados por servidores lotados nos órgãos de segurança pública:

111 - verificar a pertinência das denuncias e das reclamações e propor as medidas
necessárias para o saneamento das irregulandades, ilegalidades e arbitrariedades
constatadas:

IV - propor aos órgãos competentes a instauração de sindicâncias, inquéritos e
demais ações. para apuração de responsabilidade administrativa e civil dos agentes
públicos, e representar ao Ministério Público, no caso de indicio ou suspeita de crime.

- propor ao Secretário de Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Policia
Militar as providências que forem consideradas necessárias e úteis para o
aperfeiçoamento dos serviços prestados á população pelas policias civil e militar:
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VI - promover pesquisas. palestras e seniinarios sobre temas relacionados com a

atividade policial, providenciando a divulgação dos resultados desses eventos:
VII - manter. junto a escolas e academias de policia em caráter permanente, cursos

sobre democracia direitos humanos e o papel da policia
Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo do denunciante ou do rechmnie,

quando solicitado, e deverá assegurar-lhe proteção. quando for o caso.
Ari .3° - No desempenho de suas competências. a Ouvidoria deverá:

- manter arquivo atualizado de toda a documentação relativa a denúncias.
reclamações e sugestões da população:

II - instalar núcleos da Ouvidoria em municípios:
Iii - manter intercâmbio e celebrar convêmos com entidades públicas ou privadas.

nacionais e estrangeuas. que exercem atividades congêneres às da Ouvidoria:
IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas públicas.
Art. 4° - Obrigam-se as autoridades de ór gãos da segurança pública. sob pena de

responsabilidade. a fornecer ao Ouvidor da Policia, quando solicitados, informações.
documentos. dados ou certidões pertinentes às respectivas atividades.

1° - As solicitações feitas por escrito pelo Ouvidor da Polícia deverão ser
atendidas 110 prazo de LO (dez) dias a contar do seu recebimento.

§ 2° - A impossibilidade de cumprir o prazo fixado no parágrafo anterior deverá ser
comunicada por escrito cm até 72 (setenta e duas) horas antes do seu vencimento.
caso em que o Ouvidor poderá prorrogá-lo por até 30 (trinta) dias.

Art.5° - A Ouvidoria da Policia é dirigida por um Ouvidor indicado pelo Conselho
Estadual dos Direitos da Pessoa Humana e nomeado pelo Governador do Estado, para
mandato de dois anos, permitida urna única recondução.

§ 1° - O cargo e os vencimentos do Ouvidor são equivalentes aos de Secretario
Adjunto de Estado.

E vedado ao Ouvidor da Policia o exercício de cargo. emprego ou função
pública enquanto durar seu mandato.

Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor público. será automática a
licença, facultada a este, quando estável, a opção pela remuneração do cargo.
emprego ou função de origem-

Art. 6° - O Ouvidor da Policia somente podera ser destituído pelo Conselho
Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. no caso de falta grave incompatível com o
exercicio de suas atribuições.

Ari. 71 - A Ouvidoria dispõe das seguintes assessorias:
- Assessoria CiviL exercida por 1 (um) Delegado de Policia:

li - Assessoria Militar, exercida por 1 (um) oficial da Policia Militar:
III - Assessoria Jurídica. exercida por 1 (uni') Procurador do Estado:
IV - Assessoria de Assistência Social. exercida por 1 (um) Assistente Social:
V - Assessona de Imprensa- exercida por 1 (um) jornalista.
Paragrafo unico - 0 Delegado de Policia o oficial da Policia Militar, o Procurador
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do Estado. o Assistente Social e o jornalista são indicados pelo Ouvidor e
designados. respectivamente. pelo Secretario da Segurança Pública. pelo
Comandante-Geral da Policia Militar, pelo Procurador-Geral do Estado. pelo
Secretário do Trabalho, da Assistência Social. da Criança e do Adolescente e pelo
Secretário da Casa Civil e Comunicação Social.

Art. 80 - Fica reservado, no "Diário do Executivo", o espaço de urna coluna
quinzenal destinada à publicação de artigo assinado pelo Ouvidor da Polícia.

Ari. 9° - Os servidores da Ouvidoria serão cedidos pelo Poder Executivo, mediante
proposta do Ouvidor.

Art. 10 - A despesa decorrente desta lei corre por conta de verba especial.
consignada no orçamento do Estado.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrario.

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.255/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

Relatorio
De autoria do Governador do Estado. o projeto de lei cm análise autoriza a

antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituída pela Lei n° 8.701. de
18/10/84. para o pessoal civil e militar do Poder Executivo,

Foi a proposição aprovada cm 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão
de Constituição e Justiça.

Retorna o projeto a esta Comissão para ser examinado em 2° turno e elaborada a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto cm análise é a antecipação do pagamento da Gratificação de

Natal ao pessoal civil e militar do Poder Executivo.
Atualmente, por força do art. 11 da Lei n° 8.701. de 18/10/84. esse pagamento só

pode ser feito no mês de dezembro.
A antecipação. entretanto, já vem sendo praticada. mediante autorização legislativa.

pelo Governo Estadual.
No orçamento estadual já há previsão para o 13° salário, portanto a medida que se

pretende aplicar implicará apenas antecipação de gastos para o Estado, algo da ordem
de R5200.000.000.00. se tomarmos em consideração os gastos com pessoal no mês de
abril de 1997.

Conclusão
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.255/97 na forma do

vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1. a seguir redigida
EMENDA N° 1

Dê-se ao art.l"do Substitutivo n° 1 a seguinte redação.
'Art 1° - O pagamento da Gratificação de Natal para os servidores estaduais. civis e

nulitares. ativos, inativos e pensionistas. da administração direta e indireta. poderã ser
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antecipado. de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, na forma a
ser estabelecida em decreto ou norma legal de natureza semelhante, no ãmbito de
cada Poder.".

Saladas Comissões. 20 de junho de 1997.
Migue! Marnni. Presidente - Sebastião Navarro Vieira relator - Antônio Roberto -

Durval Angelo - José Braga - Roberto Amaral.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.255/97

Autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituida pela Lei nc»
8.701. de 18 de outubro de 1984. para o pessoal civil e militar do Poder Executivo e
da outras providências.

Art. 1° - O pagamento da Gratificação de Natal instituída pela Lei n° 8.701. de 18
de outubro de 1984, poderá ser antecipado. de acordo com a disponibilidade de
recursos financeiros, na forma a ser estabelecida em decreto.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se aos servidores do Poder
Executivo, civis e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas. nos termos do art. 2°
da Lei n°9.701. de 11 de dezembro de 1985.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário."
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.267/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de resolução em tela
concede ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas destinadas a
proceder a ajustes de remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder
Executivo.

Aprovado no 1° turno, em sua forma original, retoma o projeto a esta Comissão
para ser examinado em 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Para proceder à revisão da remuneração dos servidores, é certo que. em termos

financeiro-orçamentarios. haverá aumento da despesa corrente do Estado
Hoje. os gastos do Estado com pessoal em relação á Receita Corrente Liquida

situam-se cm 72.85%. considerando-se o periodo de janeiro a abril deste ano.
O lumte desse percentual estatuido pela Lei Complementar n° 82 e de 66.19% para

1997 ede6o%para 1998.
Ao analisarmos o Balanço Geral do Estado de 1996, verificamos que a Receita

Orçamentaria Efetiva de 1996 teve um crescimento nominal de R51.855750.904.53
em relação à de 1995. Já as Receitas Correntes realizadas em 1996 foram superiores
em R593.508.604.00 às receitas previstas.

Por esses nurneros. verificamos um crescimento da Receita Realizada do Estado em
relação à Receita Prevista, tornando possivel a concessão de reajustes aos servidores.
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Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a proposição. o que fazemos por

meio da Emenda n° 1. adiante redigida.
Conclusão

Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.267/97
no 2° turno, com a Emenda n° 1.a seguir redigida

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 3° a seguinte redação;
"Ari. 3 - A delegação de atribuições constante nesta resolução estende-se até 31 de

dezembro de 1997, sendo automaticamente prorrogada por mais (seis) meses a
partir dessa data, após divulgados os ajustes de remuneração concedidos."

Sala das Comissões. 20 de junho de1997.
Miguei Maru.ni. Presidente - Roberto Amaral. relator - Sebastião Navarro Vieira -

José Braga - Dural Angelo (voto contrario).
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N'° 1.255/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ir' 1.255/97. de autoria do Governador do Estado. que autoriza a

antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituida pela Lei n° 8.701. de
18/10/84. foi aprovado no 2° turno, com a Emenda a" 1 ao vencido no F 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. V. 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' 1255/97
Autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de Natal instituida pela Lei n°

$701. de 18 de outubro de 1984.
A Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O pagamento da Gratificação de Natal aos servidores estaduais, civis e

militares, ativos, inativos e pensionistas, das administrações direta e indireta poderá
ser antecipado. de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros, na forma a
ser estabelecida cm decreto ou norma legal de natureza semelhante. no âmbito de
cada Poder.

Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das ComissÕes. 20 de junho de 1997
irani Barbosa. Presidente - Bilac Pinio. relator - Ajitomi Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.267/97
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n 1.267/97. de autoria da Comissão de Constituição _e
Justiça da Assembléia Legislativa, que delega ao Governador do Estado ainbuiçào
para elaborar leis delegadas destinadas a ajustar a remuneração dos servidores dos
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quadros de pessoal do Poder Executivo, foi aprovado no 2° turno. com a Emenda
no 1,

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo a técnica legislativa.
seja dada à matéria a forma adequada nos termos do ari. 270. 1°. do Regimento
Interno.

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que esta de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.267/97
Delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas destinadas

a ajustar a remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Executivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica delegada ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis

delegadas destinadas a ajustar a remuneração dos servidores dos quadros de pessoal
do Poder Executivo.

Art. 2° - Os ajustes de que trata o artigo anterior poderão ser gerais. por categoria.
ou por classe funcional. observado, nessas hipóteses. o equilibrio remuneratório entre
os quadros de pessoal.

Au. 3° - A delegação objeto desta resolução estende-se até 31 de dezembro de
1997. sendo automaticamente prorrogada por 6 (seis) meses a partir dessa data. após a
divulgação dos ajustes de remuneração concedidos.

Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições cm contrário.
Saladas Comissões. 20 de junho de 1997.
lrani Barbosa. Presidente - Ailton Vilela, relator - Bilac Pinto.

PARECER SOBRE O SUBSTITLTIVO Nt' 2 E AS EMENDAS N°S 1 A 5.
APRESENTADOS NO 10 TURNO. AO PROJETO DE LEI N' 1.255 /97

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.255/97. do Governador do Estado. autoriza a antecipação do
pagamento da Gratificação de Natal instituida pela Lei n° 8.701. de 18/10/84. para o
pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências.

Publicado em 13/6/97. o projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça. que concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria na forma do Substitutivo n° 1. que apresentou. e pelas Comissões de
Administração Publica e de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, que opinaram
por sua aprovação na forma do mencionado substitutivo.

Durante a discussão da matéria em Plenário, no 1" turno. a proposição recebeu o
Substitutivo n° 2 e as Emendas n°5 1 a 5. sobre os quais. nos termos do art. 196. § 10.
c/c o art. 103. 1. "a'. do Regimento Interno, emitimos este parecer.

Fundamentação
0 projeto de lei encaminhado pelo Governador do Estado dispõe. em sua forma
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original, sobre a possibilidade de antecipação do pagamento da Gratificação de
Natal devida aos servidores públicos do Poder Executivo e sobre autorização para que
sejam reajustados seus vencimentos mediante decreto.

Ao analisar a proposição. a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua
constitucionalidade na forma do Substitutivo n" 1 De acordo com o mencionado
substitutivo, a proposição original deve ser desmembrada em dois projetos distintos.
por motivos de ordem constitucional, O Projeto de Lei n 1.255/97 passa a tratar
apenas da antecipação do pagamento da Gratificação de Natal- que, atualmente, por
força do disposto na Lei n° 8.701. de 1984. somente pode ser paga. anualmente. no
mês de dezembro. A autorização solicitada pelo Governador passa a ser objeto de
projeto de resolução distinto, que deve ter tramitação especifica. a partir de seu
recebimento em Plenário.

O Substitutivo n 2. do Deputado Marcos Flelênio. pretende introduzir no Projeto de
Lei n° 1.255/97 matérias que. embora sejam relevantes e mereçam ampla discussão,
não dizem respeito diretamente ao estrito conteudo do projeto, que. como já
ressaltamos. na forma dada pela Comissão de Constituição e Justiça. passou a tratar
exclusivamente da antecipação do decimo terceiro salario, como também e conhecida
a Gratificação de Natal.

Em seu art. 1°. o Substitutivo n 2 define o índice de 39% para reajuste geral a ser
concedido aos servidores públicos estaduais. sem que. no entanto, seja comprovada a
existência de receita para fazer face ao aumento da despesa disso decorrente.
Ressalte-se que a exigência da comprovação de receita. mediante indicação precisa
dos recursos, consta na Constituição do Estado. conforme dispõe o art. 68. 1

No art. 3'. prevt-se que o dia 1' de maio deverá ser considerado a data-base para a
revisão geral da remuneração dos servidores públicos. Note-se que existe em
tramitação nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição 

no 
3 5/97. do Deputado

José Bonifácio. a qual propõe que o mês de outubro seja destinado á revisão da
remuneração. Dados os procedimentos regimentais que definem os casos de
prejudicialidade. parece-nos ser niais correto o procedimento que leva ã apresentação
de emenda à mencionada proposta. com o conteudo que se pretende.

O art. 5 do Substitutivo n 2 tem conteudo praticamente idêntico ao do ari 10 da
Lei n 10.120. de 3013190. que. como se sabe. está cm vigor. Apenas se substitui o
termo vencimento, constante na lei. pelo termo "remuneração'. que consta no
substitutivo. Ora, quando se tem reajuste no vencimento. tem-se por conseqüência o
reajuste nas gratificações que incidem sobre o valor básico, que são calculadas a partir
dele. Altera-se. portanto. a remuneração. O artigo não inova no mundo juridico.

Finalmente, a matei-ia constante no art 6 pode ser objeto de decreto. uma vez que.
concedida a autorização para a antecipação do pagamento. o detalhamento dos
procedimentos administrativos pode e deve ser tratado em norma de natureza
iníralegal.

0 Substitutivo n 2, parece-nos, diante dos argumentos expostos. não contribui para

o

E

a)
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o aprimoramento da proposição. razão pela qual deve ser reieitado.

Quanto ás Emendas n°s 1 a 5. apenas repetem os termos do Substitutivo n° 2. de
forma idêntica. A Emenda n° 1 tem a mesma redação dos arts. F e 2° do substitutivo:
a Emenda n° 5 reproduz o art. 3 0 : a Emenda n° 4. o art. 40: a Emenda n° 3, o art. 50: e
a Emenda n° 2, o art. 6°. Trata-se de matéria que. nos termos regimentais. deve ser
considerada prejudicada. Segundo o ari 287 do Regimento Interno, deve-se
considerar prejudicada matéria de conteúdo idêntico a outra que tenha sido aprovada
ou rejeitada na mesma sessão legislativa. Como o Substitutivo n° 2 precede. na ordem
de votação, as Emendas n°s 1 a 5, tem-se que estas. quando de sua discussão. já terão
como objeto matéria que. logicamente, terá sido aprovada ou rejeitada.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 2 e pela

prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 5. apresentados em Plenario. ao  Projeto de Lei
n° 1.255/97.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Ajalmar Silva. Presidente - Bilac Pinto. relator - Alvaro Antônio - Adelmo Carneiro

Leão (voto contrário) - Roberto Amaral - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE. TERÇA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINAR1A DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 20 DE JUN}IO DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum".
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria Olivia - .Andcrson Adauto

- Dumas Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hei'. Tarqüínio
- João Batista de Oliveira - José Maria Barros - Marcos Helãnio - Marco Régis -
Péricies Ferreira - Wanderlev Avila.

Falta de "Quorum'
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho ) - As 9h15min. a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião. por falta de "quorum. e convoca os Deputados para as
extraordinãrias de hole. logo após esta reunião: às 14 e às 20 horas: de amanhã.
sábado. dia 21. às 9. às 14 e às 20 horas: e para a ordinária deliberativa de segunda-
feira. dia 23. às 20 horas

ATA DA 190' REUNIÃO EXTRAORDINARLA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA. EM 17 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SLÍMARJO: COMPARECIMENTO -ABERTURA - 1' PARTE Ata - 2 2 PARTE

(ORDEM DO DIA). Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votaçào de
Proposições: Requerimento do Deputado Wanderle y Avila: aprovação - Votação. em
V turno, da Proposta de Emenda á Constituição n -,1/97. votação nominal.

z
	inexistência de "quorum' para votação: anulação da votação: chamada para

o recomposição do número regimental. existência de 'quorum' para discussão -
Discussão. em 1 turno, da Proposta de Emenda a Corisunução & 33/97,
encerramento da discussão - Discussão, em V turno, do Projeto de Lei Complementar
nc 425/95: apresentação da Emenda n 1. encerramento da discussão.
encaminhamento do projeto e da emenda à Comissão de Administração Pública -
Discussão. cm V turno. do Projeto de Lei n' 488/95: encerramento da discussão -
Discussão, em I turno. do Projeto de Lei n 68219o: discurso do Deputado Marcos
Helénio: questões de ordem: chamada para recomposição do numero regimental:
existência de 'quorum para continuação dos trabalhos: prosseguimento do discurso
do Deputado Marcos Helênjo. questão de ordem, leitura do Substitutivo n 1:
prosseguimento do discurso do Deputado Marcos Helênio: questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
E
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- Comparecem os Deputados:
Clcuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio

- Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Baidonedo
Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodri gues - Duns Pinheiro - Durval
Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Helv Tarqüinio -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José
Maria Barros - José Milhão -Kemil Kuinaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria
- Marco Regis - Marcos Helénio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Martmi - Olinto Godinho - Paulo Petterscn - Paulo Piau - Paulo Schettmo - Péricles
Feri-eira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcdflos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvecio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zcirunc - Wanderle'v Ávila - Wilson
Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - 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. 2 1-Secretario, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

V' PARTE

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

que é aprovada sem restrições.
2' PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que. no decorrer da discussão do Projeto de Lei

Complementar n° 21/97. realizada na reunião extraordinaria de 11/6/97. i noite, foi
apresentada ao projeto a Emenda n° 2. do Deputado Alencar da Silveira Júnior, cujo
teor é o seguinte.

EMENDA No 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 21/97
Acrescente-se ao art. 10:
"Itabirito".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A inclusão do Municipio de Itabirito na Região Metropolitana de Belo

Horizonte tem amparo nos arts. 42 e 43 da Constituição Estadual, pelos critérios de
pertencer ao mesmo complexo geocconômico e social e de ter interesses comuns.
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Distando apenas 55km da Capital esta mais proximo que mun.icipios como

Esmeraldas (70km) e Caete (60km). já integrantes daquela região metropolitana.
Além disso. essa proximidade ha muito lhe trouxe caractensticas e peculiaridades.

como a de cidade-dormitorio. que lhe acarretam problemas nas areas de transporte.
educação e emprego.

A inclusão pretendida seria- dessa forma. um acerto administrativo e polit.ico. e. ao
aprovar esta emenda» a Assembléia estaria apenas seguindo o exemplo do Governo.
que já vem passando alguns de seus órgãos de outras regionais para Belo Horizonte: é
o caso da 25 Superintendência de Ensino, que será extinta: o atendimento de suas
cidades sem redistribuido, e liabirilo ficara responsável pela supervisão da 1
Superintendência.

Por tais razões. contamos com o apoio dos nobres Deputados à aprovação desta
emenda.

O Sr. Presidente - Informa, ainda, que» nos termos do § 2" do art. 195 do Regimento
Interno, encaminhou o projeto com a emenda à Comissão de Assuntos Municipais.
motivo pelo qual faz retirar da pauta da presente reunião o projeto supracitado. por
não estarem preenchidos os pressupostos regimentais para sua apreciação.

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

que. na forma regimentaL solicita a inversão da pauta. de modo que a Proposta de
Emenda à Constituição n 31/97 seja apreciada em primeiro lugar. Em votação. o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação. em 1 rumo. da Proposta de Emenda á Constituição n 31/97. do Deputado
Ermano Batista. que dá nova redação aos arts 77 a 79 da Constituição Estadual, os
quais tratam da composição do Tribunal de Contas do Estado. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do Subst,ituuvo n 1. que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n 1. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal. de confonnidade com o art 263. inciso 1. do Regimento interno.
Os Deputados que desejarem aproa-10 deverão re gistrar "sim". e os que desejarem
rejeita-lo deverão registrar "não". A Presidência lembra ao Plenário que. nos termos
do ari. 208. § 3°. do Regimento Interno, o Substitutivo n° i à proposta de emenda à
Constituição sem aprovado se obtiver. no nunimo. 48 votos favoraveis A fim de se
proceder à votação pelo processo elctrãmco. a Presidência solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Em
votação, a proposta.

- Procede-se á volaçào pelo processo eletrõtuco.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 15 Deputados. Não houve "quorum". A

Presidência torna sem efeito a votação. Nos termos do § 6 0 do art. 255 do Regimento
Interno, solicita ao Sr. Secretario que proceda à chamada para recomposição de
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'quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados, que, somados aos 8 que

se encontram nas comissões. perfazem uni total de 30 Deputados. número insuficiente
para votação, ruas suficiente para discussão. Não há 'quorum" para a votação, mas o
lia para a continuação dos nossos trabalhos.

Discussão. em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 33/97, do
Deputado Miguel Martim. que dá nova redação ao inciso 111 do 1° do art. 157 da
Constituição do Estado, referente à lei orçamentária anual. A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em P turno, do Projeto de Lei n° 425195. do Deputado Ermano Batista
que acrescenta o § 4° ao art. 48 da Lei n° 7.109. de 13/10177. que contém o Estatuto
do Pessoal do Magisteno Público do Estado de Minas Gerais. O parecer da Comissão
de Justiça. pela inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A
Comissão de Administração Pública opina pela rejeição do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em discussão, o procto. Não há
oradores inscritos.

- Vem à Mesa;
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 425/95

Acrescente-se o seguinte inciso ao § 4 do art. 1°;
An. l - ........
§ 4° - ............

- Ficam estendidos aos servidores inativos os direitos e as vantagens estatuidos
neste parágrafo.

Sala das Reuniões. 15 de setembro de 1995.
Olúito Godinho
Justificação: E muito justo o Projeto de Lei n° 425. que visa a corrigir distorção no

Estatuto do Macisierio Público do Estado de Minas Gerais. Entretanto. ele só
contempla o pessoal ativo, deixando de lado os que se aposentaram Esta é a razão
desta emenda que estende aos inativos os direitos e as vantagens concedidos aos
servidores ativos: alias, esta igualdade é um principio constitucional.

Exorto os meus pares a urna análise desta emenda e à sua aprovação, por ser medida
salutar e justa.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão. foi apresentada
ao projeto emenda do Deputado Olinto Godinho. que recebeu o n° 1. Nos termos do §
2° do art. 195. a Presidência encaminha a emenda com o projeto. à Comissão de
Administração Pública, para receber parecer.

Discussão, em 1' nu-no, do Projeto de Lei 483/95. do Deputado Anderson
Adauto. que acrescenta parágrafos ao art. 99 e altera o inciso 111 do art. 100 da Lei n°
9.444. de 25/11/87. que dispõe sobre licitações e contratos da administração
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centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto. As Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. Em discussão. o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão. cm l' turno, do Projeto de Lei n° 682/96. do Deputado Geraldo
Nascimento, que dispõe sobre a instalação e o uso de aparelho eliminador de ar para
Líquidos cm tubulação. O parecer da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade
do projeto, foi rejeitado pelo Plenano. A Comissão de Adrniiustraçào Pública opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutio n 1. que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1.
apresentado pela Comissão de Adxmnistraçào Publica. Em discussão, o projeto. Para
discuti-lo, com a palavra. o Deputado Marcos l-Ielénio,

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente. Sra Deputada Srs. Deputados.
demais pessoas presentes o projeto que o Deputado Geraldo Nascimento apresentou
já esta tramitando na Casa há bastante tempo Beneficia os consumidores e diz que
fica assegurado ao consumidor de água a instalação de aparelho eliminador de ar para
liquidos em tubulação Gostarmamos que o Deputado Gemido Nascimento, que esta na
Casa, pudesse participar dessa discussão. Segundo o projeto. para fazer os
preparativos necessanos à instalação do aparelho, o consumidor devera avisar, com
antecedência mínima de 30 dias. a empresa pública. sociedade de economia mista ou
empresa privada sob o controle direto ou indireto da administração publica no âmbito
do Estado de Minas Gerais. sendo vedada a cobrança de qualquer encargo ou taxa ao
usuario.

O projeto foi discutido na Comissão de Defesa do Consumidor, foi ouvida a
COPASA-MG. e concluimos que. com ele. evitar-se-ia uma serie de prejuízos para o
consumidor. porque haveria um mecanismo de controle que eliminaria o ar. que
acelera. muitas vezes, o processo de medição. o que tem trazido um prejuizo muito
grande para os consumidores. .Aiéni disso, a aparelhagem em uso. hoje. encontra-se.
na maioria das vezes, superada e enfemijada. A justificação do Deputado Geraldo
Nascimento diz que com a constante falta de agua. quer por racionamento. quer por
outras situações imotivadas. táni-se gerado bolsões de ar na tubulação. Com  o retomo
do abastecimento do liquido. este empurra o ar para as torneiras e os reservatorios.
fazendo o relógio do medidor de água funcionar indevidamente, isso causa prejuizo
aos usuanos. o que torna imprcscindivel a instalação de um aparelho eliminador de ar.
E. portanto. imperativa a aprovação desse projeto de lei, tendo em vista que nenhum

poderiapodea instalar o referido aparelho de agua antes do aparelho medidor. o que
tem sido negado pelos fornecedores'

Realmente. temos um projeto que precisa ser mais discutido. como outros que estão
na pauta da Casa. mas alguns já estão encerrando a discussão. e outros deveriam ter
discussão mais profunda.

Questões de Ordem
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O Deputado Marcos Helênio - Mas o que está ocorrendo é a absoluta falta de

'quorum'. como agora. O correto não sena os Deputados sairem da reunião e virem
votar, mas encerrar. de plano. a reunião. Pediria ao Sr Presidente que o fizesse, para
que possamos discutir melhor a matéria, e não permitisse a entrada dos que estão
correndo até aqui. para que possamos ver se há ou não quorum ".

• Deputado Ajainiar Silva - Sr. Presidente. peço recomposição de 'quorum'.
• Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretario que proceda à chamada

dos Deputados.
• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados-, existem 7 nas comissões,

o que perfaz um total de 26 Deputados. Há "quorum" para continuarmos a discussão
da matcna constante na pauta. Continua com a palavra, para discutir o projeto. o
Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Flelênio - Estávamos discutindo o projeto do Deputado
Geraldo Nascimento. falando de sua importância e do beneficio que traia para a
população. principalmente para a de baixa renda, que tem sido espoliada nessa
medição.

Vou conceder um aparte ao Deputado Geraldo Nascimento. autor do projeto em
questão.

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - O Projeto de Lei n 682/96. de
minha autoria, teve uma substância muito valiosa. Em primeiro lugar. passou por
nossas mãos. nesta Casa, com a participação efetiva do Deputado Bonifácio Mourão.
uma vez que o parecer concluía pela inconstitucionalidade do projeto. Por outro lado.
e fruto de discussão com as comunidades de lia juba e do Vale do Aço. No entanto.
para que pudesse chegar aonde chegou. foi preciso que contratássemos o Instituto
Católico de Minas Gerais. Passou, também, pela Faculdade de itajubá. e a Cámara
Municipal daquela cidade. numa CPI. entendeu que ele era valioso para dirimir as
duvidas que temos quando se trata dos hidrõmetros. a respeito do consumo de água.
Esse projeto, como eu disse. passou por um estudo feito pelo Instituto Católico de
Minas Gerais, ocasião em que a entidade contabilizou dados que comprovam que ele
reduz entre 12% e 50 1110 o custo do consumo de água. Portanto. Sr Presidente e caro
colega Deputado Marcos Helênio. a razão desse projeto é conseguir desta Casa
autorização para que o povo mineiro não tenha em seus hidrómetros. um custo do
consumo de água elevado de 12% a 50%.

E isso. Sr Deputado. muito obrigado pelo aparte.
O Deputado Marcos Helémo - Queremos parabenizar o Deputado Geraldo

Nascimento, que. quando apresentou esse projeto, ainda não era membro da Comissão
de Defesa do Consunudor. e agora ele a preside. Lembro que são projetos que têm
tido uma ressonancia muno grande em beneficio da população que já mencionamos.
que dificilmente recebe algum beneficio direto por parte do Governo. Já houve alguns
projetos que procuraram isentar da cobrança de água e luz pessoas que estivessem
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desempregadas. e foram considerados inconstitucionais. Houve, também, projetos
que apresentavam uni valor diferenciado. considerando faixas socio-econõmicas. e
tarnbem foram rejeitados. Portanto, esse projeto que o Deputado Geraldo Nascimento
apresentou tem mostrado muita lucidez nos debates na Comissão de Defesa do
Consumidor. Houve manifestações de convidados, foi rejeitado cru Plenario. e.
depois. foi-lhe apresentado um substitutivo. Quero saber se o Deputado Geraldo
Nascimento já tem conhecimento do substitutivo que foi apresentado. porque. na
verdade, o que estaria sendo votado seria o Substitutivo n° 1. apresentado pela
Comissão de Administração Publica.

Acho que seria importante que o Substitutivo n 1 fosse lido, para vermos se ele não
distorce o objetivo do proicto Gostaria que fosse lido, se possivel. pela Mesa. para
que nos o avaliássemos.

Questão de Ordem
O Deputado Gemido Nascimento - Sr. Presidente. solicitamos a leitura do

Substitutivo n° 1. O processo está com a Casa para que sejam feitas cópias.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Sr. Secretario que proceda à leitura do

Substitutivo n° 1.
O Sr. Secretário (Deputado ivo Jose) - (- Lê:)
- O substitutivo lido foi publicado no "Diano do Legislativo", em 14/6/96. na pág.

12.col. 1
Era esse o substitutivo. Sr. Presidente.
O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - Agradeço por ler o substitutivo.

Gostaria de dizer que ele apenas aperfeiçoou o projeto de lei. Muito grato. devolvo a
palavra ao Deputado Marcos Helênio.

O Deputado Marcos Helënio - O autor do projeto entende que o substitutivo não
prejudica o consumidor, apesar de transferir para ele o ônus da instalaçào: essa foi.
tambem. a posição da Comissão de Fiscalização Financeira. que manifestou o
seguinte. - Lê:)

"O escopo da proposta de lei e compelir a entidade prestadora dos serviços de
abastecimento de agua a instalar, por solicitação do usuano. juntamente com o
medidor de consumo, equipamento destinado a eliminar o ar porventura existente na
tubulação, que faria girar. indevidamente, o marcador do ludrõmetro

A intenção do projeto ë preservar o interesse do consumidor evitando-se o
pagamento por agua que não foi consumida. Sabemos que a COPASA-MG não
considera significativo o numero de reclamações efetuadas por este motivo: ar na
tubulação. No entanto. em nosso entendimento, isso ocorre simplesmente porque o
consumidor não esta informado da possibilidade de o fato ocorrer. O argumento de
que não existe ainda equipamento suficientemente testado e tecnologicamente
aprovado para a retirada do ar também não nos convence. O aparelho foi apresentado
cm reunião de comissão desta Casa, ficando proada sua eficácia. A obrigatonedade
de a COPASA-MG atender ã solicitação do consumidor, instalando o aparelho, vira
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ao encontro do interesse daquele e contribuirá para o aperfeiçoamento do
equipamento. corrigindo-se. ao longo do tempo. as impropriedades de seu
funcionamento. que. eventualmente. ainda persistam

Para a administração pública não existem repercussões econômico-financeiras
decorrentes da aprovação da proposição. pois a compra do equipamento e as despesas
com sua instalação serão pagas pelo consumidof'

Se o autor concorda temos que encanunhar favoravelmente.
Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando a importância do debate que
esta sendo feito nesta Casa e a ausência de "quorum. solicito ao Presidente o
encerramento da sessão. por falta de "quorum".

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 pata a
extraordinária de amanhã. dia 18. às 9 horas, nos termos do edital de convocação:
para a ordinária deliberativa da mesma data. às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada e para a especial da mesma data às 20 horas. nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATADA 19P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA- EM 18 DE JUN}IO DE 1997

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Francisco Ramalho
SUMÁRIO. COMPARECIMENTO - ABERTURA - I PARTE: Ata - 2 PARTE

(ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do
Deputado Aílton Vilela: aprovação: verificação de votação: inexistência de "quorum"
para votação: anulação da votação - Suspensão e reabertura da reunião - Questão de
ordem: chamada de recomposição de "quorum: inexistência de "quorum" qualificado
para votação - Suspensão e reabertura da reunião - Chamada de verificação do
numero regimental: existência de 'quorum" para votação: questão de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Chamada de verificação do numero regimental:
existência de "quorum" para discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
I.255!9: discurso do Deputado Gilniar Machado: apresentação do Substitutivo n 2 e
das Emendas n°s 1 a 5: encerramento da discussão: encaminhamento do projeto. do
substitutivo e das emendas á Comissão de Administração Pública -
ENCERRAMENTO.

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

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajairnar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
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António - Ambnisio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Júlio - Antõnio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Hel Tarqüi.aio - iram Barbosa - ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - Jose Bonifácio - Jose Braga - José Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Flaueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Mi guel Martmi - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Roberto Amara! - Ronaldo Vasconcellos
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderlev Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - 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 mïneiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2-Sccretáno. para proceder à leitura da ala da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olivia. 5'-Secretária. rias funções de 2-Secrctário. procede à

leitura da ata da reunião anterior. que e aprovada sem restrições.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação. a Presidência vai passar à 2

Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta
Discussão e Votação de Proposições

O Sr Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ailton Vilela, em que
solicita que a votação das propostas de emenda à Constituição constantes na ordem do
dia seja feita com a chamada nominal dos Deputados. e não. pelo processo eletrônico.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) .Aprovado o requerimento.

O Deputado Marcos Heknio - Peço verificação. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental
- Procede-se a verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados: votaram "não" 3 Deputados: 2

Deputados se abstiveram de votar: 5 Deputados encontram-se em reunião de
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comissão, totalizando 28 Deputados. Não há "quorum' para votação, mas o há
para o prosseguimento da reunião. A Presidência toma sem efeito a votação do
requerimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos, para

aguardar que o projeto em paula em fase de discussão. esteja em condições de ser
apreciado. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

Questão de Ordem
A Deputada Maria Jose Haueisen - Sr. Presidente, a nossa intervenção aqui é para

pedir a VExa, que encerre de plano esta reunião. porque ela foi suspensa por 15
minutos, e tenho a impressão de que esses 15 minutos já se transformaram em 45
minutos, não havendo "quorum" Portanto, pedimos o encerramento de plano desta
reunião.

O Sr Presidente - Havendo matéria importante para discussão e votação, a
Presidência vai fazer a recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada.

O Sr. Secretario (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados: encontram-se em

reunião de comissão 20 Deputados. perfazendo um total de 44 Deputados. Não há
"quorum' qualificado para votação, mas o há para discussão do projeto de lei em
pauta. o qual ainda não se encontra cm condições de ser apreciado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião novamente por 15

minutos, até que as comissões concluam seus trabalhos. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Solicito ao Sr. Secretario que proceda à chamada dos Deputados para a verificação de
"quorum'

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 8 Deputados. há lO Deputados nas

comissões. O total e de 48 Deputados. Ha 'quorum' para a continuação dos nossos
trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito a VExa, a suspensão da

reunião por 15 minutos para que possamos ter uma reunião. Acabamos agora. na
reunião conjunta, a discussão do Projeto de Lei n 1.255197. mas não temos apenas
um projeto, temos dois. Então, solicito a V.Exa. a suspensão da reunião por 15
minutos para que possamos encontrar a melhor forma de encaminhar esses dois
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projetos. dando celeridade á sua tramitaçào e, ao mesmo tempo. para que
possamos equacionar esse problema. que todo mundo sabe que é serio.

• Sr. Presidente - E regimental
Suspensão da Reunião

• Sr. Presidente - A Presidência vai suspender novamente a reunião por 15
minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria em
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda ii chamada dos Deputados para verificaçào de "quoruni'.
O Sr. Secretário - - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não há 'quorum" para

votação, mas o há para discussão.
Discussão, em F turno, do Projeto de Lei n' 1.255/97. do Governador do Estado.

que autoriza a antecipação do pagamento da gratificação de Natal instituida pela Lei
n 8.701. de 18/10/84. para o pessoal civil e militar do Poder Executivo e da outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade do projeto na
forma do Substitutivo n 1. de sua autoria, e apresenta projeto de resolução. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n 1 e pela apresentação do projeto de resolução. ambos da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira conclui pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1 e pela apresentação do projeto de resolução. ambos da
Comissão de Justiça. Em discussão. o projeto. Com a palavra, para discuti-lo. o
Deputado Gilniar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas,
pessoas presentes nas galenas. profissionais da imprensa. vamos iniciar agora um
debate a respeito do Projeto de Lei n 1.25'9" A partir deste momento. quando as
Comissões ja votaram, não temos mais um projeto. ja que o primeiro cio com
incorreções por pane do Governo do Estado. Ele foi transformado, ria Comissão de
Constituição e Justiça. cm dois projetos. o primeiro trata da gratificação de Natal: o
secundo propõe a apresentação de projeto de resolução para que o Governador, por
meio de lei delegada possa tratar da questão dos reajustes

O projeto sobre a gratificação nata,lma recebeu emenda e volta à Comissão de
Administração Pública para ser examinado O projeto de resolução vai ser
apresentado pela Mesa e sera publicado amanhã, quando terá o seu processo de
tramitação.

Nesse meio tempo. tivemos uma reunião com o Presidente da Casa em exercicio.
Deputado Cleuber Carneiro. Lider do Governo, e com as demais Lideranças dos
partidos desta Casa. Nesta tarde, teremos urna reunião com o Governador em
exercicio. Walfrido dos Mares Guia, para discutirmos a situação desse projeto. Como
e que fica o tratamento para os reajustes. da Policia Militar, da Polícia Civil e também
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dos demais setores como saúde, educação. aposentados. etc.? Então. a partir dai,
teremos condições de fazer esse debate.

Em nome da Bancada do PT. do nosso Líder. Deputado Marcos Helênio. queremos
externar o esforço que nossa Bancada vem fazendo para o estabelecimento do diálogo
e da negociação franca, transparente e aberta com os servidores. Hoje. o Governo 1cm
a obrigação de promover esse diálogo com os servidores civis e militares, para que. de
fato. possamos encontrar saída para esse movimento. Ao mesmo tempo. entendemos
que essa discussão deve ser estabelecida com base em panimetros gerais. e não apenas
para apagar agora esse incêndio. As Lideranças desta Casa demonstraram
sensibilidade e, acima de ludo, responsabilidade. porque a Assembléia Legislativa
assumiu o problema que o Governo nos deixou. E temos certeza de que. com  bom-
senso. diálogo e, acima de tudo, participação de todos. vamos conseguir equacionar
essa questão e. ao mesmo tempo. atender àquilo que os servidores querem de fato: um
reajuste justo, para que eles possam ter salário digno. a fim de que continuem
prestando os serviços excelentes que prestam. hoje. a este Estado. Muito obrigado. Sr.
Presidente.

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

SUBSTITUTIVO ND 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.255/97
A Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os vcncl.mentos, soldos e proventos dos servidores públicos estaduais civis

e militares. ativos e inativos, ficam reajustados em 39% (trinta e nove por cento), a
partir de 1°de maio de 1997.

Art. 2° - Negociação realizada entre o Governo e a Comissão de Representantes dos
Servidores definirá a recomposição dos vencimentos de quadros setoriais, as
condições gerais de trabalho e a política salarial, que considerará o crescimento da
receita estadual.

Ari. 30 - Fica estabelecido o dia 1° de maio como data-base para revisão geral da
remuneração dos servidores, a qual será precedida de negociação entre estes e o
Governo do Estado.

Art. 40 - O pagamento dos vencimentos, soldos e proventos dos servidores será
efetuado até o 5' (quinto) dia útil de cada mês.

Au. 50 - o Poder Executivo antecipara o pa gamento do reajuste da remuneração dos
servidores públicos estaduais até o percentual maximo e na vigência correspondentes
ao projeto de lei que encaminhar à Assembléia Legislativa.

Art. 60 - Os servidores cuja data de nascimento recaia entre l' de janeiro de 1997 e
31 de julho de 1997 receberão 50% (cinqüenta por cento) da gratificação natalina a
titulo de antecipação, juntamente com o pagamento dos vencimentos, soldos e
proventos referentes ao mês de julho de 1997.

§ 1° - Os demais servidores receberão essa parcela de 50% (cinqüenta por cento)
juntamente com o pagamento do mês em que recair a data de seu aniversário.
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§ 2° - A parcela de 50% remanescente. a ser paga até 20 de dezembro de 1997.

será equivalente ao valor nominal da remuneração vigente em dezembro. deduzido o
valor antecipado.

Saladas Reuniões. de junho de 1997
Marcos Helênio
Justificação: Este substitutivo pretende se contrapor ao Projeto de Lei n 1.255/97,

que prorroga delegação ao Governador do Estado para conceder eventuais reajustes
por via de decreto. Entendemos que apreciar essa matéria é competência irrenunciavel
do Poder Legislativo.

O substitutivo concede reajuste de 39%. retroativos a maio. como forma de
recompor as perdas ocomdas neste Governo. Determina. também. a adoção de urna
política salarial a ser definida em negociação permanente com os servidores, a qual
tambem tratara das correções necessárias para reduzir as distorções entre quadros
setoriais, assim como de outras questões trabalhistas.

Estabelecemos, ainda o dia V de maio como data-base para revisão anual da
remuneração dos servidores e ajustamos a escala de pagamento dos vencimentos para
até o quinto dia útil de cada mês.

O art. 5° cuida de norma já presente no arcabouço jurídico e desconhecida pelo Sr.
Governador. Repetimos aqui. para divulgaçào. dispositivo constante no art. 10 da Lei
n° 10.120. de 30/3/90. o qual autoriza que o Governador antecipe o pagamento de
reajustes ainda em tranutação na Assembléia.

No ultimo artigo, trata o substitutivo do pagamento da antecipação do 13 salário,
sugerindo percentual e escala

Pretendemos, com a nossa proposta. enfrentar corajosamente o desafio de
apresentar alternativas para questões pendentes com o conjunto do funcionalismo.
assim como apontar soluções para a crise criada pelo Sr. Governador.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI 1.255197
EMENDA N 1

Dê-se ao art. 2 a seuinte redação
"An. 2 - Os vencimentos, soldos e proventos dos servidores publicos estaduais

civis e militares, ativos e inativos, ficam reajustados em 39% (trinta e nove por cento).
a partir de l' de inaiode 1997.

Parágrafo muco - Negociação realizada entre o Governo e a Comissão de
Representantes dos Servidores definira a recomposição dos vencimentos de quadros
setoriais. condições gerais de trabalho e a política salarial, que considerara o
crescimento da receita estadual.".

Sala das Reuniões. de junho de 1997.
Marcos Helênio

i Justificação: A emenda concede o reajuste de 39% retroativos a maio. como forma
de recompor as perdas ocorridas neste Governo. Determina. lambem. a adoção de
uma política salarial a ser definida cm negociação permanente com os servidores, a
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qual também tratará das correções necessárias para reduzir as distorções entre
quadros setoriais. assim como de outras questões trabalhistas.

EMEN1)AN°2
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Os servidores cuja data de nascimento recaia entre 1° de janeiro e 31 de

julho de 1997 receberão 50% (cinqüenta por cento) da gratificação natalina. a título
de antecipação, juntamente com o pagamento dos vencimentos, soldos e proventos
referentes ao mês de julho de 1997.

§ 1° - Os demais servidores receberão esta parcela de 50% (cinqüenta por cento)
juntamente com o pagamento do mês referente à data de seu aniversário.

§ 20 - A parcela de 50% (cinqüenta por cento) remanescente, a ser paga até 20 de
dezembro de 1997. será equivalente ao valor nominal da remuneração vigente em
dezembro. deduzida do valor antecipado

Sala das Reuniões. de junho de 1997.
Marcos Helénio
Justificação: Esta emenda trata do pagamento da antecipação do 13°

salãrio.ssugenndo percentual e escala.
EMENDA N°3

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O Poder Executivo antecipará o pagamento do reajuste da remuneração

dos servidores públicos estaduais até o percentual máximo e na vigência
correspondentes ao projeto de lei que encaminhar à Assembléia Legislativa.".

Sala das Reuniões, de junho de 1997,
Marcos Helênio
Justificação: A emenda cuida de norma já vi gente no arcabouço juridico e

desconhecida pelo Governo do Estado. Repetimos. para divulgação, dispositivo
constante no art. 10 da Lei n° 10.120, de 30/3190. o qual autoriza que o Governador do
Estado antecipe o pagamento de rejaustes ainda em tramitação na Assembléia.

EMENDA N-4
Acrescente-se onde convier:
'Art. ... .- O pagamento dos vencimentos, soldos e proventos dos servidores será

efetuado até o 5° (quinto) dia útil de cada mês.".
Sala das Reuniões. de junho de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: A emenda ajusta a escala de pagamento dos vencimentos para até o

quinto dia útil de cada mês.
EMENDA N°5

Acrescente-se onde convier:
- Fica estabelecido o dia 1° de maio como data-base para revisão geral da

remuneração dos servidores, a qual será precedida de negociação entre estes e o
Governo do Estado.
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Sala das Reuniões, de junho de 1997.
Marcos Helêmo
Justificação: A emenda estabelece o dia F de maio como data-base para a revisão

anual da remuneração dos servidores.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão. foi recebido

um substitutivo, do Deputado Marcos Helén.io. que recebeu o n 2. e 5 emendas. do
mesmo autor, que receberam os n°s 1 a 5. Nos termos do § 2' do ar!. 195 do
Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto. o substitutivo e as emendas á
Comissão de Administração Pública.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência

encerra a reunião. convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de logo
mais. às 14 horas. com a ordem do dia ia publicada, e para a especial de hoje. às 20
horas. nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA l92 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA. EM 19 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Marcelo Gonçalves
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - l PARTE, Ata - 2 3 PARTE

(ORDEM DO DIA). Suspensão e reabertura da reunião - ENCERRAMENTO.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton
Vilela - Ajaijuar Silva - Alencar da Silveira Júnior -Avaro Antônio - Ambrosio Pinto
- Anderson Adauto - Antônio Júlio - : 'n3k10 Canarinho - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dunas Rodrigues - Durval Angelo - Elbe Brandão - Emano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santairna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hel Tarquinio - lrani Barbosa - lvair Nogueira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - Jose Henrique - Jose Maria Barros - Jose
Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Régis - Marcos Helômo - Maria
José Haucisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olirno Godmho -
Paulo Piau - Paulo Schernno - Pendes Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Arnaral -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - W'anderlev Ávila - Wilson Pires - Wilson Tropia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Gonçalves ) - As 9h15nun, 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 palaTa o Sr. 2-Secretario. para proceder a leitura da ata da reunião anterior.

1-' PARTE
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Ata

- O Deputado Dilzon Meio. 4'-Secretário. nas funções de 2e-Secretário. procede à
leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sem restrições.

2' PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2

Parte da reunião. com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano. a inexistência de "quorum" para
a .-otaçào da Proposta de Emenda i Constituição 

no 
5/95 e suspende a reunião por 30

minutos. para aguardar que os projetos constantes na pauta estejam em condições de
ser apreciados. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente Deputado Cleuber Carneiro) - Estão reabertos os trabalhos.

ENCERRAMENTO
• Sr. Presidente - Uma vez que persiste a falta de "quorum" qualificado para a

votação da Proposta de Emenda à Constituição n° 5/95 e que as demais matérias
constantes na pauta não preenchem os pressupostos regimentais necessários à sua
apreciação. a Presidência encerra a reunião. convocando os Deputados para a reunião
ordinária de logo mais. às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, bem como para
a reunião extraordinária também de hoje. às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINAR1A DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e
sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira. Sebastião Costa
Ailton Vilela e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Encontram-
se presentes. também. os Deputados Péricies Ferreira e Dimas Rodrigues. Havendo
numero regimental. o Presidente. Deputado Gil Pereira. declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. a Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Dr. Paulo Afonso Romano. Secretário de
Recursos Hidricos do Ministério do Meio Ambiente. em Brasilia. que irá divulgar os
projetos em andamento na referida Secretaria e a melhor forma de cooperação entre
esta Comissão e aquela Pasta, e o convida a tomar assento à mesa. Após. o Presidente
reesira a presença dos Srs. Marco Antônio Fernandes. Consultor na bacia do no
Doce: Jose Gonza ga Pereira. Vereador à Câmara Municipal de Montes Claros:
Antônio Marliere. Técnico da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF -. e Maria de Fátima Martinez. Supervisora da CODEVASF.
Inicialmente. o Presidente, autor do requerimento que motivou esta reunião, tece as
suas considerações iniciais. Logo após. o convidado discorre sobre o assunto em
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pauta. Passa-se à fase de debates. conforme consta nas notas taquigráficas. A
seguir. a Presidência apresenta requerimento, em que solicita seja viabilizada a
realização. em Montes Claros, de seminário sobre gestão ambiental da bacia do no
Verde e do rio São Francisco, com a participação das Comissões de Ciência e
Tecnologia e de Política Energetica. Hidríca e Minerária. e sejam convidados para o
evento o Dr. Paulo Romano. Secretario de Recursos Hidrícos, e representantes de
órgãos. universidades e entidades afins. Neste momento. estão presentes os Deputados
Pendes Ferreira (substituindo o Deputado Ailton Vilela. por indicação da Liderança
cio PSDB) e Dirnas Rodrigues (substituindo o Deputado Luiz Fernando Faria por
indicação da Liderança do PPB). A seguir, o Presidente passa a direção dos trabalhos
ao Deputado Péncles Ferreira. em virtude de a matéria a ser votada ser de sua autoria
Colocado em votação. é o requerimento aprovado. Reassumindo a Presidência. o
Deputado Gil Pereira agradece a presença do convidado, dos Deputados e dos demais
participantes. convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de junho de 1997.
Gil Pereira. Presidente - Sebastião Costa - Ailton Vilela.

ATA DA 44' REUNIÃO ORDINARIA DA COMiSSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às nove horas e trinta minutos do dia onze de junho de mil novecentos e noventa e
sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite. Ivair Nogueira e
Durval An gelo. membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente. Deputado João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Durval Angelo que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada. ê
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir o Sr. João Alves Calazans. Diretor
de Politica Agrária da FETAEMG. representando o Sr. Vilson Luis da Silva.
Presidente da FETAEMG. e a Sra. Nair Cleusa de Souza, Assessora Juridica do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abre-Campo. representando o Sr
Turibio Alves Pereira. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Abre-
Campo. os quais mio discutir a violência perpetrada contra trabalhadores rurais nos
Municípios de Abre-Campo e Lagoa Grande. Logo apos. o Presidente informa que se
encontra sobre a mesa o jornal "Noticias da Anistia" e. em seguida. lê dois oficios do
Sr. Santos Moreira da Silva. Secretario da Segurança Pública, publicados nas edições
do 'Diário do Legislativo" de 5 e 7/6/97. e correspondência encaminhada pelo Sr
Geraldïno de Souza Filho, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Mctalurgicos
em Oficinas Mecãnic,as e Material Eleu-ico de ltaúna. ltatiaiuçu e Mateus Leme.
solicitando seja apurada denúncia feita por funcionários da Sumidenso. e designa o
Deputado Durva] Angelo para estudar a matcna. Em seenida. comunica que foi
apresentado em Plenario projeto de lei que inclui conteudos relacionados com o tema
direitos humanos nos curnculos escolares e que tal matéria foi subscrita pelos
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membros desta Comissão e da Comissão de Educação. Encerrada a l parte dos
trabalhos, passa-se à P Fase da Ordem do Dia. com a discussão e a votação de
proposições da Comissão. O Presidente lê requerimento da Deputada Maria Jose
Haueisen cm que solicita sejam convidados os Srs. José Roberto Resende. Alberto
Carlos Dias Duarte. Fernando Massote. Apoio Heringer Lisboa. Nilo Sérgio Menezes.
Fernando PimenteL Nilmário Miranda Heloisa Greco. Maria José Nahas e Carmela
Pezzuti para prestarem informações sobre os problemas enfrentados no acesso aos
documentos constantes nos arquivos do extinto DOPS. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta
requerimento em que solicita sejam ou-idos na Comissão representantes da UFMG.
da Secretaria de Segurança Publica e do Arquivo Público Mineiro. especificamente
sobre o acesso aos documentos constantes nos arquivos do extinto DOPS. Colocado
em votação, é aprovado o requerimento. Passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia. com a
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Em virtude de a matéria ser de sua autoria. a Presidência passa a direção dos trabalhos
ao Deputado Ivair Nogueira. que dá prosseguimento à discussão do parecer sobre o
Projeto de Lei n3 547/95. do qual o Deputado Duna] Angelo pediu vista em reunião
anterior. O relator. Deputado Ivair Nogueira conclui pela aprovação do projeto no l
turno, na forma do Substitutivo n° 1. Colocado cm votação. á o parecer aprovado.
Passa-se à 3° Fase da Ordem do Dia. com a discussão e a votação de proposição que
dispensa a apreciação do Plenário. Reassumindo a Presidência o Deputado João Leite
submete à votação, nos termos da Deliberação da Mesa n' 487. o Requerimento n
2.140/97, que é aprovado. Ato contínuo, convida o Sr. João Alves Calazans para
tomar assento à mesa e. em seguida. passa a palavra ao Deputado Durval Angelo.
autor do requerimento que motivou a reun.táo. para suas considerações iniciais. Neste
momento, comparecem no recinto as Sras. Nair Cleusa de Souza Assessora Jurídica
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Abre-Campo. e Madalena
A guiar. Secretária do referido Sindicato. Em se guida, concede a palavra aos Srs. João
Alves Calazans e Nau' Cleusa de Sou.za. que discorrem sobre o assunto em pauta.
Passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a proxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
João Leite. Presidente - Paulo Schettino - Duna] Angelo.

ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUERITO PARA. NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR DIVERSAS

DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL
As nove horas e quinze minutos do dia dezoito de junho de mil novecentos e

noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite. Durval
Angelo. Ivau' Nogueira e Arnaldo Penna, membros da Comissão supracitada.
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Havendo número regimental- o Presidente. Deputado João Leite. declara abertos
os trabalhos e solicita ao Deputado Fvair Nogueira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente faz a leitura da seguinte correspondência: oficio do Secretário da
Segurança Pública informando que. conforme havia sido solicitado pela CPI. as
dependências carcenirias do l Distrito Policial (Palinital) da 1 P Delegacia Seccional
de Policia Metropolitana de Santa Luzia foram desanvadas: e carta da Sra. Leã de
Souza Cruz Silva, em que solicita seja investigado o desaparecimento de seu filho.
uma vez que há suspeitas de que ele se encontre em dependências do sistema prisional
do Estado. A Presidência determina que a correspondência seja anexada aos autos e
que seja enviado pedido de informação aos Secretários da Justiça e da Segurança
Pública a respeito do jovem Ademílson de Souza Cruz. O Presidente indaga se há
alguma proposição a ser apresentada. O Deputado lvair Nogueira apresenta
requerimento, solicitando seja enviado oficio ao Secretario da Segurança Pública-
pedindo a imediata interdição da carceragem da Delegacia de Furtos de Veuculos. em
Belo Horizonte. Usam a palavra para encaminhamento da votação os Deputados
Durval Angelo e João Leite. Colocado em votação. é o requerimento aprovado. O
Presidente determina seja enviada uma cópia do requerimento ao Juiz da Vara de
Execuções Criminais do Ministério Público para que tome conhecimento da matéria.
Em seguida informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Antônio Ribeiro da Silva
e Sidney Cangussu.. respectivamente. Presidente e Vice-Presidente da Associação de
Apoio e Defesa de Vitimas de Policiais e Autoridades - AADEVIP -- e os empresários
Antônio Barbosa do Carmo e Itamar Pereira Melgaço .A Presidência informa que o
Sr Sidney Cangussu não compareceu por não ter sido liberado pela direção da
agência do Banco do Brasil onde trabalha. localizada em Governador Valadares. O
Deputado Durval An gelo registra seu protesto contra a atitude dessa direção. por
dificultar e limitar a atuação da Comissão. e requer seja encaminhado uni protesto por
escrito à Superintendência daquele Banco. O Presidente comunica que. como a
informação referente a negação da liberação do funcionário e apenas verbal, não
havendo documentação escrita, será solicitado o comparecimento do Sr. Sidney
Cangussu perante a Comissão por meio de intimação. Prosseguindo, convida para
tomas assento à mesa os Srs. António Ribeiro da Silva. Antônio Barbosa do Carmo e
Itamar Pereira Melgaço. que fazem suas colocações iniciais. Registra, -se. neste
momento. a presença dos Deputados Adelino Carneiro Leão e Raul Lu pa Neto.
Encerrada essa fase. a Presidência passa à fase de debates. Formulam questões aos
convidados os Deputados Ivair Nogueira. Durval Angelo e João Leite. A Presidência
passa a palavra aos convidados para que façam suas considerações finais. Após.
informa que o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigrá.ficas. Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidência agradece aos convidados pelos subsídios trazidos
aos trabalhos. agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da
Couiiussâo para a próxima reunião extraordinana. a ser realizada hoje, dia IS. às 14
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horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 18 de junho de 1997.
João Leite. Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Baldonedo Napoleão.
ATA DA 5a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIENCIA E

TECNOLOGIA
Às dez horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e

sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira. Sebastião Costa e
Ailton Vilela membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes. tambem,
os Deputados Dimas Rodrigues. Roberto Amaral. Carlos Pimenta. Elbe Brandão e
José Braga. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Gil Pereira, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a reunião se destina a ouvir os Profs. José Geraldo de
Freitas Drumond. Reitor da 1.JNIIMONTES: Marina Queiroz Ribeiro. Rosivaldo
Antônio Gonçalves e Maria Cleonice Souto Freiras. Pró-Reitores: itagiba de Castro.
Diretor do Hospital Universitário .. ilva Ruas de Abreu e Tânia Mana Maia Fialho.
Coordenadoras, os quais irão discorrer sobre os projetos em andamento nessa
Universidade, bem como estudar a melhor forma de cooperação entre a
UNIMONTES e esta Comissão. A seguir. o Presidente convida os expositores a tomar
assento à mesa e, como autor do requerimento que motivou a reunião, tece suas
considerações iniciais. Tendo em vista a votação de matéria urgente em Plenário, e
havendo necessidade de "quorum". a Presidência suspende a reunião por algumas
horas. Reabertos os trabalhos. é registrada a presença dos Deputados Cleuber
Carneiro. 10 Vice-Presidente da Assembléia: Põricles Ferreira Lider da Maioria: Gil
Pereira e Roberto Amaral. Após. o Presidente da Comissão. Deputado Gil Pereira.
convida a tomar assento ã mesa os Profs. Jose Geraldo de Freitas Drumond.. José
Amónio Batista de Castro. Paulo César Gonçalves de Almeida João dos Reis Canela.
Rosivaldo Gonçalves. Marina Queiroz, Cleomce Souto e Sebastião Soares. Presidente
da União Nacional dos Servidores Públicos Civis - UNSP. A seguir. os Deputados
Cicuber Carneiro e Péricles Ferreira discorrem sobre o assunto em pauta. Fazem uso
da palavra o Prof Paulo César Gonçalves de Almeida, os Srs. Sebastião Soares e
Fernando Luiz dos Santos, ambos da UNSP, e o Sr. Roberto Coelho Ferreira. servidor
da UNIMONTES. conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos
demais participantes. convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária
a se realizar no proximo dia 19. às 9 horas, no Plcnari.nho IL com a finalidade de se
ouvir o Sr. José Geraldo de Freitas Drumond. Reitor da IJNIMONTES. e os Pró-
Reitores. os quais irão discorrer sobre os projetos em andamento nessa Universidade.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Gil Pereira Presidente - Ailton Vilela - Bilac Pinto.
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ATA DA 773 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As onze horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa

e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini. José Braga,
Sebastião Navarro Vieira e Roberto Amaral. membros da Comissão supracitada.
Havendo número rezimentaL o Presidente. Deputado Miguel Martini. declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que. lida e aprovada é subscrita pelos membros presentes. Após.
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n
1.230/97. do Deputado Miguel Martini. que autoriza a abertura de crédito suplementar
para Encargos Gerais do Estado a cargo da Secretaria da Fazenda. Passa-se à 2 Fase
da Ordem do Dia. Em virtude de a matéria ser de sua autoria o Presidente transfere a
direção dos trabalhos ao Deputado José Braga. Com a palavra, o relator. Deputado
Roberto Amaral- emite parecer mediante o qual conclui pela aprovaçâo. em turno
unico. do Projeto de Lei n 1.230/97 e pela rejeição da Emenda n 1. Submetido a
discussão e votaçào. é o parecer aprovado por unanimidade. O Deputado José Braga
retoma a direção dos trabalhos ao Deputado Miguel Martim. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a se realizar a qualquer
momento. com a finalidade de se apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.255/97. do Governador do Estado. que autoriza a antecipação do pagamento da
gratificação de Natal. instituida pela Lei n° 8.701. de 18/10/94. para o pessoal civil e
militar do Poder Executivo, e da outras providências: determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos

Sala das Comissões. 19 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Alvaro Antônio - Antônio

Júlio - Anderson Adauto - José Hennque.
ATA DA 8' REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Às nove horas e quinze minutos do dia dezenove de junho de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Maruni.
Sebastião Navarro Vieira. Jose Henrique e Alvaro Antônio (substituindo os dois
últimos aos Deputados António Roberto e Jose Braga. por indicação das Bancadas do
PMDB e do PDT). membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente. Deputado Miguel Martini. declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Alvaro Antômo que preceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e
aprovada. e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar. nos termos do ari. 216 do Regimento
Interno, os Projetos de Lei ns 1 173/97. do Deputado Anderson Adauto e outros. que
suprime os incisos IV e V do art. 19 da Lei n 12.264. de 24/4/96. e 1.236/97. do
Deputado Jose Militão. que suspende temporariamente a condição a que se refere o
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inciso 1 do art. 19 da Lei n° 12.164. de 24/7/96. A seguir. o Presidente redistribui o
Proteto dc Lei n 1 173/97 ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que emite parecer
mediante o qual conclui por sua aprovação. Quanto ao Projeto de Lei n 1.236/97. o
relator. Deputado Sebastião Navarro Vieira, emite parecer mediante o qual con.lui pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n 1. que apresenta. Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Duna! Angelo - Antônio

Júlio.
ATA DA 43" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÀO

As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de mil novecentos e
noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wilson Trópia.
Ailton Vilela e Bilac Pinto, membros da Comissão supracitada. Na ausência do
Presidente. o Deputado Wilson Tropia assume a direção dos trabalhos e. havendo
numero regimental. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bilac Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. Em seguida. a Presidência distribui ao Deputado
Ailton Vilela os Projetos de Lei ns 318195 e 1.081. 1.098. 1.102, 1.117. 1.131 e
1.136/97. Passa-se. cm seguida. à fase de discussão e votação das proposições que são
matérias de deliberação conclusiva das comissões. O relator. Deputado Aílton Vilela.
apresenta pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ns
3 18195 e 1.081. 1.098, 1.102. 1.117. 1.131 e 1.136/97. que. submetidos a discussão e
votação, cada uni por sua vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reuniào. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saia das Comissões. 20 de junho de 1997.
Irani Barbosa. Presidente - Bilac Pinto - Aíltori Vilela.

ATA DA 79" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
F1SCAUZAÇÀO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

As vinte horas e trinta minutos do dia dezenove de junho de mil novecentos e
noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro
Vieira, Roberto Amaral. José Braga. Adelino Carneiro Leão e AlIton Vilela
(substituindo os dois últimos aos Deputados Durval Angelo e Miguel Martini. por
indicação das Lideranças do PT e do PSDB. respectivamente. membros da Comissão
supracitada Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Sebastião
Navarro Vieira assume a Presidência dos trabalhos e. havendo numero regimental.
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura
da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes.
A seguir. informa que a reunião se destina a apreciar os projetos constantes na pauta.
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A Presidência suspende os trabalhos temporariamente. À 0h30min do dia vinte de
junho de mil novecentos e noventa e sete são reabertos os trabalhos. com  a presença
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira Roberto Amaral. Mauri Torres e Durval
Angelo, O Presidente prorroga a reunião por mais duas horas. nos termos do ari. 122.
inciso XIV. do Regimento Interno. As 2 horas» o Presidente» Deputado Sebastião
Navarro Vieira, reabre a reunião com a presença dos Deputados Roberto Ainaral,
Mauri Torres e Durval Angelo e encerra os trabalhos da Comissão» uma vez, que a
matéria não foi apreciada por não se encontrar em condições regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião» a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para as reuniões extraordinárias de hoje» dia 20/6/97. às
9h3omin. às 14h30min e às 20h30nun determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões» 20 de junho de 1997.
Mi guel Martini. Presidente - Bilac Pinto - Roberto Amaral - Antônio Julio.

TRAMTTAÇÀO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO UN1CO DO PROJETO DE LEI
N' L230/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Rclatorio

De autoria do Deputado Miguel Martini » o projeto de lei em tela autoriza a abertura
de crédito suplementar para encargos gerais do Estado a cargo da Secretaria de Estado
da Fazenda

Conforme o disposto no art. 216 do Regimento Interno. foram distribuidos avulsos
do projeto aos Deputados. para apresentação de emendas. e foi o projeto encaminhado
a esta Comissão. para receber parecer.

Vencido o prazo para apresentação de emendas» o Presidente desta Comissão
despachou o recebimento de uma emenda.

Apresentamos» a se,= nosso parecer
Fundamentação

A proposição em tela autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no
valor de RS547.000.000.00» objetivando suplementar a dotação Operação de Cédito
Interna. destinada à aplicação programada Gestão da Divida Mobiliaria Interna, da
unidade orçamentaria Encargos Gerais do Estado, a cargo da Secretaria de Estado da
Fazenda. Dispõe» ainda» que a suplementação seja feita utilizando-se recursos
provenientes da Reserva de Contingência» com o mesmo valor.

Segundo a Lei nc 4.320. de 1713164» créditos adicionais poderão ser abertos para
atender 'à autorização de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei
do orçamento. No seu art. 43. dispõe sobre a origem dos recursos a serem utilizados
na abertura dos créditos adicionais, entre os quais constam os recursos resultantes da
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anulação parcial ou total de dotações orçamentarias ou de créditos adicionais.
autorizados em lei. No mesmo sentido, a Constituição mineira, em seu art. 161.
dispõe que é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes.

A lei orçamentária de 1997 fixa, na dotação Gestão da Divida Mobiliária Interna-
despesas de R$1.627.020.279,00. Desse total R$1.392.186.392.00 representam
Correções sobre títulos do Tesouro. objeto da suplementação proposta.

A Reserva de Contingência para o atual cxercicio, prevista na lei orçamentária é de
RS634.696.950.00. Conforme dados da Superintendência Central de Orçamento -
SUCOR -. até maio. foram anulados R$31.759.431,71. remanescendo um saldo de
R$602.937.518.29.

Vale ressaltar que o projeto visa a restabelecer os valores destinados à dotação
Gestão da Divida Mobiliária Interna. Por ocasião da apreciação do projeto de lei do
orçamento para 1997, foi aprovada, por esta Casa emenda subtraindo da dotação
Gestão da Divida Mobiliária interna o valor de R554 7.000.000.00. Tal emenda foi
vetada pelo Governador do Estado e. mantido o veto pela Assembléia, esse valor
ficou sem despesas correspondentes e indisponível na dotação Reserva de
Contingéncia. De acordo com o § Y. inciso 111. do art. 160 da Constituição mineira.
"os recursos que. em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei
orçamentária anual- ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados,
conforme o caso. mediante créditos especiais ou suplementares. com  prévia e
especifica autorização legislativa".

A Emenda n° 1. apresentada ao projeto de acordo com o art. 216. § 2°, acrescenta
inciso ao art. 2° da Lei n° 12.203. de 17/6/96, que autoriza o Poder Executivo a
realizar operação de crédito com a União. Todavia, por se tratar de assunto correlato -
porem não pertinente - ao objeto do projeto em tela, opinamos por não acatá-la.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.230/97 em

turno único e pela rejeição da Emenda n° 1
Saladas Comissões. 18 de junho de 1997.
José Braga. Presidente - Roberto Amaral. relator - Sebastião Navarro Vieira -

Miguel Martini.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.267 /97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça. de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

Comissão de Constituição e Justiça
Relatorio

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, o projeto de resolução cru análise
concede ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas destinadas a
proceder a ajustes na remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder
Executivo.
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Publicado em 19/6/97, o projeto. que tramita em regime de urgência e deve ser

apreciado em reunião conjunta de comissões, conforme requerimento do Deputado
Péricles Ferreira. foi distribuído preliminarmente a esta Comissão de Constituição e
Justiça para exame sob os aspectos de juridicidade. constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
E da competência do Estado membro. no modelo federativo adotado no Brasil.

dispor sobre matérias relativas à estrutura de sua administração pública inclusive as
que dizem respeito ao funcionalismo estadual. suas carreiras. direitos, deveres e
remuneração. A autonomia dos entes federados. conforme dispõe o art. 18 da
Constituição da República, consiste justamente nessa capacidade de definir objetivos.
metas e ações administrativas, observados os preceitos constitucionais.

A fixação da remuneração dos servidores estaduais depende de lei. dado o disposto
no inciso VIII do art. 61 da Carta mineira. A lei delegada integra o processo
legislativo, nos mesmos moldes da lei ordinária. Não pode haver duvida quanto a essa
questão, em virtude do disposto no art. 59 da Constituição Federal e no art. 63 da
Carta Estadual.

Respeitados os limites contidos no art. 72 da Constituição Estadual- pode ser
concedida delegação ao Governador do Estado para que. mediante lei delegada.
disponha sobre matérias que devem ser objeto de lei. e não. de simples decretos.

O instrumento mediante o qual se concede a delegação deve ser a resolução.
discutida e votada pelo Poder Legislativo, conforme dispõe o § 20 do art. 72 da
Constituição mineira.

Percebese, pelos motivos expostos. que a iniciativa da Comissão de Constituição e
Justiça. ao determinar a tramitação. em forma adequada, da solicitação do Governador
do Estado apresentada por meio do Projeto de Lei n° 1.255/97. está plenamente de
acordo com os princípios constitucionais em vigor e atende ainda ao que dispõe o art.
103. V. a". do Regimento Interno, que atribui competência à mencionada Comissão
para examinar os aspectos jurídicos, constitucionais e legais das proposições.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Resolução n° 1.267/97.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Helv Tarquiruo. Presidente - Sebastião Costa. relator - Errnano Batista - Antônio

Júlio - Alvaro António - Adelmo Carneiro Leão voto contrário).
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de resolução em estudo á de autoria da Comissão de Constituição e

Justiça e visa a delegar ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis
delegadas destinadas a proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros
de pessoal do Poder Executivo.

Publicada em 19/6/97. a matéria, que tramita em regime de urgência e deve ser
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analisada em reunião conjunta de comissões. recebeu parecer preliminar por sua
juridicidade. constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do ari. 195, c/c o art. 103, 1. 'b'. do
Regimento Interno, emitir parecer sobre o mérito da proposição.

Fundamentação
O objetivo da proposição é o de conceder delegação ao Governador do Estado para

que promova, mediante lei delegada, ajustes na remuneração dos servidores dos
quadros de pessoal do Poder Executivo. Os ajustes, nos termos da delegação, poderão
ser gerais. por categoria ou por classe funcional, observado o equilíbrio remuneratório
entre os quadros de pessoal.

A delegação para que o Chefe do Poder Executivo promova, sempre mediante lei, a
adequação de condições estruturais e reajustes na remuneração dos vencimentos dos
servidores é urna hipótese constitucionalmente prevista e que atende aos requisitos
que delimitam a atividade administrativa.

A correta compreensão da situação importa de inicio, o entendimento do que seja o
poder discricionário de que é dotado o administrador público. O poder discricionário
não deve ser confundido com a prática de atos autoritários: enquanto a atividade que
tem por fundamento a discricionanedade decorre da existência de leis e encontra
nessas leis os limites para sua validade, o ato autoritário representa claramente a
negativa do respeito às leis existentes.

Ao Governador do Estado, nos termos do art. 90. XIV. da Carta mineira, compete
dispor. na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. A Carta
mineira, nos termos do art. 72. consagra o instrumento da lei delegada como lícito
para que se tenha a definição legal de contornos para a atividade administrativa. Os
parâmetros que delimitam a discricionariedade. nesse caso. estão na própria lei
delegada. Mais do que isso, integram ainda a própria resolução da Assembléia
Legislativa, mediante a qual se concede a delegação.

Não há. portanto. óbice de natureza administrativa paia a prática de reajustes na
remuneração dos servidores do Poder Executivo, desde que autorizados por lei,
ordinária ou delegada. Dada a existência de fundamentos de ordem pública, que
devem estar sempre presentes na atividade do Governo, nada obsta a aprovação da
proposição que ora examinamos, nos limites da competência desta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.267/97

na sua forma original.
Sala das Comissões. 19 de junho de 1997.
Hely Tarqüímo. Presidente - Ajalmar Silva, relator - Alvaro Antônio - Leonídio

Bouças - José Henrique - Marcos Helênio (voto contrário).
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de resolução em tela
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concede ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas
destinadas a proceder a ajustes na remuneração dos servidores dos quadros de pessoal
do Poder Executivo.

Foi o projeto distribuído, primeiramente. às Comissões de Constituição e Justiça e
de Administração Pública. A primeira emitiu parecer pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição- e a segunda opinou por sua
aprovação.

Vem, agora. o projeto a esta Comissão para receber parecer. nos termos
regimentais.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é conceder autorização ao Governador do Estado

para proceder a ajustes na remuneração dos servidores do Executivo, pelo prazo de 12
meses. a partir da data de sua publicação.

Com a revisão da remuneração dos servidores. é certo que. em termos financeiro-
orçamentários. haverá aumento da despesa corrente do Estado.

Hoje. os gastos do Estado com pessoal. em relação à Receita Corrente Liquida.
situam-se em 72.81%. considerando-se o período de janeiro a abril deste ano.

O limite para esse percentual estatuído pela Lei Complementar n° 82 é de 66.19%
para 1997 ede6o%para 1998.

Os recursos disponíveis no período de janeiro a abril deste ano totalizaram
R$2.150.472.459.40, que foram as Receitas Correntes Liquidas do Estado. As
despesas com pessoal somaram R$1.565.750.991.23 no mesmo período.

Ao analisarmos o Balanço Geral do Estado de 1996. vemos que as Receitas
Correntes Realizadas naquele ano foram da ordem de R$7.671.119.856.04. superiores
em R$93.508.604.00 às receitas previstas. Já a receita orçamentária efetiva de 1996
teve um crescimento nominal de R$1.855.750.904.53. em relação a 1995.

Por esses dados. verificamos um crescimento da Receita Realizada do Estado em
relação à receita prevista o que toma possível a concessão de reajustes aos servidores.

Conclusão
Diante do exposto- opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.267/97

no 1° turno, na forma original.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Helv Tarqüinio. Presidente - Roberto Amara!, relator - Leonidio Bouças - Péricles

Ferreira - Duna] Angelo (voto contrário) - Anderson Adauto - Ambrôsio Pinto.
PARECER SOBRE A EMENDA N°1. APRESENTADA NO

20 TURNO. AO PROJETO DE LEI N° 865/96
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
O Projeto de Lei n° 865/96. de autoria desta Comissão, dispõe sobre a ocupação. o

uso. o manejo e a conservação do solo agrícola e dá outras providências.
Aprovado em 1° turno. na forma do Substitutivo n° 1. o projeto voltou ao Plenário
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para apreciação em 2 0 turno. ocasião em que recebeu a Emenda n° 1. após acordo
de Lideranças. consoante o § 30 do art. 196 do Regimento Interno.

Cumpre-nos, agora. emitir parecer sobre a emenda.
Fundamentação

Em novembro de 1995. esta Casa promoveu o Fórum Técnico Terra Viva - Uso.
Manejo e Conservação do Solo, do qual participaram especialistas de diversas
insiitmções, públicas e privadas, como expositores ou palestrantes. além de
representantes de órgãos públicos e de organizações não governamentais ligadas à
questão.

Um dos objetivos específicos do encontro era colher subsídios para elaboração de
um projeto de lei regulamentando o assunto. de acordo com a política da Casa de
buscar junto à sociedade a colaboração necessária para a regulamentação de temas
relevantes, como é o caso da conservação dos solos agrícolas.

O projeto de lei daí resultante observou plenamente as recomendações daquele
fôrum.. sendo que o anteprojeto nos foi apresentado pela Comissão de Representação
eleita pelos próprios participantes. composta de representantes das seguintes
entidades: Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos - SMEA -: Rede de
Tecnologias Alternativas: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fenos: Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Munaé: Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural - EM-ATER-MG -: Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEA.M -: Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -: Centro
Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - CNPS-EMBRAPA - e Universidade Federal
de Viçosa - UFV.

A nosso ver, a emenda agora apresentada. ao pretender retirar a modalidade de
multa das penalidades previstas para quem fizer mau uso do solo, é extemporânea e,
pre)udicial ao projeto.

E extemporânea porque, além das discussões no próprio seminário, com as
entidades interessadas. o assunto foi amplamente debatido nas comissões que
analisaram o projeto no 10 turno, bem como no Plenário desta Casa. Prejudicial
porque, retirando-lhe a multa. o projeto fica sem um dos principais instrumentos que
lhe garantem a eficácia. E sabido que quando se prevê a sanção pecuniária o
cumprimento da norma legal torna-se mais factivel. Ademais, a multa prevista deverá
ser precedida de ação educativa e aplicada apenas nas áreas consideradas de alto risco
de erosão, aos produtores reincidentes, garantida assistência gratuita à agricultura
familiar.

Deve-se ter em mente, por principio, que o objetivo maior do projeto é o de criar
mecanismos para melhor aproveitamento dos solos agrícolas. tendo em vista sua
conservação e seu manejo adequado. Não se cogita em criar mais um ônus para o
produtor ruraL já bastante sacrificado pelas sucessivas mudanças nas políticas
econômicas governamentais, mas em prover o poder público de instrumentos para
coibir o mau uso do solo - bem de uso comum do povo -, cabendo a nós conservá-lo
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para a presente e as futuras gerações.
Conclusão

Diante do exposto. opinamos pela rejeição da Emenda n° 1. apresentada em
Plenário, no 2° turno, ao Projeto de Lei n° 865/96.

Sala das Comissões. 18 de junho de 1997.
Paulo Piau. Presidente e relator - Olinto Godinho - Luiz Fernando Faria.

PARECER SOBRE EMENDAS N'S 1 A 3 APRESENTADAS NO 1 TURNO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.267 197

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de resolução em epigrafe. da Comissão de Constituição e Justiça. delega
ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis delegadas destinadas a
proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder
Executivo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/97. a matena recebeu pareceres
favoráveis das comissões a que foi distribuida, sendo encaminhada ao Plenário para
discussão e votação em 1° turno. Durante a fase de discussão em Plenário, a
proposição recebeu as Emendas n°s 1 a 3. sobre as quais. nos termos do 2° do art.
195 do Regimento interno, compete a esta Comissão emitir parecer.

Fundamentação
O Projeto de Resolução n' 1.267/97 estabelece condições para que seja concedida

delegação ao Governador do Estado para. mediante leis delegadas, proceder a ajustes
na remuneração dos servidores civis e militares, ativos e inativos, do Poder Executivo.

As emendas apresentadas em Plenário. que examinamos nesta oportunidade, tám
como objetivo introduzir novas condições no instrumento de delegação ou, ainda.
alterar algumas das que constam originalmente no projeto.

A Emenda n° 1. do Deputado Marcos Helênio. estabelece a condição de que os
reajustes a serem concedidos mediante lei delegada obedeçam ao "resultado da
negociação ocorrida entre representantes da Comissão de Servidores e do Poder
Executivo'. Em uma democracia representativa, como e o caso do Brasil. parece-nos
que o foro legitimo para a definição das regras legais e o Poder Legislativo. Nesse
Poder estão representados todos os segmentos políticos e ideolo gicos da sociedade. O
Poder Legislativo, ao deliberar, pode e deve ouvir os segmentos da sociedade
diretamente interessados. Foi exatamente o que aconteceu nesta Casa no dia 17 do
corrente mês, quando diversos convidados foram ouvidos e puderam manifestar
democraticamente suas opiniões acerca da solicitação do Governador do Estado para
que lhes sejam concedidos mecanismos para a promoção de reajustes na remuneração
dos servidores. Ao condicionar os termos da lei a um acordo entre secmentos da
sociedade e o Poder Executivo, têm-se indícios de exclusão da competência do Poder
Legislativo para soberanamente deliberar sobre a matéria. razão pela qual opinamos
contrariamente á aprovação da Emenda n° 1

o

E
o
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A Emenda n° 2 tem como objetivo detenninar o retomo do projeto de lei

delegada à Assembléia Legislativa, para apreciação. Também essa emenda é do
Deputado Marcos Helênio, que, ao apresentá-la. pode-se deduzir logicamente.
confirma sua concordância com a hipótese de que a delegação é um instrumento legal
hábil para a promoção de reajustes nos vencimentos dos servidores. Caberia nessa
linha de raciocínio, ao Poder Legislativo, o exame do projeto de lei delegada
elaborado pelo Governador.

A hipótese é constitucionalmente viável, pois consta na Carta mineira, no § 30 do
art. 72. Entretanto. no mérito, não nos parece adequada. pelos motivos que exporemos
a seguir. Quando do exame do projeto de lei delegada. não é permitido ao Poder
Legislativo emendar a proposição. que deve ser votada em turno único. Assim
inexiste a hipótese de aprimoramento da matéria, que deve se manter dentro dos
estritos limites da delegação. Parece-nos, portanto. que a medida não se traduz em
resultados concretos e, pelo contrário, apenas pode postergar a entrada em .!gordos
reajustes tão ansiosamente reclamados e esperados pelos servidores. Opinamos,
portanto, pela rejeição da Emenda n° 2.

A Emenda n° 3. do Deputado Anderson Adauto, tem como objetivo reduzir o prazo
de delegação ao exercício financeiro de 1997. Não nos parece conveniente a
aprovação da emenda, dado que existe a possibilidade de que muitas das medidas a
serem tomadas - excluídas aquelas de caráter emergencial - somente o possam ser no
próximo exercício fiscal, após a adequada provisão de recursos orçamentários na lei
orçamentária que vigorará no ano de 1998.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas n os 1 a 3. apresentadas

em Plenário, ao Projeto de Resolução n° 1.267/97.
Sala das Comissões. 20 de junho de 1997.
Ajalmar Silva. Presidente e relator - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Alvaro Antônio -

Adelino Carneiro Leão (voto contrário).
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BELO HORiZONTE. QUARTA-FEIRA. 25 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 23 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Roberto Amaral
SUMARIO; COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados;
Ambrosio Pinto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Gil Pereira - lvair Nogueira - José

Bonifácio - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco Réins - Maria José Haueisen -
Péncles Ferreira - Roberto Amara! - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Wilson
Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - As 20h15min a lista de

comparecimento não registra a existência de numero regimental .A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de "quoruni'. e convoca os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 24. às 14 horas. com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada ca publicada na edição anterior.).

ATA DA 19 3,â REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 19 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Cicuber Carneiro e Francisco Ramalho
SUMARIO. COMPARECIMENTO - ABERTURA - i PARTE; Ata - 2' PARTE

(ORDEM DO DIA); Discussão e Votação de Proposições; Requerimento do
Deputado Duna! An gelo: discurso do Deputado Durval Angelo: questões de ordem:
chamada para verificação de "quonrn'i: mexisténcia de "quorum' para votação:
interrupção da votação do requerimento: questões de ordem: chamada para
verificação de 'quorum'. existência de 'quorum para discussão - Prosseguimento da
discussão. em V turno, do Projeto de Resolução n 1.267/97: discurso do Deputado
Marcos Helênio. questão de ordem: apresentação das Emendas ncs 1 a 3:
encerramento da discussão. encanunhamento do projeto e das emendas à Comissão de
Administração Pública - Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem - Suspensão
da reumão por 3 horas e prorrogação da reunião por 2 horas - Reabertura, suspensão e
reabertura da reunião - Chamada para verificação de"quorum": inexistência de
"quorum qualificado para votação - Votação. em F turno, do Projeto de Lei n
1.25/97; requerimento da Deputada Mana Jose Haueisen: discursos dos Deputados
Maria Jose Haueisen. Marcos Helênio e Durval Angelo: questão de ordem: discurso
do Deputado Adelmo Carneiro Leão: questão de ordem, discursos dos Deputados
Geraldo Nascimento e Ivo Jose: preiudicialidade do requerimento -
ENCERRAMENTO.
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COMPARECIMENTO

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

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aulton Vilela - Ajainiar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Baldonedo
Napoleão Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djahna
Diniz - Diirvai Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Gemido da Costa Pereira -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Flelv Tarquinio - Irani
Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemui Kuniaira - Leonídio Bouças -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettcrsen - Paulo Piau - Paulo
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconceflos Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderlev Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 20 horas. a lista de

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

1 PARTE

Ata
- O Deputado lvo José. 2°-Secretario, procede à leitura da ata da reunião anterior.

que é aprovada sem restrições.
2 PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Duna! Ângelo - em que

solicita a inversão da pauta, a fim de que o Projeto de Lei n° 488/95 seja votado em
primeiro lugar. Em votação, o requerimento do Deputado Durval Angelo. Para
encaminhar a votação, com a palavra. o autor do requerimento.

O Deputado Durval Angelo* - Eu solicitaria o registro do tempo. isto é. dos 10
minutos, no cronômetro.

O Sr. Presidente - O orador terá direito a 5 minutos para fazer o seu
encaminhamento.

0 Deputado Durval Angelo* - 0 projeto do Deputado Anderson Adauto (.
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O Sr. Presidente - A Presidência retifica. são 10 minutos.
O Deputado Durval Angelo* - Então. vamos acertar o cronômetro. pois eu tenho

alguns seeundinhos lá. Sr. Presidente, tempo e uma coisa muito importante, ate para a
democracia.

Sr, Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas. a nossa proposta de inversão da
pauta, colocando em primeiro lugar a votação do Projeto de Lei n° 488/95. do
Deputado Anderson Adauto. se deu em função da importância desse projeto para
Minas Gerais.

O projeto acrescenta parágrafos ao art. 98 e altera o inciso ifi do art. 100 da Lei n
9.444. de 25111/87, que dispõe sobre licitação e contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências. A importância desse
projeto decorre do que representa hoje. para o Estado o processo de licitações e
contratações. Tivemos a situação do Palácio das Artes, em que urna firma ligada aos
parentes do Secretário da Cultura. Amilcar Vianua Marti.ns. ganhou a licitação, ou
melhor. não houve licitação para se fazer a reforma do Palacio das .Artes. Alem de se
ferir a Lei nc 8.666. que estabelece o processo licitatorio. essa firma não tinha
idoneidade. porque nem seguro ela tinha sobre a obra que estava realizando. Se ela
tivesse seguro. não precisanarnos da campanha que está sendo feita para a
reconstrução do Palácio das Artes. Aliás, sena mais apropriado que se fizesse
primeiro a campanha do Hospital das Clínicas, onde os pobres são atendidos. Mas.
nw'n processo pouco transparente, que a sociedade toda registrou. vimos o absurdo
dos gastos públicos. O certo seria - e isso é o mais grave - que a frua que estava
fazendo a reforma e que não tinha seguro fosse responsabilizada pelos estragos
ocorridos, superiores a R$3.000.000.0() E a tudo nós assistimos passivamente. Poucas
vozes vieram a público para protestar contra esse crime praticado contra o erário. Será
que a firma foi beneficiada por ser de parente do Secretário? Um jornal da Capital
veiculou essa notícia e não houve nem preocupação do Governo em fazer um
desmentido. Acho que o Projeto de Lei n 488/95 e importante. Queremos que ele seja
votado primeiro. porque ele garantiria que isso não acontecesse novamente. E. mais
ainda, têm-se informações de que. na Secretaria de Administração. se faz o PDV.
Demitem-se servidores, mas uma firma de terceinzaçào de mão-de-obra. ligada a
pessoas da própria Secretaria acaba gerindo e administrando sem licitação nem
concorrência. Assim sendo, esse projeto é Importante. ele tem que ser apreciado na
frente dos outros. E. aproveitando que agora temos 'quorum'. seria importante
fazermos essa inversão de pauta.

Ocupei a tribuna na terça-feira para fazer a denúncia de urna concorrência viciada
que estaria sendo feita na Secretaria da Educação para compra de computadores
destinados a escolas e de Outros equipamentos de informática. Fico satisfeito porque.
na terça-feira à tarde. a Secretaria da Educação reconsiderou sua decisão em razão de
nossa denúncia.

Esse projeto recebeu, da Comissão de Justiça. parecer pela constitucionalidade e.
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das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, parecer
pela aprovação. Então, nada mais correto que a resposta que damos nesta Casa,
votando-o já. no 1° turno. Sena a única chance para tentarmos aprová-lo ainda neste
semestre, para que ele possa. a partir de julho. ser lei e ser cumprido no Estado, de
modo a termos mais transparência nas compras públicas.

A Lei n° 8.666. ao estabelecer a necessidade dessa transparência. que vem sendo
burlaria muitas e muitas vezes por diversos Governos, pretendia moralizar os gastos
públicos, pretendia dar transparência às ações dos governantes. pretendia antes de
tudo, que cada governante de plantão entendesse que ele é um administrador dos bens
do povo, dos impostos pagos pela população e que ele não tem poder total para
decidir e muito menos para decidir sem a lisura necessária.

Nós apoiamos esse projeto. Concordamos que. tanto na administração centralizada
do Estado quanto na autárquica é necessário que se tenha maior seriedade no trato da
coisa pública: que tanto na administração centralizada do Estado quanto na
autárquica se dê transparência às ações de governo. E ai nos perguntamos. voltando
ao Projeto de Resolução n° 1.267/97 e ao projeto de Lei n° 1.255/97: por que. muitas
vezes, não se tem dinheiro para reajustar salários de servidores públicos civis e
militares? Por que não se têm recursos para corrigir injustiças e distorções na carreira?
Os recursos não são como um saco sem fundo em que todo mundo coloca a mão e tira
alguma coisa. Acho que. se houvesse realmente mais seriedade nos gastos e no
processo licitatório do Estado, talvez hoje pudéssemos discutir, aqui, uma política
salarial séria.

Evidentemente, outras coisas contribuem. O processo de isenções fiscais, nesta
guerra fiscal que se estabeleceu no Brasil. é absurdo. é totalmente desleal e leva a uma
grande sangria dos cofres públicos. Multinacionais como a Mercedes-Benz. a FIAT. a
\'olkswagen e outras. que ja usufruiram disso e que vêm aqui por entender que. além
da mão-de-obra e da materia-pnma baratas. têm uni amplo mercado para a venda de
seus veículos. gozam da mais desavergonhada isenção fiscal. E há outras mais:
recentemente, esta Casa aprovou urna isenção de R$78.000.000.0() para a Paraibuna
Metais. E nos perguntamos: por que tanta condescendência assim com o capital
multinacionaL com a iniciativa privada, e tão pouca com os servidores públicos? Por
que se tratam os servidores públicos da forma mais mesquinha? Já para aqueles que
ocupam cargos de comando, de recrutamento amplo. o tratamento não e o mesmo. e
diferenciado.

Dessa forma. Srs. Deputados. solicito a todos que votem a favor do requerimento
que apresentamos. de inversão de pauta. colocando o Projeto de Lei n 488/95 como o
primeiro a ser votado. Aí. sim, teria compensado ficarmos aqui durante dois dias
ocupando esta tribuna gastando nossa voz e o tempo precioso dos senhores.

Estou concluindo. Sr. Presidente. Então. por isso, solicitamos que se vote a favor do
nosso requerimento.

Questões de Ordem
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O Deputado Maui-i Torres - Sr. Presidente. estamos em processo de votação e
não temos 'quorum" para tal. Gostaria que fosse feita a recomposição ou a verificação
de "quorum".

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - E regimental. A Presidência
solicita à Sia. Secretaria que proceda z chamada de verificação.

O Deputado Durva.l Angelo - Sr. Presidente, compreendendo a importância da
matéria- quero ressaltar que a formulação foi equivocada, talvez pela minha pouca
experiência na Liderança: estamos discutindo o requerimento, não estamos em
processo de votação. O "quorum' para discussão nós temos. pois aqui estão mais de
26 Deputados. Como ainda não ë o momento de votação, peço que. regimentalmente.
V. Exa. reconsidere a questão.

O Sr. Presidente - Estamos no período de encaminhamento e não no de discussào.
Por isso é regimental o pedido formulado pelo Deputado Mauri Torres. Com a
pala\Ta. a Sra. Secretária, para proceder à chamada de verificação de "quorum".

A Sra. Secretaria (Deputada Maria Olivia) - - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Não hã "quoruni" para

votação. A Presidência interrompe o processo de votação do requerimento e passa à
matéria seguinte da pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Gostaria de saber se na lista de presenças constam

este Deputado. o Deputado Ivo José e o Deputado Geraldo Nascimento. que estavam
aqui. Solicitei que fossem incluídos na ordem.

O Sr. Presidente - A Presidência vai consultar a Sra. Secretária pala saber se eles
estavam presentes no momento da chamada, se eles responderam à segunda chamada.

O Deputado Ajalmar Silva - E importante saber da Secretária se eles responderam à
chamada. Se não responderam não estavam presentes.

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, não podemos ter dois pesos e duas medidas
Quando eu estava fazendo a recomposição de 'quoru.rn". durante a primeira e a
segunda chamadas. entraram Deputados no Plenário e eNigirain que fosse feita uma
nova chamada para earantir suas presenças. Nós testemunhamos a chamada da
Secretaria Mana Olivia. Durante a chamada, este Deputado e o Deputado Gemido
Nascimento responderam e suas respostas não foram computadas. Solicito que se
repita. então. a chamada se não forem consideradas as duas presenças. como foi feito
anteriormente.

() Sr. Presidente - A Presidência, para que não haja dúvida, vai repetir a chamada.
Com  palavra, o Sr. Secretário, para proceder ã chamada de verificação de "quorum"

O Sr. Secretario (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. A reunião da Comissão

se encontra suspensa e o numero de Deputados não conta para o "quorum" em
Plenário. Está. assim. interrompido o processo de votação do requerimento do
Deputado Durval Angelo. Não há 'quorum" para votação, mas o há para discussão.
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Prosseguimento da discussão. em ]'turno. do Projeto de Resolução n 1.267/97.

Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio. que disporá de 27 minutos para concluir
seu pronunciamento.

O Deputado Marcos Helênio - Si. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas.
bravos funcioriarios que continuam firmes, esperando uma solução para esse
problema angustiante que atormenta a todos nós. Gostaríamos de fazer urna avaliação.
e começamos a fazê-la a partir da chegada do projeto solicitando a prorrogação até o
final do mandato do Governador para que legislasse por decreto. O decreto foi feito
em 1995 e renovado em 1996. Posteriormente. foi solicitado nosso empenho para que
o prorrogássemos até 1998. Entendemos que se o Governo teve dificuldades e não
utilizou bem esse período de dois anos e meio para formular uma política salarial, não
seria agora. através de decreto ou de projeto de resolução. que ele seria capaz de
elaborar urna política Justa. por meio da qual definisse salários compativeis com as
funções e fizesse um quadro de carreira e de cargos e salários, além de uma avaliação
permanente e políticas de estímulo para o funcionalismo. Pelo contrário, o funcionário
público tomou-se o maior bode expiatório do Brasil. O funcionário público tem
carregado a pecha da incompetência e da corrupção. que, na verdade, é feita por
aqueles que comandam esse Pais.

O Governador do Estado, da mesma forma que o Presidente da República e os seus
apaniguados. tem procurado fazer uma politica perversa. denominada de
neoliberalismo, urna política que privilegia o grande capital, que privilegia os grandes
banqueiros. que privilegia os lati.fundiários. e que vai contra os interesses do
trabalhador. levando à angústia. ao  suicídio e à miséria milhões de brasileiros que
estão perdendo o seu emprego. Essa e a poiiúca neoliberal. essa e a politica social-
democrata implantada no País e com a qual não podemos comungar. Qualquer
cidadão que pertença a qualquer partido. se ele tiver uma preocupação miruma com a
Justiça. não pode concordar, em absoluto. com o que está sendo implementado em
nosso Pais e em nosso Estado. O nosso Estado tem sido o primeiro a dizer sim
senhor" ao Presidente da República. e muitas vezes, quer ser mais rápido que o
Presidente em determinadas privatïzações.

Gostaríamos de lembrar a destruição da Caixa Econômica Estadual, através de
desmandos administrativos. da mesma forma que os desmandos administrativos estão
levando à liquidação o BEMGE. o CREDIREAL. sabem por quê. senhores' E fácil
explicar. O dificil, muitas vezes, é haver o entendimento, por parte da sociedade, do
que tem levado esses Bancos à bancarrota. Não é. em absoluto. a incompetência do
funcionário, que é mal remunerado. São exatamente os privilégios concedidos a
pessoas influentes, que utilizam o Banco para fazer campanha eleitoral. São os
empréstimos com favorecimenio. são aqueles empréstimos a juros baixos. E isso que
tem levado à liquidação os nossos Bancos estatais. Foi assim com a Caixa Econõmica
Estadual, está sendo assim com o CREDIREAL e com oBEMGE.

Gostaria de lembrar que 4 mil funcionarios do CREDIREAL foram demitidos de
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1993 até hoje. isso foi para fazer o que eles chamam de um enxugamento. um
saneamento da empresa para depois privatizar. Vão gastar exatamente em tomo de
R$700.000.000.0() com o saneamento desse Banco. que 'vai ser vendido por.
aproximadamente. R$10O.000.000.00. E diflcil entender essa política adotada pelo
Governo, ou seja. fazer aquilo que eles chamam de saneamento. investindo milhões
nos Bancos e pnvaiizando-os. depois. por um valor irrisono. O Governo fica com o
ônus e repassa o bônus para aqueles espertos que têm assumido essa condição de
privilegiados.

Não existe preocupação social. Foram demitidos 4 mil funcionários do
CREDIREAL. Quando o BEMGE for privatizado. pois o Governo já tem autorização
para reahi.ar a privatização. serão demitidos 5 mil funcionários. Assim. o Governo
esta agindo da mesma forma como agiu ao criar o Programa de Demissão Voluntaria
esse PDV. quando se aproveitou de urna situação de angústia, se aproveitou de uma
situação de desespero de funcionarios que estavam com seus salarios arrochados. com
dividas contraidas para pagar aluguel, transporte e alimentação, para atrai-los com
esse canto de sereia. As pessoas que se encontram numa situação de penuna abrem
máo, aceitam negociar até com agiotas. e. assim. aqueles funcionários aceitaram o
Progrania de Demissão Volantária para ter a chance de pôr a mão num dinheirinho
que fosse. a fim de cobrir parte dessas despesas que foram obrigados a contrair por
causa de salários miseráveis de R$200.0() ou R$300.00. Portanto, temos uma
preocupação muito séria: aonde o Governo quer chegar?

Eu gostaria de lembrar também a questão da CEMIG. O Governo abriu mão de
33% das ações da CEMIG. sob o argumento de que seria extremamente benéfico para
Minas Gerais a evolução, o crescimento, a ampliação do atendimento, pela CEMIG.
se fosse conseguido um parceiro. que já estava definido como sendo uma empresa
norte-americana. No entanto. agora estamos vendo o Presidente da CEPvIIG. Carlos
Elov. anunciar a demissão de 4 mil funcionários. isso é modernidade? isso e
perversidade! Isso e um Estado que realmente tem prioridades, e uru Estado que
prioriza os grandes e marginaliza os seus funcionários. Não sõ os seus funcionanos.
porque, quando perguntamos a alguns Deputados da Casa - pessoas que aparentam ser
profundamente cristãs ou comprometidas com a justiça social - como é que ficaria
agora ja que eles garantiram que a CEMIG iria-se desenvolver, iria ter avanços muito
grandes e que iria contratar mais funcionanos. a resposta foi a seguinte 'estamos
preocupados não so com o funcionano publico, mas. também. com  o restante da
sociedade'.

Agora. pergunto. o que foi feito de investimento social para o restante da sociedade.
que não tem a menor possibilidade de adquirir casa própria, esta à margem de
qualquer atendimento na arca da saude. esta sem nenhuma garantia de qualidade de
vida?

Nada tem sido feito por este Governo nem pelo Governo de Fernando Henrique
Cardoso. que assumiu o compromisso de dar prioridade a este Pais. prioridade que
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tem sido reeleição. reeleição e reeleição. preenchendo os cinco dedos. Ele se
entregou agora ao PFL. entregou ao PFL a administração desse Pais. A Antônio
Carlos Magalhães. a seu filho, que são pessoas que não têm compromisso com as
classes desfavorecidas. São pessoas que nunca perderam a garupa do poder. E dessa
forma que temos de contestar. E ai volto à questão do funcionalismo. Tentei fazer um
esforço para acreditar na boa intenção do Governo, mas tenho de dar razão ao
funcionário público, porque até hoje eles não tiveram um gesto que pudesse dar
credibilidade a um possível acordo. Foram feitas tentativas para uma negociação
sena. A negociação foi anunciada várias vezes aqui nesta Casa. E negociações estão
sendo feitas com a Polícia Militar. Então, negociação tem que ser feita só através de
baioneta, com o revólver no peito. ou de maneira democrática com diálogo? Não
concordamos com essa votação que ocorrerá nesta Casa apenas para atender a uma
situação de emergência, porque o prazo foi dado até terça-feira caso contrario, as
forças voltam para as ruas. Ora se a tropa voltar para a rua o problema é do
Governador, que foi inábil nas negociaçôes. quando deveria aguardar pelo menos a
trarnitação do projeto que ele enviou á Casa para definir paràmetros. definir índices.
Assim, tivemos uma situação inédita vermos a Policia depois de 222 anos, não
tolerar mais essas injustiças.

Estamos defendendo a Policia Militar, mas estamos defendendo aquele militar que
tem o salário achatado. aquele militar que é obrigado a morar em favela. Num
depoimento aqui de um Sargento. ele disse que um colega Cabo. morando em unia
favela, teve sua filha de 12 anos estuprada por marginais e nada põde fazer. Não estou
falando que todos os moradores de favela tenham má conduta mas é claro que
existem alguns elementos que moram nas favelas que procuram fazer algum revide
com a policia. E. nesse caso. a família desse Cabo foi a vitima.

Não existe um projeto habitacional para a população. Eu perguntaria: quantas casas
foram consinudas nesses dois anos e meio de Governo? Quantos empregos foram
gerados? Quantas demissões tivemos? Qual e o índice de desemprego? A miséria e a
pobreza estão aumentando cada vez mais. Ai a insegurança também aumenta. Não
podemos ter a consciência tranqüila com um desemprego tão grande e com pessoas
ganhando salário de miséria.

O Deputado Ivo José (Em aparte)* - Deputado Marcos Helêmo. nosso Líder de
bancada. V. Exa. participou das negociações, por delegação do Palácio da Liberdade,
e pôde testemunhar, nos discursos dos representantes do Governo. o compromisso cm
fazer a recomposição das defasagens salariais dos servidores. E esses discursos dos
representantes do Governo, do Líder do Governo e do Secretário da Casa Civil não
foram traduzidos aqui nesse dia em tentativa de entendimento com as lideranças do
funcionalismo

Gostaríamos que V. Exa.. Deputado Marcos Hckmo, retratasse aqui a afirmação do
compromisso de repor essa defasagem que apresentasse alguns passos que
demonstrassem a boa-vontade do Governo, os indicadores, mas até então não
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apareceu nada. Não surgiu nenhum aceno. nada que apontasse urna esperança para
os servidores. Mas houve o discurso desse compromisso. Quero saber o que. de fato.
podemos esperar. Sabemos que ate agora não há nada de concreto. mas há ainda
alguma esperança para as demais categorias. nesse intervalo até a negociação com a
Policia Militar, na segunda ou na terça-feira. com relação a essa defasagem do salário
dos servidores do Estado. E para saber se. de fato. esse compromisso afirmado no
discurso dos representantes do Governo pode trazer ainda algum alento para os
servidores do nosso Estado.

O Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do colega Deputado ivo José.
lembrando que, pela conversa realizada hoje com o Governador em exercício. Dr.
Walfrido dos Mares Guia e com o Secretário da Casa Civil. Agostinho Patrús.
teriamos. em primeiro plano. que conceder urna carta branca, e que na segunda-feira
sena anunciado um índice para a Policia Militar e. posteriormente. para a Policia
Civil, e que seria discutido com o funcionalismo qual tipo de abono - foi esse o termo
utilizado - poderia ser concedido. Chegaram a citar a questão dos professores P1 e P2
e parte do pessoal do quadro permanente. mas não disseram exatamente qual a
extensão nem o percentual.

Trouxemos essa informação para a cate goria, que concordou plenamente com essa
posição, mas pediu que não houvesse a tramitação aqui ate setrunda-fei.ra, ate que eles
discutissem minimamente o que sena oferecido ou não. Esse proieto poderia ser
votado perfeitamente na semana que vem- não há problema al gum-Temos de vota-lo
apenas porque tem que se informar um índice para a Policia Militar. Mas. para isso. o
Governador teria outro mecanismo. Os Deputados. os juristas, os constitucional istas
podem confirmar ou desmentir se o Governador não teria outro mecanismo para
anunciar esse índice e conceder já. de imediato, o índice, até que o projeto tramitasse
aqui na Casa. A Lei n 10. 120 está plenamente cm vigor e. no seu art. 10. concede ao
Governador a possibilidade de antecipação ate que o projeto tramite na Casa. Poderia
ser feito isso Estabelecer-se-ia uni índice para a Policia Militar, através da Lei n
lO. 120. e fanamos a discussão do Proteto de Lei n' 1.267/97 durante a semana. E.
nesse penedo. haveria uni debate com o funcionalismo. E isso que continuamos a
defender.

Quero passar uma outra informação preocupante. e precisamos saber de quem e a
responsabilidade. E sobre a questão dos residuos do Tribunal de Contas e do Tribunal
de Justiça. retroativos a 1993. que vão demandar um gasto de mais de
R$ 100.000.000,00. Como ficamos agora Isso tera que sair do Tesouro Estadual.

O Deputado Duna! Angelo (Em apar te)* - Companheiro Deputado Marcos
1-lelénio. Líder da nossa Bancada. acho que, se realmente os ouvidos pudessem ouvir,
tenho certeza de que a sua intervenção. pela clareza das idéias. teria modificado
parcela significativa dos Deputados. infelizmente. os ouvidos aqui estão surdos, e
esse e o grande problema. pois urna intervenção como essa do Deputado Marcos
Helénio não tem o eco necessário. 0 que V. Exa. comentou no fmal é muito grave.
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Enquanto se fala em austeridade para alguns. para outros vemos que o processo é
diferenciado. Diga-se de passagem nesta Casa. os servidores não foram contemplados
com aumento nesses dois últimos anos e nunca viveram um arrocho salarial igual.
Estão aí, abnegados, trabalhando, cumprindo suas jornadas e seus deveres, como nas
Comissões, na Taquigrafia e em outros setores, quando esta Casa poderia aprovar
uma política salarial geral que não beneficiasse somente os Tribunais de Contas e de
Justiça.

V. Exa., Deputado Marcos Helênio. denuncia uma questão tão grave que, por si só.
já merece reflexão dos Deputados e seria definidora de nossas posições.

Mas. Sr. Líder da Bancada. pode ter certeza de que as lideranças que aqui estão
farão dos microfones urna trincheira, nesse parlamento, e. das palavras, as balas e os
fuzis para impedir que eles cometam um outro crime contra o funcionalismo público
do Estado de Minas Gerais. Tenho certeza de que esse projeto não passará até a
próxima terça-feira. Obrigado pelo aparte.

O Deputado Marcos Flelênio - Agradeço ao Deputado Durval Angelo. lembrando
que é muito grave a informação final que passei a vocês. Sei o que os funcionários do
Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas devem estar pensando. porque estamos
nos posicionando assim. Mas o certo seria nos preocuparmos com os 480 mil
funcionários do Executivo.

Esse resíduo é um ganho que houve, mas são R$100.000.000.00 só para o Tribunal
de Justiça e R$11.000.000.00 para o Tribunal de Contas. São essas diferenças que
realmente nos preocupam.

Também queremos lembrar que, minimamente. alguma coisa teria que ser discutida
com o funcionalismo. Já que o Governo afirma que as contas estão ajustadas- então
por que não paga até o 50 dia útil do mês. ao invés de até o 150 dia, como vem
fazendo? Essa é urna proposta plenamente viável e possível de ser acatada.

Também há uni projeto tramitando na Casa propondo que a data-base seja em
outubro. Mas estamos querendo propor o dia 10 de maio como data-base, para que
possamos discutir a revisão salarial. Portanto, ainda iremos fazer a discussão do
projeto. porque entendemos que ele precisa ter garantias mínimas, como: quem será
beneficiado' A titulo de quê? E abono? Abono já foi dado para uns quatrocentos e
poucos comissionados. Gratificação? Também já foi dada para oficiais da Policia
Militar. Então- como seria agora? Chegaram a falar em conceder algum abono. Que
ele seja definido, então. Para quem ele será dado? Pelo menos. isso temos que ter
como garantia. Caso contrário - vamos estar aqui debatendo o projeto de uma maneira
simplória, e não explicitando propostas concretas. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos Helênio - Solicito. Sr. Presidente, o encerramento da reunião.

de plano. por falta de 'quorum'.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano. que há quorum para a

continuação dos nossos trabalhos. Não há outros oradores inscritos.
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- Vêm a Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.267/97
EMENDA N° 1

O art. 2° passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° - Os ajustes de que trata esta resolução poderão ser gerais. por categoria. ou

por classe funcional. observado, nessas hipóteses. o equilíbrio remuneratório entre os
quadros de pessoal e obedecido o resultado da negociação ocorrida entre
representantes da Comissão de Servidores e do Poder Executivo.".

Sala das Reuniões. de de 1997.
Marcos Helêmo

EMENDA N° 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Mi. .... - O projeto de lei delegada de que trata o art. 1° desta resolução será

apreciado pela Assembléia.".
Sala das Reuniões, de de 1997.
Marcos Hclênio
Justificação: Esta emenda cumpre o disposto no § 3° do art. 72 da Constituição

Estadual. Consideramos que tal proposta representa avanço.já que. a par de conceder
ao Governador a tão reclamada delegação, sem a qual ele diz não conseguir
solucionar a crise criada por sua propria inabilidade poliuca. resgata a competência
constitucional da Assembléia Legislativa de apreciar a matéria.

EMENDA N°3
C) art. 2 passa a ter a seguinte redação:
Art. 2° - Estende-se até o dia 31 de dezembro do exercicio financeiro de 1997 a

vigência do § 4° do art. 6° da Lei n° 11.510. de 7 de julho de 1994. acrescentado pelo
art. 33 da Lei n° 11.617. de 4 de outubro de 1994".

Saladas Comissões. 19 de junho de 1997
2	Anderson Adauto

Justificação: Os Deputados da Bancada do PMDB sabem que é preciso fazer
algumas correções na politica salanal praticada pelo Governo. uma vez que a inflação
atingiu todos os servidores e não apenas o grupo de pnvilegiados que ja teve reajuste

o.	de seu salário.
Darão autorização, mas até dezembro de 1997. por entenderem que o Governo do

Estado vive situação delicada. Não querem. no entanto. ficar aluados do processo
referente á definição de uma politica salarial por mais de um ano. pois acreditam que
poderão emprestar ao mencionado processo a sua modesta colaboração. mesmo
porque nele estará envolvido interesse de boa parte da sociedade mineira.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão. foram
apresentadas ao projeto três emendas. duas de autoria do Deputado Marcos Helênio.
que receberam os nwneros 1 e 2. e unia do Deputado Anderson Adauto. que recebeu o
número 3. Nos termos do § 2° do art. 195 do Reinmenio Interno, a Presidência vai
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devolver o projeto e as emendas à Comissão de Administração Pública.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 3 horas e. de oficio.

prorrogá-la por mais 2 horas.
Questões de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sei que V. Exa. irá suspender a reunião. Quero saber
por quanto tempo ela sem suspensa. Depois que o senhor a suspender. eu não poderei
suscitar a questão de ordem. Regimentalmente. em que o senhor se apoia para
suspender a reunião?

A nossa compreensão do art. 22 do Regimento Interno ë de que a prorrogação só
poderá ser feita ao término da reunião anterior. O senhor já está colocando unia
situação hipotética que o Regimento Interno não prevê. Esta claro, nos § l a 4'. que
e "ao término". Então, se houver essa suspensão por 3 horas, a reunião não poderá ser
retomada- porque ela não pode ser prorrogada com essa antecedência. Se for o caso de
suspender a reunião momentaneamente. gostaria que fosse verificado o art. 22 do
Regimento Interno.

O Sr. Presidente - O Presidente irá responder à questão de ordem do Deputado
Durval Angelo e, em seguida dará a palavra, pela ordem, ao Deputado Ronaldo
Vasconcelios.

Será "até o momento do anuncio da ordem do dia da reunião seguinte." Por
analogia, a Presidência poderá, de oficio, prorrogar a reunião. São esses o
entendimento e a decisão da Mesa.

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, só queremos registrar...
O Sr. Presidente - Gostaria que o Deputado visse o § V do ari. 22.
O Deputado Durval Angelo - Estou com ele aqui. Mas esse caso do requerimento.

Sr. Presidente, e no caso do encerramento da reunião. Como o senhor vai prorrogar
algo que hipoteticamente não tem prorrogação prevista? E o § 6'. que fala da questão
do prazo de 15 minutos? Será que dentro dos 15 minutos qualquer Deputado poderá
aqui requerer a recomposição do "quorum"? Na realidade, não se prorroga aquilo que
ainda não tem necessidade de ser prorrogado

O Sr. Presidente - A única limitação, pelo § 2 do art. 22. é quanto à prorrogação.
Então. o § 2 do art. 22 diz: "A prorrogação não poderá exceder á metade do prazo
regimental da reunião." O momento é até o momento do anúncio da ordem do dia da
reunião seguinte. Então, temos até a meia-noite para anunciar. Estamos anunciando
agora a prorrogação.

O Deputado Durval Angelo - Veja bem. No § 2 que V. Exa. leu vamos tentar
exaurir, fazendo um processo. como diria o Deputado Raul Lima Neto. de
hermenêutica.

"A prorrogação não poderá exceder á metade do prazo regimental da reunião".
Tivemos, ate agora. 1 hora e 12 minutos de reunião, porque o Presidente Cleuber
Carneiro começou a reunião exatamente às 20 horas. Teriamos. nessa hipótese. a
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metade desse tempo. que é 3o minutos. de possibilidade de prorrogação. A cada
36 minutos, precisaria o "quorum" ser retomado?

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência considera essa matena vencida, suspende a reunião

para aguardar que as comissões tecnicas se pronunciem sobre as emendas
apresentadas ao Projeto de Lei n° 1.255/97 e ao Projeto de Resolução ne 1.267/97 e
prorroga a reunião. de oficio, por duas horas, a partir das 24 horas. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Estão reabertos os trabalhos.

Suspensão da Reunião
• Sr. Presidente - A Presidência solicita á segurança da Casa que faça retirar das

galerias todos esses senhores e suspende os trabalhos pelo tempo necessario à retirada
das pessoas das galerias. Estão suspensos os trabalhos.

- Procede-se ao esvaziamento das galerias.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Com  a palavra. o Sr. Secretario.
para proceder â chamada dos Deputados para a verificação de 'quorum"

• Sr. Secretario (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Não há "quorum" para

exame da Proposta de Emenda à Constituição n° 5/95. tuas o há para a votação das
demais matérias cru

Votação. em 1' turno, do Projeto de Lei ne 1.255/97. do Governador do Estado. que
autoriza antecipação do pagamento da Gratificação de Natal. instituida pela Lei ne
8.701. de 18/10/84. para o pessoal civil e militar do Executivo, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do protelo na
forma do Substitutivo n° 1. de sua autoria, e pela apresentação de projeto de
resolução. As Comissões de Adrnuustraçâo Pública e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo C 1 e pela apresentação
de projeto de resolução, ambos da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário.
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição do
Substitutivo n 2 e pela prciudicialidadc das Emendas fies 1 a 5 Vem à Mesa
requerimento da Deputada Maria Jose Haueisea regimentalmente apoiado.
solicitando o adiamento da votaçào do Projeto de Lei ne 1.255/97. Em votação, o
requerimento. Para encaminhar, pela ordem de inscrição, com a pala\Ta a Deputada
Mana José Haucisen

A Deputada Maria Jose Haueisen - Sr. Presidente. estamos presenciando fatos
muito interessantes nesta Casa. 1-lã poucos dias. o Presidente da Assembleia
Legislativa. Deputado Romeu Queiroz. declarou para a imprensa que a Assembléia
não se submeteria mais, não aceitaria os projetos do Governador que sempre chegam
aqui com solicitação de tramitação em regime de urgência. Interessante é que esses
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projetos em regime de urgência. com essas exigências de que tudo seja feito na
correria, chegam sempre no final do ano ou ao findar do primeiro semestre.

Com exceção da época da Assembléia Constituinte, quando ficávamos aqui. às
vezes, ate depois da meia-noite. esta é a primeira vez que estamos aqui ate unia hora
dessas. a fim de cumprir uma vontade do Sr. Governador. Continuamos sem entender
esse regime de urgência. essa pressa esse desespero em aprovar projetos no
afogadilho. Escutamos. na Sala das Comissões, que democracia é a minoria aceitar a
vontade da maioria. Pelo pouco que entendo e pelo pouco que sei sobre conceitos
democráticos, esse é um dos maiores absurdos. Democracia é. antes de tudo, o
respeito pela minoria: democracia é. antes de tudo. saber discutir. saber ouvir e aceitar
aquilo que interessa à maioria. O que interessa à maioria não é o desejo da maioria
parlamentar. A maioria no meu entendimento. é o conjunto dos servidores públicos.
dos policiais. que, com certeza. não estão de acordo com esse tipo de votação que se
faz nesta Casa. O respeito às minorias é um princípio democrático. No entanto. o que
se faz aqui é tratorar, é. com certeza. uma arrogância uma manifestação de ditadura.
E como aquele que, bem truculento. pega um que é menos poderoso fisicamente e
vive aquela situação 'de quem manda aqui sou eu: então. faço o que eu quero".
Entendemos. lambem. Sr. Presidente, que democracia é processo. e processo de alto
risco. E processo de alto risco para aqueles que não querem. absolutamente, se abrir
minimamente para escutar. para discutir, para negociar. Só a ação é coerente. pois. o
que vemos e ouvimos. constantemente. em discursos políticos, em situações nas quais
e necessário falar da maneira democrática com que a Assembléia Legislativa se
conduz. e que nesta Casa reina a democracia que esta Casa está pronta para ouvir.
para negociar. A realidade é bem outra: a maioria subserviente. submissa aos maridos
e aos desmandos do Governo do Estado. aceita tudo que seu mestre mandar. E
impressionante e lamentavel que tenhamos que conviver com isso, quando se sabe. se
fala, se escreve e se defende a independência dos Poderes. Nunca vi esta Assembléia
Legislativa tão subserviente, tão submissa às decisões do Governo, como temos visto
nos tempos atuais.

Estamos aqui cumprindo a nossa obrigação. Estamos aqui fazendo o nosso papel e
não queremos absolutamente nada que seja impossivel. que seja ilegal, que não seja
ético. Queremos apenas o direito de discutir, o direito de participar. o direito de votar
com mais conhecimento de causa e votar da melhor maneira possível. Aqui nesta
Casa não se percebe o que é competência do Poder Executivo e o que é competência
do Poder Legislativo. E nós estranhamos a declaração do Deputado Agostinho Patrus.
atualmente Secretário de Estado, quando ele disse que o Governo já tinha cumprido a
sua parte. que os reajustes. ou a;ustes salariais, não tinham saído ainda e que era culpa
da .Assembléia. A Assembléia, pelo que sei. tem liberdade de trabalhar e de discutir.
Lamentamos o incidente que lia nesta Casa e a situação que estamos vivendo aqui.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação. o Deputado Marcos
Helênio.
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O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente. Sras. Deputadas. Srs. Deputados.

lamentamos a situação a que se chegou. o ponto critico a que tivemos que nos
submeter com essa cena larnentavel. agora no siliincio da madrugada, e. no momento.
sem testemunha. E um fato que denigre. cada vez mais. o Poder Legislativo quando
substitui a democracia quando substitui o diálogo, quando substitui a participação
popular pela autocracia pelo autoritarismo e pela violència. Não quero debitar essa
forma truculenta aos seguranças. mas quero fazer algumas denuncias, porque. alem
dos seguranças. havia pessoas que não estavam a serviço da Assembléia Legislativa.
mas talvez a serviço de algum Deputado que aproveitou a ocasião para agredir. de
maneira covarde. funcionários que ah estavam com dignidade. E lamentável. Sr.
Presidente. que a truculência continue a acontecer aqui e todos abaixem a cabeça.

Como fica isso? E urna situação temvel ! Deputados ofendendo, sendo ofendidos e
partindo para a violência. E desagradavel essa situação. e temos que ficar submetidos
a isso na madrugada. Por quê'.' Que preço á esse que temos que pagar? E uma
vergonha termos que nos submeter a isso apenas para obedecer a uma ordem do
Governador. Isso é vergonhoso. A minha vontade era de me retirar realmente, mas
temos que cumprir aqui uru papel- que não e um papel digno. Para começar. protestei
contra várias irregularidades que estão ocorrendo aqui dentro. e que vão continuar
acontecendo nesta votação açodada. Alias, eu estava falando com o Corregedor
Adjunto e me esqueci do Corregedor. Deputado Ermano Batista, que esta
presenciando tudo.

Estamos nos sentindo sem segurança. porque Deputados ficam mostrando
truculéncia aqui dentro. Isso é negativo. Viemos aqui para legislar. debater. discutir. e
não para ficar vendo essas cenas lamernaveis.

Os seeuranças não são responsaveis. mas a ordem do Presidente foi urna ordem
intempestiva de maneira aspera. Eles estão aqui defendendo uma causa de interesse
deles. Eles não precisavam ser submetidos a isso. Ficamos realmente tristes. E por
essa razão que não serei mais candidato Envergonha-me continuar nesta .Assembleia.
Não estou aqui para levar vantagem nem para embolsar. Não vou ser mais candidato.
e essa e uma das razões.

Srs. Deputados. vamos continuar a fazer papel de quê" Agora. Deputados que
trocam de partido como trocam de camisa ficam dando uma de que são do PSDB.
Outro dia. um era Líder do PMDB. e tudo isso e vergonhoso

E falam que nosso partido esta impondo. Não estamos impondo nada. Aqw somos
minoria. Quem esta impondo e essa maioria que nao respeita mais nada, nem a
democracia. Essa sessão deveria ser encerrada de plano. após o ocorrido agora.
Estamos nos sentindo aqw sem segurança nenhuma Não e pelas pessoas que lá
estavam, mas pela forma como o fato foi conduzido. Vimos todo tipo de cena, e os
Corregedores devem ter visto tambem Ate quando isso? Isso e lamentavel para uma
pessoa de bem. de caráter. que tem vergonha de estar na Assembleia. O Regimento
não está sendo respeitado. Estão desrespeitando tudo. madrugada afora. apenas para
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cumprir ordem do Governador.

O Sr. Presidente - Com a pala\TZL para encaminhar a votação, o Deputado Durval
Angelo.	 -

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. isso a que assistimos
aqui. em primeiro lugar. foi uma ordem dessa Presidência que agiu como se estivesse
comandando um grupo de jagunços no Norte de Minas, como se não estivesse
presidindo o Poder Legislativo.

A tarde negociamos com os servidores e conseguimos um acordo. E poderianios
fazer novamente isso. A responsabilidade não é do segurança. apesar de já ter visto o
mesmo segurança se exceder nesta Casa. Um só. mas se excedeu agora, falando como
se fosse um policial- com o maior autoritarismo. Isso é unia vergonha. E um absurdo.
Pena que eu não tenha mais voz para falar com a força que deveria. Isso aqui é o
Poder Legislativo, e segurança não é policial. Acho que isso é um absurdo.

Não queria. aqui. receber aparte do Deputado Francisco Ramalho ou de quem quer
que seja, e gostaria que o meu tempo fosse respeitado. Guardem os seus apartes ou se
inscrevam e falem. Acho que é uni absurdo isso. Estamos usando um processo que é
prerrogativa da minoria e é regimental. Por que não podemos usá-lo?

Provocações maiores são essas às quais estamos assistindo. Como já dizia o poeta
Berthold Brecht: "Dizem-se violentas as águas que tudo arrastam mas não as
margens que as reprimem". Então, a violência não esta na força das águas, ela está,
sim, nas margens que as reprimem.

Acho que. premida por urna situaçào. a Presidência até poderia retirá-los, se assim
entendesse. Mas não determinar da forma como determinou, e os seguranças irem lá
correndo como se estivessem lidando com uni grupo de bandidos. de marginais. Nós.
que já sofremos com a ação da ditadura, sabemos que muitos dos que hoje se dizem
de oposição serviram com subserviência i ditadura, na Arena. no PDS. e agora vêm
posar de democratas. São os mesmos que nos levaram presos para o DOPS. São os
mesmos que colocaram nossos companheiros no pau-de-arara.

E esta Casa se calou diante da cassação de Deputados sérios. como foi o Riani.
como foi o Dazinho. como foi o Bambirra. E esta Casa se calou diante dessa violência
da ditadura. E hoje eles querem ter uma postura de democratas. Isso é uma
contradição. isso é ironia. Eu não admito o uso de violência, de força. em hipótese
alguma A violência é usada quando falta o argumento das idéias. essa é a questão
fundamental. Em toda e qualquer hipótese. se o dialogo não for suficiente para
resolver, que nunca se use o recurso da violência. Só quem passou pelo cárcere da
ditadura militar, só quem teve amigos e companheiros torturados por essa ditadura
sabe o que representa a violência, sabe o que ela significa.

Quero deixar bem claro que estamos apresentando um requerimento solicitando o
adiamento desta sessão. Acho que ele deveria ser pelo encerramento. de plano. desta
reunião. Deixo mais claro ainda. Sr. Corregedor. que encaminharei a V. Exa.. assim
que souber. o nome desse segurança. esse determinado segurança que acabou
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provocando uni problema enorme. Ele agiu aqui como se fosse uni detetive do
DEOESP. que pendura empresários no pau-de-arara como pendura também
seqüestradores e bandidos. Acho que é um verdadeiro absurdo isso que aconteceu.
Tivemos, na parte da tarde, conflitos muito mais sérios com os servidores, que foram
contornados. Não podemos descarregar o nosso cansaço e nosso esforço físico numa
ação descontrolada desordenada, impensada como foi essa. Acho que isso acaba
causando. mais uma vez. o descredito para um Poder que deveria ser o central, num
processo democrático. Esta aqui o nosso repudio e o nosso protesto. Acho que hoje
não temos mais condições de continuar com esta reunião. O pedido de adiamento se
deve a isso. Um fato lamentável como esse demonstra que a reunião não pode
continuar.

Questão de Ordem
O Deputado Dilzon Meio - Gostaria que. ao ser encaminhado o requerimento ao

Corregedor. me arrolassem como testemunha. para que eu possa dizer da lisura do
comportamento da equipe de segurança desta Casa. que agiu com altivez.
reconhecendo o direito daqueles que estavam nas galerias. Eles agiram polidamente.
Se houve algum distúrbio, foi provocado por aqueles que estavam nas galerias. Então.
Sr. Corregedor, gostaria que me arrolasse como testemunha para que eu possa dizer
exatamente o contrário do que foi dito pelo Deputado Durval Angelo quanto ao
comportamento dos seguranças da Casa.

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

O Deputado Adelino Carneiro Leão* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. ao ouir o Deputado Dilzon Meio colocando-se como testemunha dos
seguranças desta Casa e dizendo que eles amaram no estrito dever de sua função.
quero chamar a atenção dos senhores. Considero que. na realidade, não podemos
atribuir a eles a responsabilidade pelo que aconteceu aqui. Quero. também. me
colocar em defesa dos seguranças. Eles são trabalhadores que estavam cumprindo
ordens

Mas eu quero chamar a atenção para um fato sobre o qual tive ate oportunidade de
conversar com um dos Deputados aqui presentes: é muito constrangedor. numa luta
como essa que travamos aqui. verificar atitudes, de quem quer que sela, que agridam
o coniunto dos Deputados. o conjunto de uma categoria ou um determinado setor.
Podemos. todos nos, até concluir que na atividade daqueles que estavam nas galerias.
daqueles que estavam nos assistindo havia excessos. Agora Sr. Presidente, houve
também excessos dentro desta Casa neste Plenário, por parte de Deputados que
deveriam se comportar exemplarmente. muito mais exemplarmente que aqueles que
foram evacuados das galerias, isso é preciso ser colocado como reflexão. Aqui dentro.
por parte de colegas nossos. existiram atitudes exaltadas. indevidas e grosseiras. Se
pernutiririos isso entre nós, se fizermos isso que estamos fazendo com aqueles que
nos assistem. estaremos praticando ato de miustça ato discrinunatono. Quero chamar
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a atenção do Corregedor da Casa e de todos os Deputados no sentido de que não
se pode exigir bom comportamento de alguns se isso não é praticado aqui. Essa é a
primeira consideração que queria fazer.

Nós. no debate. tivemos oportunidade de ouvir. numa das defesas. um  dos colegas
também falando que fazia a defesa da estrutura que está ai. do Governo e do projeto.
com a consciência tranqüila. O que está existindo demais neste Pais é muita
consciência tranqüila. O momento não é de ficarmos com a consciência tranqüila,
não. Srs. Deputados. O momento é de muita preocupação. Quero insistir nisso.

O momento é de encontrarmos soluçôes, porque a situação é grave. Não é
brincadeira. Vou dizer uma coisa para vocês com muita tranquilidade, Sei também
que para alguém que quisesse partir para atitudes mais ousadas. mais violentas ou
agressivas, seria este o momento apropriado. Não dá para dizer que. em nome da paz.
em nome da tranqüilidade. em nome da segurança do Estado não vamos dizer nada.
porque essa paz é de profunda injustiça. E essa. não dá para querermos.

Não quero provocar a guerra mas lambem não posso aceitar a paz que esta
instituída ai. Não dá para falar: não vamos dizer nada dos militares, porque eles estão
aí no ponto de mutação. Temos de ter claro para nós que é necessário mudar o "status
quo". Se for para ficar como está. para preservar as injustiças, é melhor que os
soldados saiam às ruas, é melhor que se faça a revolução. O Estado de violência já
está instituído. A própria estrutura em que vivemos hoje é unia estrutura de violência.
Violência por falta de educação, de saúde e de assistência aos minimos direitos
sociais.

Então. Sr. Presidente, para concluir, se quisermos mudar a história deste Pais. não
dá para irmos para casa e dormir com a consciência tranqüila. E melhor irmos com a
consciência intranqüila no sentido de buscarmos alguma alternativa para este Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente. queria aproveitar esta

oportunidade. porque as palavras dos Deputados Marcos Helêmo e Durval Angelo
foram muito duras e não correspondem à realidade do que presenciamos aqui, esta
noite. Por isso, peço essa questão de ordem. porque as palavras aqui ditas são
gravadas e publicadas e precisam de uma resposta imediata.

Gostaria de ressaltar que o que vimos aqui hoje, a atitude deseducada de uma meia
dúzia de pessoas que ocupavam as galerias. que não representam a maneira séria
educada e responsável do funcionalismo público mineiro. ensejou um movimento
extremamente desagradável. O que assistimos aqui foi a galeria desrespeitando a
Casa. ofendendo Deputados que estavam no Plenário. Quero repudiar esse fato e
louvar a atitude de V. Exa.. firme e decidida. a tempo e a hora fazendo respeitar esta
instituição, esta Casa e o bom ordenamento dos nossos trabalhos. Democracia é.
sobretudo, o respeito à ordem.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Geraldo
Nascimento.
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O Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, Srs. Deputados. e lamentavel

o episódio a que assistimos. Confesso que fiquei estarrecido e perguntei a inmi
mesmo: meu Deus, será possivcl que em meu primeiro mandato tenho que assistir à
coisa semelhante'

Perguntei a alguns Deputados mais velhos da Casa não pela idade. mas por
mandato. Alguns deles me falaram: assisti, pelo menos duas vezes, a fatos quase
iguais. Sei que não pude fazer nada até porque não tenho condições fisicas para isso

Sabemos que esse mundo em que vivemos é truculento. Assistimos tristemente. nas
esferas federais e no Estado de Minas Gerais. a unia situação que deixa intranqüila a
população brasileira.

E lamentável. Sr. Presidente. Srs. Deputados. Quem poderia nos dizer que Ia em
cima estava apenas a segurança da Casa. Deixa duvidas. Assim como vi colegas
meus. do meu partido. nervosos ao microfone, e questionamos esse fato. Mas
questionamos tanibém o momento de violência por que passa esse Pais, violência
somente vista na época dos militares.

Quando criança, via aqueles tristes episódios na televisão aos quais chamava de
"teleketi. Não foi outra a emoção que senti agora. Incentivado por quem o "tcicketi"
assistido aqui?

Hoje esses fatos estão ocorrendo desde cedo. Por que essa pressa? Se
encaminhamos para discutir uma série de questões. por que não foram colocadas'

Pedimos. não fomos ouvidos. Queríamos a discussão. mas vejo. lamentavelmente.
mais unia vez, que muitos Deputados preferiram escamotear os fatos tão bem
elucidados e que vieram culminar nas ocorrências de agora.

Sei que o meu dever aqui e estar encaminhando a matéria. mas temos que falar do
que vimos. Sinto-me inseguro nesta Casa. até por questões fisicas. Qual dos
Deputados se sentirá seguro se esses fatos continuarem a se repetir'

Perguntaria aos Deputados. qual o Deputado aqui esta se sentindo seguro diante do
2	que assistimos no decorrer da reunião a partir das 15 horas? Lamentavelmente. tudo

culminou nesse ponto.
Quero recordar fatos dos quais me lembro e que aconteceram em minha cidade.

quando eu tinha 9 anos de idade. Se o Presidente e os demais Deputados assim o
permitirem, contarei rapidamente a historia.

Dez minutos não serão suficientes. mas quero dizer que. em minha cidade. lambem
havia urna vigilância e que essa era incentivada pelas autoridades de lã. Minha cidade
ë Timóteo. mas também e conhecida como Acesita-Timoteo. Tiemos o orgulho.
como Pretito daquela cidade. de projetar esta belíssima questão da Accsita e de
Timóteo. Quero dizer que a segurança da Acesita. diante daquela cidade que ela
ajudou a construir. cm nome dos operários. não deu em outra. A segurança, coiii a sua
truculéncia. matava, e levou a reboque vários operários. Sr. Presidente. contei esse
fato para fazer uma simbologia com a segurança que temos. Tenho para mim que a
nossa segurança merece crédito. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Ivo Jose. que terá 3 minutos para

o encaminhamento da votação.
O Deputado ivo José* - Sr. Presidente e Srs. Deputados. nessa legislatura

assistimos, pela segunda vez, a uma situação larnentavel como essa. E mais
lamentável ainda é vermos a ernpolgação e o entusiasmo de alguns Deputados com
essas medidas que foram tomadas por parte da Presidência com o respaldo de alguns
Deputados. Sabemos que a razão deve sobrepor-se à emoção. principalmente quando
há questões senas sendo definidas. Não entendemos que estejamos isentos de criticas
e acusações. seja aqui ou em qualquer lugar. Não é só dizer que aqui se exige um
respeito maior, porque é uma casa legislativa. Não, o respeito deve ser exigido em
qualquer lugar. No momento de debate e de discussão de uma situação como essa,
frente à necessidade de se definir uma politica para o funcionalismo, é preciso haver
urna sensibilidade maior por parte do Governo do Estado. Não podemos deixar a
emoção sobrepor-se à razão, porque. na verdade, não se justifica. de maneira alguma,
a atitude solicitada pelo Presidente de fazer a retirada da maneira que ela se deu, O
Deputado Sebastião Navarro Vieira já presidiu esta Casa e foi por essa razão que ele
veio ao microfone fazer a defesa da Presidência. Ele se fundamenta nos mesmos
prmcipios. Nós não podemos deixar de repudiar. em nome da democracia e em nome
ate da valorização do Legislativo, atitudes como essa. que não respaldamn. não
sustentam e não valorizam o Poder Legislativo. Atitudes como essa não garantem que
esta Casa seja soberana e tenha o respaldo popular. Não se justificam esses fatos, e
por isso insisto nesses últimos segundos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à reunião. a Presidência da como

prejudicado o requerimento. por ter-se esgotado o prazo normal. de acordo com o § 20
do ari. 269 do Regimento Interno, e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinana de debates de amanha dia 20. às 9 horas. e para as extraordmanas.
tambem de amanhã, a primeira a se realizar logo após o termino da ordinária de
debates e as demais às 14 horas e às 20 horas. nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA. 26 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 272' REUNIÃO ORDINARIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA. EM 24 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Oficios - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n's 1.272 a 1.275197 - Requerimento ,,; n"s 2.211 a 2.213/97 -
Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta 2). Elbe Brandão. Olinto Godinho.
Roberto Amaral (2) e Raul Lima Neto - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Agropecuária e de Assuntos Municipais e dos Deputados Dunas Rodrigues.
Wanderiev Ávila e Alberto Pinto Coelho - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados ibralúm Jacob. Carlos Pimenta. Baidonedo Napoleão.
Geraldo Rezende e Gilmar Machado - 2 PARTE (ORDEM DO DIA): l a Fase:
Abertura de Inscrições - Pala\Tas do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos
Pimenta Elbe Brandão. Olinto Godinho. Raul Lima Neto e Roberto Amaral (2):
aprovação - 2" Fase: Questão de ordem: existência de 'quorum" para discussão -
Questão de ordem - Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão. em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 682/96: encerramento da discussão - Discussão, em l
turno, dos Projetos de Lei n°s 991. 996 e 1.045/96: encerramento da discussão -
Discussão. em 2" turno, dos Projetos de Lei ns 369 e 517/95. encerramento da
discussão - Discussão. em 2 turno, do Projeto de Lei n 697/96: apresentação das
Emendas ns 3 e 4: encerramento da discussão: encaminhamento do projeto e das
emendas à Comissão de Administração Pública - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Ivo Jose - Marcelo

Gonçalves - Mana Olivia - Ailton Vilela - Alalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrosio Pinto - Aruvaldo Coelho -
Antônio Andrade - .Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Emano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Hel Tarquinio - Ibrahim Jacoh - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - Jose Bonifácio - Jose Braga - Jose Henrique -
José Maria Barros - José Militão - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Marcos Helênio - Mana José Haueiscn - Mauri Torres - Miguel Martini -
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Olinto Gochnho - Paulo Petiersen - Paulo Piau - Paulo Schettmo - Péricles Ferreira
- Rômolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Cosia -
Sebasnão Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zcitune - Wanderlc\ Avila -
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 palaTa o Sr. 2 1-Secretario, para proceder à leitura das atas das duas reuniões
anteriores.

1" PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Atas
- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3°-Secretário, nas funções de 2°-Secretário.

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia. 5'-Secretária. nas funções de 1°-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Mendes Ribeiro Filho. Chefe da Casa Civil do Estado do Rio Grande do Sul.
encaminhando, em atenção ao Oficio n° 988/97. cópias da Portaria n° 11. de 25/7/95.
e da parte da Constituição daquele Estado que trata da ordem pública. (- A CPI dos
presidios.)

Do Sr. Maurício Campos. Secretário de indústria. Comercio e Turismo,
encaminhando cópia de oficio enviado ao Sr. Baldonedo Arthur Napoleão. Presidente
da Companhia de Distritos Industriais - CDI -- em que. em atenção a requerimento do
Deputado Luiz Fernando Faria. solicita implantação de distrito industrial no
Municipio de Santos Dumoni.

Do Sr. Luiz Felipe Cavalcanti de Albuquerque. Chefe de Gabinete do Ministério
Extraordinário dos Esportes. informando. cm  atenção a requerimento da Coriussão de
Educação. que o Ministro responsável por essa Pasta já tomou as devidas
providências. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Anibal Arruda, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da Fazenda.
acusando o recebimento de oficio que encaminhou requerimento dos Deputados
Guinar Machado e Ronaldo Vasconcellos que trata do Fundo de Estabilização Fiscal -
FEF.

Do Sr. José Geraldo Perdi gão. Presidente da Càniara Municipal de Mariana
encaminhando moção de repúdio aprovada por essa Casa à proposta de emenda à
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Constituição do Deputado Sebastião Navarro Vieira que pretende mudar a data de
comemoração do Dia de Minas Gerais. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição n 27/97.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do Governador, em atenção
a solicitação contida em requerimento do Deputado Geraldo Rezende. encaminhando
cópia das informações prestadas pela Secretaria da Faienda a respeito de adesão às
normas do S[NIPLES,

Do Sr. Silvinho Rezende. Secretário-Geral da Câmara Municipal de Belo
Horizonte, encaminhando cópia da Representação n° 1.424/97, de autoria do Vereador
André Quintão.

Do Sr. José Magela Alves Pereira. Presidente do Sindicato dos Servidores da
Policia Civil do Estado de Minas Gerais - SINDPOL-MG -. informando a realização
de assembléia geral dos policiais civis em 24/6/97. para se decidirem as diretrizes de
negociação com o Governo do Estado a respeito das reivindicações salariais da
categoria e da situação funcional dos Diretores desse Sindicato demitidos pelo
Governo. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Adalberto de Castro Amaral. Gerente Regional da Central de Custódia e de
Liquidação Financeira de Títulos - CETLP -. agradecendo convite para participar de
reunião a realizar-se no dia 25/6/97. no Plenannho IV desta Casa. - A Comissão de
Agropecuária.)

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° 1.272/97
Deternuna a obrigatonedade da adição de um percentual de 22% de álcool anidro à

gasolina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. U - A gasolina comercializada cm todo territorio do Estado de Minas Gerais

conterá obrigatoriamente um percentual de 22 1 0 (vinte e dois por cento) de álcool
anidro.

Parágrafo único - A adição de álcool anidro à gasolina sem processada nas
distribuidoras autorizadas

Ari. 2 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 trinta) dias
contados a partir da data de sua publicação.

Art .3 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
cm contrário.

Sala das Reuniões, 20 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Esta proposição baseia-se nos resultados obtidos em diversas

pesquisas científicas. tanto em relação aos beneficios para o meio ambiente, quanto à
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otimização do consumo do combustivel.

A adição de etanol à gasolina em substituição ao chumbo tetra-etila tem revelado ao
mundo eficiente alternativa para redução da carga poluidora dos veículos movidos por
esse combustivel. que são os principais responsav eis pelos problemas de nin
qualidade do ar nas grandes cidades. No Brasil. Pais pioneiro na mistura de álcool em
alta escala, os relatórios tecnicos mostram resultados bastante positivos. Foi por
diversas vezes comprovado em laboratórios especializados que a mistura do álcool na
gasolina por apresentar menor índice de poluição. contribui consideravelmente para a
melhona da qualidade do ar na Grande São Paulo e nas maiores cidades do Brasil. A
Faculdade de Medicina da USP realizou diversos estudos comparativos da toxidade
entre automóveis movidos a gasolina e a álcool, registrando os efeitos biológicos
provocados por seus gases de escape na função respiratória, nos pulmões. no aparelho
mucociliar. no metabolismo em geral, na morfologia de todos os tecidos e nas
potencialidades carcmogênicas das atmosferas-teste.

Nas investigações realizadas e principalmente naquelas relativas a intoxicações
agudas. conclui-se que o motor a álcool é muitissimo menos poluente que o a
gasolina emitindo de 200/6 a 50°/o menos CO (monoxido de carbono). E importante
lembrar que o CO é um gás inodoro. incolor. insipido e que prejudica a oxigenação
dos tecidos, por isso é classificado como um asfixiante sistêmico. O CO resultante da
oxigenação parcial do carbono no momento da queima é. portanto, um dos principais
poluentes emitidos pelos veículos. Quando esse gás é inalado, pode provocar muitas
vezes no organismo humano a diminuição da capacidade de oxigenação do cérebro.
do coração e dos tecidos e. em consequência tonteiras. dor de cabeça. sono e redução
de reflexos.

Em vista do exposto, deve-se buscar a diminuição cada vez maior da emissão desse
poluente pelos veiculos. sendo uma das alternativas mais eficazes o adicionamento de
etanol à gasolina permitindo, com isso. uma regulagem para queimar a maior
quantidade de ar e oxigênio possível.

A adição de 22% de álcool à gasolina. seguramente. não eliminará de vez a
poluição ambiental provocada pelos veiculos. mas amenizará o problema. tornando
suas emissões bem menos poluentes. Vários outros paises e entre eles os Estados
Unidos. apesar do elevado nivel tecnológico dos seus veículos, vêm promovendo
adições de etanol à gasolina em torno de 10%, Em diversos Estados americanos, as
autoridades ambientais estão lutando, entretanto, para ampliar esse percentual.
visando à obtenção de niveis ainda menores nas emissões poluidoras dos automóveis.
Essa ampliação só não ocorreu imediatamente em virtude da impossibilidade de
crescimento da produção de etanol em larga escala naquele pais

Quanto ao consumo e à disponibilidade do álcool anidro no Brasil para a
manutenção da mistura de 22% na gasolina o Plano de Safra anexo publicado pelo
MICT nos revela um balanço equilibrado entre a oferta e a demanda do álcool, seja
ele anidro ou hidratado.
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Os números da safra de 1997 e 1998 mostram urna produção recorde para cana.

açúcar e álcool no Brasil. A produção total prevista de álcool será de 16.773.602m3.
sendo 6.428.158w de álcool anidro (próprio para mistura) e de 10305.444m 3 de
álcool hidratado. A demanda projetada de álcool combustível para a safra de 1997 e
1998 está estimada em 15.713.159m5, sendo 6.292.998m3 de álcool anidro e
9.420.16ln 3 de álcool hidratado. Os restantes l.020.443m3 serão destinados a de
álcool para outros fins e. deste total. 885.282m são constituídos de álcool hidratado e
135. 160m3 , de álcool anidro. Existe ainda a possibilidade de se continuar importando
cerca de 700.000m3 de metanol para manutenção da mistura ternária, se houver
alguma pressão de demanda.

Concluimos. assim que a produção de anidro é mais do que suficiente para atender
à demanda prevista e que a obrigatoriedade de sua mistura na gasolina, no percentual
de 22%. além de contribuir para a melhoria das condições ambientais, favorecerá
também o equilíbrio de nosso balanço de pagamentos, ao possibilitar a economia de
divisas para o País. Apesar de a mistura de 22% de álcool à gasolina estar atualmente
garantida em todo território nacional por força de lei, a quebra do monopólio do
petróleo e a nova legislação em votação no Congresso Nacional trazem sérias
ameaças de mudanças nas especificações dos combustíveis. Em diversas
oportunidades. por razões mercadológicas ou corporativas. esse percentual de mistura
vem sendo ameaçado.

Nossa Minas Gerais mais uma vez tem que dar o exemplo para a Nação.
Diante do exposto e certos de estarmos agindo de acordo com os mais altos

interesses do povo mineiro, levamos à consideração dos parlamentares desta Casa
esse proieto de lei, esperando o apoiamento e a aprovação de todos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Meio Ambiente e de Saúde e
Ação Social para parecer. nos termos do art. 195, c/c O art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.273197
Acrescenta paragrafo ao art. 3 0 da Lei n° 9.754, de 16 de janeiro de 1989.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l' - Fica acrescido do seguinte § l' o art. 30 da Lei n0 9.754. de 16 de janeiro de

1989. transformando-se em § 2 0 seu parágrafo único:
"Ait 3°-...
§ 1° - Para o provimento do cargo da classe de Assistente Técnico Fazendário de

que trata o inciso 1. exige-se nível superior de escolaridade:".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
An. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: Com o advento das modernas técnicas tributárias, o cargo da classe de

Assistente Técnico Fazendã,rio passou a ocupar expressivo espaço nas atribuições
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cometidas à Secretaria da Fazenda.

O apoio estrutural prestado pelo Assistente Técnico Fazendário às administrações
fazendárias e às superintendências regionais da Fazenda requer conhecimentos em
Direito Tributário. Contabilidade. Administração e Informatização.

Há que se considerar também a freqüente intervenção do Assistente Técnico
Fazendário na tramitação dos processos tributários administrativos, sendo
permanentemente chamado a informá-los, exercendo relevante função no saneamento
processual.

As orientações técnicas que o Assistente Técnico Fazendário presta ao contribuinte
exigem conhecimentos qualificados e o tornam diretamente responsável na tomada de
decisões pelas administrações fazendárias.

Não há mais como deixar de reconhecer que o exercício desse cargo exige
especialização de função e nível superior de conhecimento.

Pelas razões expostas. apresentamos este projeto de lei, que esperamos seja
aprovado pelos nossos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI N° 1.274/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu -

ADFP -, com sede no Município de Paracatu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
An. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de

Paracatu - ADFP -. com sede no Município de Paracatu.
Art. 2° - Esta lei entra em ví clor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A Associação dos Deficientes Físicos de Paracatu é sociedade civil

sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e duração indeterminada.
De acordo com o seu estatuto, os objetivos da entidade compreendem a promoção

de eventos sociocultiirais. artísticos e esportivos direcionados às pessoas portadoras
de deficiência fisica. Para ampará-las, presta assistência de natureza educacional,
profissional- associativa. filantrópica e social: também contribui com a criação e o
desenvolvimento de serviços que atendam às suas necessidades básicas e aos seus
direitos, interesses e prerrogativas.

Dado o caráter eminentemente assistencial da instituição, cujas atividades são de
notória importância para a integração do deficiente fisico na sociedade. valorizando-o
e estimulando-o a reivindicar ativamente os direitos conferidos à cidadania. julgamos
da maior oportunidade seja ela elevada à categoria daquelas reconhecidamente de
utilidade pública pelo que contamos com o indispensável apoio dos colegas
parlamentares.
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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 1.27'9
Declara de utilidade pública a Associação Cornunitana dos Moradores do Bairro

José Adão de Camargos e Adj acências. com sede no Municipio de Iguataina.
A Assembléia Leislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. F - Fica declarada de utilidade publica a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro José Adão de Camargos e Adjacências. com sede no Municipio
de iguatama.

Art. 2 - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicaçào
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões. 24 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação Em funcionamento ha mais de dois anos. a entidade em analise tem

diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercicio
dos cargos que ocupam. Posto isso. pleiteia sua declaração de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Conussões 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° 2.21 1/97. do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulações com o Sr. José Fa.lconen Pinto Coelho por seu 95C

aniversário. (- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)
N 2.212/97. da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer.

solicitando seja formulado apelo ao Secretario da Educação com vistas ao seu apoio
às propostas apresentadas a essa Comissão para a melhoria da educação técnica no
âmbito estadual em cooperação com a UEMG. (- A Comissão de Educação.)

N' 2.213/97. do Deputado Roberto Amaral. solicitando seja enviado oficio ao
Secretário de Administração a fim de que preste informações sobre a implantação dos
planos de carreira dos servidores civis do Poder Executivo. - A Mesa da
Assembleia.)

Do Deputado Carlos Pimenta. solicitando sejam convidados o Secretário de
Habitação e os demais irnecrantcs do Conselho Estadual da Habitação a
comparecerem a reunião da Comissão de Saúde e Ação Social a fim de se discutirem
as ações do Estado nos setores de habitação e saneamento. (- A Arca de Apoio às
Comissões.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta
Elbe Brandão, Olinto Godinho, Roberto Amaral (2) e Raul Lima Neto.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Agropecuária
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e de Assuntos Municipais e dos Deputados Dimas Rodrigues. Wanderlev Avila e
Alberto Pinto Coelho.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do Deputado

Federal Guilhermo Yépez Boscan. do Congresso Nacional da Venezuela. e o convida
a tornar assento a mesa.

Oradores inscritos
O Sr. Presidente - Com a pala\Ta o Deputado lbrahini Jacob.
O Deputado Ibrahim Jacob - Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo

ao Governador do Estado para que adote providências contra a atitude dos Diretores
do Banco Credireal e da Credireal Associação de Previdência Social - CREDIPREV -

que. descumpnndo as disposições contidas na Lei n 6,435. de 15/7/77. bem corno
no art.3 da Lei n 11.967. de 6/9/95. e no art. 10 da Lei n' 12.422. de 27/12/96. têm
causado sérios preiu zos financeiros e trabalhistas aos aposentados do CREDtREAL,
que. por não aceitarem a coação imposta pelos Diretores desses orgãos, tiveram seus
proventos arbitrariamente bloqueados.

Instrui este requerimento, além de outros documentos. oficio oriundo do Sindicato
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Juiz de Fora e Região e a minuta
do termo de acordo dessa entidade.

Sala das Reuniões. 24 de junho de 1997.
Deputado Ibrahim Jacob
A justificação é a que se segue:
Obictiva-se com este requerimento obter o empenho das autoridades responsáveis

para se garantir o pagamento dos direitos trabalhistas e dos proventos assegurados por
lei ao pessoal da Aposentadoria Móvel Vitalicia - AMV.

Cabe salientar que. diante da série de arbitrariedades e abusos de poder da
CREDIPREV. os aposentados deixaram de assinar o termo de acordo e tiveram
imediato bloqueio do pagamento dos seus salários desde abril do corrente ano. com  a
conseqüente ocorrência de prejuizos. conforme se depreende dos documentos anexos.
notadamente da liminar judicial concedida pelo Juiz de Direito da 26 1 Vara da
Comarca de Belo Horizonte.

Dessa forma. ur ge aprovar o presente requerimento, para o que contamos com o
apoio dos ilustres pares nesta Casa.

Sr. Presidente. Srs. Deputados. com grande satisfação e alegria, venho uma vez
mais a esta tribuna trazer a minha saudação ao glorioso Cruzeiro Esporte Clube, que.
honrando a sua tradição de equipe determinada e vencedora, arrebatou domingo. no
Mineirão. o titulo de Campeão Mineiro de 1997. derrotando em disputada partida o
bravo Vila Nova.

Final emocionante, a empolgada torcida celeste que lotava o Mineirão foi ao demo
e balançou suas estruturas de concreto com o grito de bicanipeào.
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Fundado em 2/l.'21. o Cruzeiro traz nos seus 76 anos urna história de glorias e

inumeros títulos, entre os quais se destacam:
Titulos Estaduais: Campeão Mineiro (28 veles): Taça Minas Gerais (5 vezes):

Campeão do 1 Torneio dos Campeões de Minas Gerais (1991): títulos nacionais:
Campeão da Taça e Copa do Brasil (1966. 1993 e 1996): titulos internacionais
oficiais: Campeão da Taça Libertadores da Amenca (1976): Campeão da Supercopa
dos Campeões da Libertadores (1991): Bicampeâo da Supercopa Campeões da
Libertadores (1992): Campeão da Copa Ouro (1995): Campeão da Copa Master
(1995): campeão Intercontinental - Copa do Imperador - Japão (1996): mulos de
ice-campeão: Vice-Campeão Brasileiro (1969. 1974 e 1975): Mundial (1976): Taça

Libertadores da América (1977). Supercopa dos Campeões da Libertadores (1988 e
1996). Recopa Sul Americana (1922 e 1993): mulos internacionais extra-oficiais:
diversos, desde 1967. como Torneio de Caracas (Venezuela). até 1994 com o Torneio
Tolevo Cup Home (Japão).

Como Conselheiro do Cruzeiro Esporte Clube. quero deixar registrados meu
aplauso e minhas congratulações com o talentoso técruco Paulo Autuon e com
aqueles empenhados jogadores que. sob o seu comando. conquistaram o 28 titulo
mineiro da história do clube.

Parabenizo toda a Diretoria, na pessoa do Presidente José Perrela. meu amigo, que.
com seu dinamismo. liderança e competente administração elevou o time à condição
de único clube brasileiro que tem representado Minas e o Brasil em campeonatos
internacionais, como a disputa da Taça Libertadores da América.

Parabéns torcida cruzeirense! Parabéns Cruzeiro, nosso eterno campeão. orgulho de
Minas Gerais e do Brasil

Sr, Presidente. requeiro a V. Exa que seja encaminhado ao Cruzeiro Esporte Clube.
na pessoa de seu ilustre Presidente. Jose Perrela. o presente pronunciamento.

Tenho o prazer e a honra de conceder um aparte ao caro amigo e colega
cruzeirense. Deputado Geraldo Rezende.

O Deputado Geraldo Rezende (Em aparte) - Sr, Deputado. quero reforçar o seu
pronunciamento sobre o nosso glonoso Cruzeiro. time de grandes conquistas. Quero
dizer a V. Exa. que estou muito alegre Hoje estou vestido a =ter. minha camisa e
azul. A Deputada Elbe Brandão. que e cruzetrense. esta solicitando que eu fale
também em nome dela. Quero dizer aos atieticanos e aos vilanovenses que também
estamos torcendo por eles. Os outros times tambeni precisam alcançar essas gloriosas
conquistas. como a do Cruzeiro Esporte Clube. da raposa. para que o nosso futebol
mineiro seja reforçado Eles não podem e deixara gente sozinho, ganhando todo ano.
porque senão ficamos fracos. Temos que unir as forças. O Atleuco e o Vila Nova
também precisam ganhar campeonatos. O problema é que os times precisam de
enfrentar o glorioso Cruzeiro, o time da Toca da Raposa. que apenas dá alegria aos
cruzeirenses. Essa semana a cidade vai ficar toda azul. Começou domingo passado e
vai ate domin go que vem, se Deus quiser. quando já estaremos enfrentando outro
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campeonato, para. naturalmente. conquistarmos outro titulo.

Deputado Ibrahim Jacob. quero parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento,
cumprimento. também. os dirigentes do Cruzeiro, os atletas do Cruzeiro e a torcida -
que maravilha. 132 mil torcedores estavam presentes. fora 20 mil que não
conseguiram entrar no Mineirão. Trata-se de uma glória não apenas para o futebol
nacional, mas também para o futebol mundial. Por enquanto. estamos em nível do
Estado, mas agora vamos conquistar a Taça do BrasiL conquistar o Campeonato
Brasileiro e conquistar a Taça Libertadores da América, e vamos parar nas galáxias e
no universo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. Sr. Deputado venezuelano que nos

prestigia nesta tarde. Sras. e Srs. Deputados. senhoras e senhores. o Estado de Minas
Gerais sempre foi conhecido e respeitado pelas decisões políticas que tem tomado na
historia do País. Em nenhum momento esperamos que outros Estados e outras
autoridades ditassem o comportamento a ser seguido. A nossa liderança é histórica e
remonta a munas décadas. As posições dos nossos governantes e lideres políticos
sempre foram irretocáveis e sempre foram seguidas de imediato por outras lideranças.
A última palavra sempre coube a Minas.

Mesmo com toda essa bagagem de respeito e de experiéncia. a soberania do povo
mineiro foi frontalmente agredida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso ao
lançar a candidatura do ex-Presidente Itamar Franco ao Governo do Estado, ou
melhor. ao querer empurrar o ex-Presidente para o Palácio da Liberdade. tirando-o de
seu caminho na tentativa de reeleger-se Presidente.

A grande imprensa nacional denuncia a manobra do Presidente e de seus amigos.
envolvendo Minas, através de itamar Franco, e São Paulo. através de Paulo Maluf. A
denuncia não deixa duvidas quanto ao que serão capazes de fazer para alcançar seus
objetivos. A palavra de ordem é a reeleição, custe o que custar. Os amigos.
companheiros e correligionarios e até mesmo a independência do povo de um Estado
parecem não importar. Os grandes 'estadistas" e articuladores do Governo, como o
Ministro Sergio Mona. estão preparados para levarem adiante as determinações
recebidas e afastarem da frente qualquer obstáculo.

Não tenho aqui. Srs. Deputados, procuração do Governador Eduardo Azeredo para
defendê-lo. Se o faço. é em nome de urna coligação da qual faço parte e que o levou
ao Governo de Minas. As suas ações politico-administrativas são as mais claras e
contam com o apoio do povo mineiro. Vem apresentando um plano de governo que
tem a aprovação e o respaldo de toda a população A sua recandidatura deverá
acontecer com naturalidade, em virtude dos bons resultados de seu trabalho. Não e
justo que tudo isso venha a ser abortado prematuramente. jogando por terra toda uma
proeramação. O Estado de Minas Gerais tem desenvolvido e experimentado o
caminho do progresso. As grandes dificuldades estão sendo uma a uma superadas. a
desigualdade social e combatida com ações práticas e eficazes. Minas tem crédito
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junto aos principais órgãos nacionais e internacionais. Se tudo isso ocorre é
porque temos uni Governo sério! Temos à frente dos destinos do Estado um homem
de fibra. determinado a fazer um bom trabalho, fundamentado na eficiência e no
respeito ao seu povo.

As declarações de Fernando Henrique Cardoso e sua tentativa de emplacar o nome
de itamar Franco são. sem dúvida. preocupantes. uma vez que ele pertence ao mesmo
partido de Eduardo Azeredo. e ninguém pode subestimar sua força. Mas ai é que entra
a indignação e a posição contrária dos políticos e do povo mineiro. São Deputados.
são centenas de Prefeitos e Vereadores que se colocam contrários a tamanha
truculência política.

Não temos nada contra a figura do ex-Presidente itamar Franco. Somos contra a
interferência de pessoas estranhas na política do nosso Estado. Esse tipo de ingerência
da oportunidade para que nomes rejeitados pelo povo brasileiro, como o do ex-
Presidente Fernando Colior. surjani e venham com força na disputa eleitoral. Se o
Palácio do Planalto quer apadrinhar a candidatura itamar Franco ao Governo de
Minas, que o faça sem passar por cima das tradições politicas deste Estado. Seria bom
que itamar procurasse a porta da frente e se colocasse disposto para o diálogo.
Interessante seria tambem que se filiasse a um partido politico para depois conversar
com todos. inclusive com o propno Governador Eduardo Azeredo.

A revista "Veja" nos dá claramente um perfil do Presidente. através de sua trajetôria
política, denunciando posições políticas assumidas e acordos feitos durante sua vida
publica. Os abraços de hoje contrastam com acusações e agressões de ontem O
recente episodio da compra de votos para fazer passar a emenda da reeleição ainda
está vivo na nossa memõria. Milhões de pessoas se recusaram a acreditar que tal ação
tivesse de fato ocorrido. A figura de FHC ficou preservada e. mais uma vez, quem
pagou o pato" foram seus amigos e correligionarios. principalmente os Governadores

do Amazonas e do Acre. Ate parece que os Governadores, para o Presidente, são
apenas peças do tabuleiro poliuco e podem. a qualquer momento. ser derrubados.
afastados e descartados sem maiores problemas.

Na relação entre Minas e o Governo Federal, se alguem deve a algucni não somos
nos que estamos em débito. O Presidente teve uma votação esmagadora do nosso
povo. Tem sido recebido com todas as honras e respeito. a exemplo do que aconteceu
recentemente em Salinas e na Jaiba. aqui em Minas Gerais. E bom que reveja
imediatamente a sua estratégia de ação e reconsidere os seus atos. sob pena de não
mais contar com o apoio do povo mineiro.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Gostaria de agradecer ao Deputado
Carlos Pimenta e. ao mesmo tempo. dizer que estamos solidários com o
pronunciamento de V. Exa.. no que diz respeito á desconsideração do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. à deselegância e. ate poderia dizer, ao antipartidansmo
que ele pratica. quando deixa a imprensa noticiar um apoio precipitado e antecipado
ao nome que não o do Governador Eduardo Azeredo. seu corrciigionano. que o
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ajudou a se eleger, pois pôde contar com os votos de Minas Gerais. Portanto.
parabéns a V. Exa.. porque temos de repudiar atitudes como essa.

Eu gostaria de aproveitar este aparte para. mais uma vez. registrar. como já foi feito
pelo Presidente desta Mesa. Deputado Francisco Ramalho. a presença em nosso meio
do Deputado Federal pela Venezuela. Dr. Guiltermo Yépez Boscaii ex-Ministro da
Cultura ex-Embaixador da Venezuela na Nicarágua e que está conosco. a nosso
convite, para participar. amanhã do seminário sobre fé e política. que irá acontecer no
teatro desta Casa. Ele faz parte da direção do maior partido social-cristão da América
Latina, o COPEL que conta mais de 1.200 filiados na Venezuela contribuindo
decisivamente para o desenvolvimento e para o progresso de toda a América Latina.

Queremos. então, mais urna vez, ao registrar essa presença. agradecer ao Dr.
Gui.11ermo por ter aceito esse convite e dizer que amanhã ele estara, de 9 horas até 18
horas. partilhando conosco toda a experiência e a riqueza da doutrina social-cristã.
que será discutida durante o dia.

Registramos também que. amanhã, contaremos com a presença de D. Felipe. Bispo
do Rio de Janeiro: do Frei Luis Sartori. de São Paulo: do ex-Prefeito de Belo
Horizonte, Patrus Ananias: enfim, de diversas autoridades. Finalmente, no
encerramento, esperamos contar com a presença de S. Exa.. o Governador Eduardo
Azeredo.

Esse convite já foi feito a todos os parlamentares: porém. mais urna vez.
convidamos para o seminário, todos desta Casa. inclusive os funcionários. Muito
obrigado. Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a V. Exa. o aparte e quero cumprimentá-lo
pelo grande trabalho que vem realizando, conciliando a política com a fé. a fé do povo
brasileiro, a fé do político na própria política.

Termino. Srs. Deputados. deixando aqui os nossos compronussos. a nossa
solidariedade com o Governador Eduardo Azeredo neste momento em que ele é
literalmente apunhalado pelos seus companheiros maiores. Em politica tem que existir
uma coisa que se chama palavra: tem que existir solidariedade: tem que existir
principalmente respeito. Não aceitamos a ingerência da forma corno está sendo
colocada. Minas Gerais é suficientemente preparada para escolher os seus
representantes e. principalmente, para analisar os nomes que vão dmgir e governar o
Estado.

Queremos que o processo sela aberto, democrático e que exista. acima de tudo.
diálogo. Esta Casa prima pelo diálogo, está aberta a ele, e esperamos que ele possa
prevalecer. Esperamos também que o respeito possa prevalecer, e não a tentativa de
entrar no Governo de Minas pelas portas do fundo.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparle)* - Meu caro Deputado Carlos
Pimenta. primeiramente. gostaria de cumprimentar nosso colega latino-amencano. do
parlamento da Venezuela: seja bem-vindo a esta Casa.

Também gostaria. Deputado Carlos Pimenta. de cumprimentá-lo pelo seu
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pronunciamento c dizer que. como mineiro. já me sentia desrespeitado duas vezes:
na época das eleições. Fernando Henrique não veio a Minas Gerais participar de
comícios: não veio assumir compromissos com o povo de Minas Gerais durante a sua
campanha. porque queria o voto dos dois candidatos que estavam disputando. Aliás.
queria o voto de todos. Então. achei que isso foi um desrespeito com Minas Gerais.
Agora ele vem lançar a candidatura do ex-Presidente Itamar Franco. Acho que.
desrespeitando as tradições de Minas Gerais. isso é uni jogo de compadres. com o
qual o Itamar esta conivente. Já estou achando que isso é um acordo e que. então.
estou sendo desrespeitado pela terceira vez, principalmente porque o ex-Presidente
itamar Franco está se sujeitando a esse tipo de coisa. Para ser candidato ao Governo
de Minas, ele quer depender de ser apadrinhado pelo Presidente da República. A
minha simpatia pela sua candidatura, a Presidência da República até começa a fazer
diminuir, porque isso está me cheirando a um jogo de compadres. com acerto feito
muito antes: fingir que quer aquilo. mas. na  verdade, está querendo é isso mesmo.

O Deputado Carlos Pimenta - As suas palavras foram bem colocadas e mostram
claramente a reação da classe poliuca. Não uma reação em nome. em favor, em prol.
em defesa do atual Governador Eduardo Azeredo. mas em favor da tradição mineira
de ditar as regras. de participar ativamente e. principalmente, de escolher os seus
governantes.

As coisas não podem ser colocadas dessa forma. O Presidente teve um péssimo
momento. uma infeliz iniciativa de propor essa conversa fora do Pais. com  o ex-
Presidente Itamar Franco. Ele deve, além de desculpas. uma resposta ao povo de
Minas Gerais. Muito obrigado

* - Sem revisào do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão.
• Deputado Baldonedo Napoleào* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. gostaria.

rapidamente. de fazer alguns comentários sobre um fato que ocorreu semana passada.
de grande importáncia para Assembleia Legislativa: a visita do Prof. Jorge
Castaneda. um dos maiores cientistas poliucos. hoje, cujo prestigio transcende ate os
limites do continente americano, ele e especialista no estudo das esquerdas no mundo.
Veio ao Brasil lançar seu livro mais recente. sobre a vida de Che Guevara. e tem.
tambem. uru outro livro muito famoso, sobre a situação dos partidos de esquerda no
mundo. A vinda do Prof. Castaiieda. com todo o seu prestigio e bagagem como
professor de Harward. nos Estados Unidos. formado na Europa na França. constituiu
para a Assembleia Legislativa um momento muito importante de reflexão. porque
estamos vivendo um período marcado pela globalizaçao na área econômica, e é
ingánuo achar que ela não é vinculada a outros setores sociais, como a politica social.
a adnunistraçào pública o governo, a sociologia, a psicologia social e assim por
diante Na verdade, e muito oportuno que a Assembleia Legislativa se preocupe em
abrir espaço. também, para o seu relacionamento em mvel internacional, porque essa
globalização é para valer, é uni movimento fornssimo. que atinge não só o Brasil. e é



640
fundamental que todos nós tenhamos uma visão internacional dos
posicionamentos políticos institucionais do Poder Legislativo do Estado de Minas
Gerais, principalmente porque temos um Poder Executivo consciente da
responsabilidade de participar desse processo de internacionalização. O Governador
do Estado da prioridade à abertura da economia mineira, com a chegada de
investimentos internacionais, e tem uma agenda internacional intensa - tenho a
impressão de que nenhum outro teve tanta preocupação e investiu tanto o seu
prestigio político para estreitamento de relações internacionais como o Governador
Eduardo Azeredo. E a Assembléia Legislativa não pode e não está ficando fora da
vanguarda desse processo de internacionalização.

Quero. rapidamente, fazer alguns comentários sobre o que o professor falou,
sinleticamentc, na sua palestra. abordando o tema "Democracia na América Latina".
Ele disse que. hoje. na América Latina, diversos pontos comuns marcam o
desenvolvimento da democracia e referiu-se a quatro. dizendo que não pretendia com
eles, esgotar todo o perfil do desenvolvimento democrático na América Latina que
passou por uni período longo de ditaduras militares e civis, e agora participa
intensamente de um processo de desenvolvimento da democracia. Ele citou os
seguintes pontos importantes: primeiro. em toda a América Latina, existe um
crescimento muno grande da participação comunitária. Entidades comunitárias são
criadas Intensamente, representando todos os segmentos. setores, arcas. em todos os
niveis: a comunidade, portanto, hoje. participa e de uma maneira minto intensa e
muito diferente do que fazia há 10 ou 20 anos. Quero acrescentar que é tão grande. no
nosso meio também- a participação da comunidade na discussão de questões do seu
interesse. dando à democracia participauva um colorido todo especial, que hoje
temos. em diversos mumcipios, federações de associações comunlizinas, que estão
desempenhando um papel político talvez tão ou mais forte do que as cárnaras
municipais. tal e a legitimidade do desenvolvimento dessa face da democracia
participativa na América Latina que é a participação comunitária.

A outra questão abordada como uru tema novo, característico de todas as questões
sociais na América Latina, é o monopólio da micha televisiva. O professor mencionou
especificamente a Rede Globo, no Brasil. e a Televisa. no México. Ele disse que é tão
forte a influência do monopólio da televisão na América Latina, que ele considera que
esse é hoje o quarto Poder, inclusive mais forte do que diversos Poderes constituídos.

O terceiro tema novo, característico da democracia na América Latina, segundo o
Prof. Jorge Castaiieda. é a crescente separação do entendimento da análise da
abordagem de Estado e governo. Vai crescendo cada vez mais e fica cada vez mais
mtida a separação entre o que e decisão de Estado. comportamento de Estado e o que
é comportamento de governo ou administrativo e meramente politico ou partïdario. O
professor citou a reeleição como um grande desafio. hoje. para os países que já a
adotaram ou que. como o Brasil. vão enfrentar a primeira experiência de reeleição.
mostrando ate que ponto o governante estala adotando posicionamentos de Estado ou
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posicionamentos governamentais, deixando clara a preocupação de que a
sociedade não só entende que a reeleição é democrática e pode ser conveniente, mas
também que é um afunilamento da questão da separação do comportamento dos
governantes no que diz respeito às suas posições de Estado e de governo. Vamos.
portanto. no ano que vem, enfrentar essa primeira experiência e. naturalmente, a
sociedade vai querer discutir fortemente essa questão.

E. finalmente, o ultimo terna novo apresentado pelo Prof. Castaíicda foi a questão
da prestação de contas. Ele mencionou que. cm toda a América Latina, é caraterística
da democracia participativa a prestação de contas por parte dos governantes, fazendo
comparações com um passado recente. em que a propna sociedade não se preocupava
em conhecer de como os recursos públicos eram aplicados. Hoje. a prestação de
contas. cada vez mais. apresenta-se. na  imprensa. na opinião pública, como uma
questão que a sociedade quer conhecer com toda a transparência e objetividade, e as
entidades comunitárias representativas da sociedade se preparam tecnicamente para
conhecer a intimidade da aplicação dos recursos publicos

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Nobre Deputado Baldonedo Napoleão.
gostaria de dizer que estou satisfeito com as colocações de V. Exa.. com a maneira
como tenta valorizar o Poder Legislativo. Gostaria, apenas, de fazer justiça, dizendo
que isso nem sempre acontece nesta Casa; Surgiu a democracia. em geral. na Grécia
anti ga, nos seculos IV e V a.C.. e. posteriormente. revigorou-se com a Revoluçâo
Inglesa: a Democracia Participativa. o Poder Legislativo, surgiu com o lampejo dado
pela Câmara dos Comuns. na Inglaterra. quando eles deixaram de pagar tributos ao
monarca Carlos 1. rompendo a tradição. Nasceu, assim. a primeira casa le gisladora. E
evidente que essas colocações que V. Exa. faz. enaltecendo o Poder Legislativo, só
mostram o desejo de V. Exa. e sua boa vontade para com os colegas parlamentares
desta casa em exercer. na plenitude. o Poder Legislativo, embora haja uma
subserviência muito grande entre os Poderes, principalmente do Legislativo em
relação ao Executivo e o próprio Judiciário.

Gostaria que isso ficasse claro, com as nossas afirmações, para fazer com que o
próprio parlamentar possa. realmente, investir-se dessas funções que lhe são dadas
pelo Poder Legislativo, para que possa exercer. verdadeiramente, o poder de fiscalizar
o Executivo e criar as leis, e. não, esse Poder que está. praticamente. distorcido. nas
circunstâncias em que vivemos nesta Casa.

Queremos parabenizar V. Exa. por demonstrar o verdadeiro valor do Poder
Legislativo e que sirva de exemplo para os Deputados que compõem este parlamento.
Muito obrigado.

O Deputado Baldonedo Napoleão - Muito obrigado Gostaria de concliur
comentando. Deputado \Vilsoii Pires. que, realmente. ao  ouvir as palavras do
professor. que tem unia ba ga gem fantástica. uni curriculo académico invetavel. obras
que estão sendo divul gadas em todo o mundo, a Assembleia Legislativa iveu um
grande momento. principalmente por causa da estatura intelectual do professor. das
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suas posições políticas. em que mostra o compromisso. acima de tudo. com  a
ciência, e. não. com filosofia rasa. Considero muito importante registrar isso. Disse ao
professor. tendo eu a honra de presidir a reunião, por indicação do Deputado Cleuber
Carneiro, que precisou retirar-se da reunião. que. na Assembléia Legislativa,
praticava-se tudo o que ele tinha dito. E fiz questão de mostrar a abertura desta Casa
para os movimentos comunitãnos de qualquer linha, de qualquer uivei, de todo o
Estado. para debater questões de interesse, tomando, inclusive, a iniciativa de debater
questões corno habitação. meio ambiente, recursos hídricos. etc. Mencionei o balcão
de atendimento ao consumidor, as audiências públicas, que estão relacionadas não só
com a participação comunitária, mas também com a transparência quanto à aplicação
dos recursos públicos.

Quero dizer aos Srs. Deputados que não posso deixar de ligar o que o professor
disse com uma proposta que está tramitando na Casa. que é a criação do Conselho de
Contas Municipais. Não quero discutir se a questão tem a ver com a criação de cargos
ou aumento de despesa no Tribunal de Contas ou no orçamento do Estado. O
professor mencionou que, hoje. a prestação de contas e uma exigência da sociedade.
Sabemos que, na base de muitos problemas que enfrentamos hoje. está a questão da
impunidade. mas. antes. está a ignorância quase generalizada quanto à aplicação dos
recursos públicos. Não adianta meia duna de pessoas conhecer o que é orçamento.
aplicação de verbas, corno. no processo administrativo, se faz urna licitação, se a
imensa maioria não sabe o que foi planejado. o que foi executado e como foi.

Quero ligar uma coisa a outra. Fui Prefeito três vezes, eleito a primeira vez em
1970. Desde então. há 27 anos. ouço urna reivindicação dos municípios. que é a
criação de um orgão de estudo e análise das contas municipais de maneira rápida e
ágil. sem o que a administração pública municipal continua da maneira que está. Nos
diversos congressos de que participei no Brasil corno Presidente da Associação
Mineira de Municípios. como membro da Frente Municipalista Nacional, corno
Prefeito. ouvi essa reivindicação. inclusive, para sintonizar com o que está
acontecendo na América Latina acho que a Assembléia Legislativa deve aos
municípios mineiros uni órgão exclusivo de exame e prestação imediata das contas
municipais. sem o que vamos ficar devendo mais essa consideração aos municípios
para que eles participem da vanguarda não so do desenvolvimento de Minas, como
tambem do Brasil e da America Latina. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Geraldo Rezende,
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas.

ocupo esta tribuna com dois objetivos. O primeiro e oferecer à apreciação da Ca sa um
requerimento no seguinte teor.

- Lê requerimento em que solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Secretário da Educação com vistas á nomeação dos candidatos aprovados no
último concurso ao cargo de Professor Nivel 1. Grau .A. do Quadro de Magistério da
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rede estadual de ensino, e cuja justificação é a que se segue: "Trata-se de
reivindicação de grande importância. tendo em vista o elevado número de pessoas
prejudicadas. Apesar de o prazo de validade do concurso ser de dois anos a contar de
sua homologação, nenhum candidato aprovado sera nomeado, pois as escolas
estaduais que estão sendo municipalizadas deixarão de receber professores estaduais,
As vagas existentes serão preenchidas por funcionanos municipais. Todo esforço.
todo empenho dos candidatos que prestaram concurso e foram aprovados de nada
valeu, motivo pelo qual solicito a aprovação deste requerimento pelos ilustres pares".

Estou dizendo do passado na justificação, mas quero dizer que o Governador
Eduardo Azeredo é um homem senstvel às questões sociais e que sabemos que o
desemprego grassa em toda Minas Gerais. E evidente que essas pessoas que
estudaram. que se esforçaram e que passaram no concurso serão convocadas para
trabalhar. nada mais justo que isso. E sabemos que com esse rcquenmento o
Governador ira nos atender e irá atender a uma grande parcela da sociedade mineira
que está realmente envolvida nessa questão do emprego, passando dificuldades.
esperando tão-somente uma convocação do Governo do Estado. E sabemos que nas
escolas. neste ano inclusive, foram contratadas diversas professoras para suprir vagas
existentes. E evidente que essas concursadas ficaram aliadas do processo. E por isso
que fazemos a solicitação ao Governador.

Meu segundo objetivo. Sr. Presidente e Srs. Deputados. ao ocupar esta tribuna, e
denunciar uma das picaretagens tnsutucionalizadas no nosso País. Eu já não aguento
mais, no meu escritório de Uberlãndia, as reclamações. ia não aguento mais, no meu
gabinete, as reclamações. Relutei minto para não assumir publicamente essa posição
na tribuna do Legislativo mineiro, porque sei da gravidade desse fato e de outros mais
que iremos denunciar a postenori'. Hoje. a vergonha nacional é o tal de Disque-900.
Inclusive a TELEMIG. uni orcão do Estado. se submete a esse Jogo sujo da
malandragem. do capital. explorando o coitado do trabalhador. Diversas pessoas que
possuem linha telefônica lá cm Uberlândia reclamaram comigo. E o que e pior. Sr.
Presidente, veio ao meu gabinete em Uberlândia uni casal de velhinhos com uma
conta de telefone do Disque-900. Disque-Sexo. O senhor tinha 72 anos. e a senhora.
78 anos. Havia telefonemas, uni atras do outro. para o Disque-Sexo.

Isso é uru absurdo e precisa ser proibido. Caberia ate uma CPI cm uivei nacional -
porque as telecomunicações são uma questão nacional - para investigar essa
malandragem. essa roubalheira autorizada pelo poder público, pelo Governo Federal.
pelo M.inisterio das Telecomunicações.

Quero fazer essa denúncia aqui desta tribuna e desafiar qualquer pessoa do
Governo, qualquer pessoa ligada as telecomurucaçiies. para vir aqui debater conosco,
para mostrarmos a sociedade brasileira e â sociedade mineira que isso e um assalto.
um roubo. uma afronta á população brasileira que está passando despercebida.
Ninguém fala nada. O indivíduo tem que pagar a conta primeiro. senão tera seu
telefone cortado, e depois reclamar. Ora. Sr. Presidente. onde é que nós estamos? Que
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imposição é essa. que democracia é essa? Fala-se tanto em democracia no Brasil.
Democracia é a distribuição de renda e de justiça. Sr. Presidente, isso é injustiça e. o
que é pior. além de injustiça. é roubo mesmo, é ladroagem. roubalheira e pouca-
vergonha do Governo, que não pode deixar que isso continue. Tem de haver um
decreto federal coibindo esse abuso. E um absurdo. Vi urna conta de telefone de
R5600.00. e a pensão que o indivíduo recebe é de R$112.00. Ele vai pagar urna conta
de telefone de R$600.00' Como ele vai pagar isso? Mais de R$400.00 são do Disque-
Sexo. Disque-900. que foram colocados arbitrariamente na conta dele, porque tenho a
certeza de que ele não fez essas ligações. E ninguém vem aqui reclamar.

Estamos agora denunciando isso. e cabe uma CPI nacional. no Congresso Nacional.
para apurar essa ladroagem institucionalizada. repito, pelo Governo. Ai ninguém fala
nada. e depois querem falar de Deputado. Vamos olhar este Pais direito! Não
podemos mais deixar que isso continue dessa forma. Elege-se Deputado para vender
voto em troca de reeleição, elege-se Deputado para proteger esse tipo de
malandragem. de sacanagem. de ladroagem.

Sr. Presidente, estou fazendo este alerta hoje, porque agora vamos desencadear uma
série de denúncias dessas malandragens que existem. A próxima vez, com certeza.
será para falar um pouco de urna malandragem sobre saúde. institucionalizada
também. Quer dizer, o Governo, em vez de proteger a sociedade, de trabalhar para a
sociedade, age contra os interesses da sociedade. Nunca ouvi falar isso no mundo.
Nem o Nicolau de Firenze. que era um filósofo. Todos sabem quem foi Nicolau de
Firenze. Em suas previsões e na sua forma de encarar a sociedade. ele dizia que a
sociedade é realmente perversa. Ele falou isso diversas vezes. Ila os livros de Nicolau
de Firenze, e pode ler quem quiser. Isso foi há 50() anos. No entanto. ninguém até
hoje alertou para a questão fundamental: preservar a coisa mais importante de uma
sociedade. o homem. E proteger também a coisa mais importante para o homem. a
justiça. Não permitir. de forma alguma que as pessoas sejam atropeladas pelo poder.
O Dr. Ulvsses Guimarães dizia que urna das atribuições mais importantes do
parlamentar é fiscalizar o Executivo. E não roubar e não deixar roubar. E evidente que
nós não roubamos, mas estamos deixando roubar. porque esse famigerado Disque-900
precisa ser denunciado.

Não podemos permitir isto capital massacrante. tomando o dinheiro, o alimento. o
remédio, a vestimenta o agasalho de frio do trabalhador e do aposentado. E preciso
que denunciemos esse problema. Sugiro. Sr Presidente, que esta Assembléia passe à
Câmara Federal essas palavras que aqui pronunciei nesta tarde a fim de que despertem
para a necessidade de se formalizar urna CPI de verdade - não uma CPI de mentirinha
para ganhar votos, mas para abordar o caso concreto que se nos apresenta e é do
conhecimento de todos. embora se calem. consentindo no seu prosseguimento. Vamos
deixar de ter medo. Vamos proteger os nossos direitos. Vamos exigir os deveres dos
comandantes nacionais. estaduais. municipais. Vamos exigir que eles fiquem ao lado
do povo. Não fiquemos de braços cruzados vendo a carruagem passar



E
o
c

Eo

rÁ

64 
Sr. Presidente. Srs. Deputados. são esses os dois assuntos. de suma importância,

que queria tratar na tarde de hoje. Quero aqui assumir o comproimsso publico de. de
agora em diante. desencadear uma série de denúncias desta tribuna a respeito dessas
malandragens. dessas sacanagens. dessas ladroagens institucionalizadas que existem
na Pátria brasileira. Muito obrigado.

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

senhores presentes ás galerias, imprensa. ocupamos esta tribuna, nesta tarde, para
abordar assunto referente aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, tanto
civis quanto militares. Hoje. pela manhã, numa assembleia histórica. tanto os policiais
militares quanto os civis colocaram claramente sua insatisfação e sua indignação com
a maneira e o metodo utilizados pelo Governador Eduardo Azeredo no tratamento das
questões da Policia Civil e Militar e dos demais servidores.

Queríamos dizer que. na semana anterior, a Bancada do PT. quando da realização
da votação de uni projeto que o Governador nos havia enviado, e que tivemos que
corrigi-lo porque se encontrava errado. equivocado. precipitado. aqui tivemos o
desmembramento. a votação do projeto de antecipação do décimo terceiro salário. que
faria com que o Estado tivesse um acrescimo. na sua folha da ordem de
P-$' 0.000.000.00. E o que faz o Governo? O Governo toma esse projeto. aqui votado.
discutido. acertado. acordado, e joga-o para o ano que vem. E toma o outro projeto, da
lei delegada baseado no art. 72 da Constituição, para fazer ajustes. porque o Governo
Azeredo dizia ser preciso fazer ajustes, dado o desequilíbrio nele reinante. existindo
pessoas que tinham recebido mais. em detrimento de outras, durante a sua
administração. Ele precisava corrigir essas distorções. E o que vimos? Vimos o
Governador aqui chegar. de volta de sua viagem, não sei se ainda influenciado pela
diferença de fuso horário, e soltar o reajuste linear, uru abono salarial de R$102.00
para a Policia Civil e Militar, e utilizar-se do numero do PSDB. o 45. dando R$45.0()
para todos os demais servidores, achando que com isso pudesse começar a recuperar
sua credibilidade Junto aos servidores e. ao mesmo tempo. fazer propaganda da
legenda do PSDB. E o que vemos? Vemos que os policiais civis e militares não
entraram nessa conversa, e o mesmo aconteceu com os demais servidores. Vemos que
entramos num processo dificil. Os policiais civis e militares estão fazendo passeata
pacifica pelas ruas de Belo Horizonte. mas. ao mesmo tempo. estão colocando uma
questão muito seria: como e que vamos conseguir recuperar a historia da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, a disciplina, a hierarquia e. acima de tudo. o
respeito do chefe maior da Policia que e o Governador do Estado' Como ele vai
conseguir recuperar a credibilidade junto a tropa. quando toma atitudes que levam ao
contrário? Ao uives de mostrar serenidade e respeito, faz o inverso e joga a polícia,
mais urna vez, nas ruas. E vamos ver que os policiais entraram em estado de greve.
retornam aos quarteis anuriha e vão aeuardar uma reunião na quinta-feira. Tenho
certeza de que as Lideranças desta Casa que assuimrnni e fecharam o acordo na
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sexta-feira vão estar no Palácio na quinta-feira, às 16 horas. participando de uma
reunião séria em que esperamos o bom-senso por parte do Governador, a
responsabilidade. que ainda não conseguimos ver. para que possamos equacionar esse

seriamentee discutir seamente qual é a distorção real que eviste no salário dos
servidores, o que e preciso que cada uru receba. e que as publicidades venham com os
números reais. Não podemos continuar mais vendo o Governo mandar propaganda
para a televisão achincalhando os servidores, tentando colocar que eles são
privilegiados. E preciso discutir. O Governo tem dito que arrecada R$450.000.000.00.
E verdade. Só que e de ICMS. Mas ele não governa só com o ICMS. Há os repasses
nas áreas de saúde e educação. há outros impostos que estão sendo colocados e que o
Governo não discute. E nós queremos discutir.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Concordando com o Deputado Guinar
Machado, deixamos bem claro o grande erro do Governo, que provou a incoerência
do seu discurso. De um lado, palavras de dificuldades financeiras, problemas na
arrecadação. e dai toda a justificativa para arrochar, durante dois anos e meio. os
salários dos servidores públicos, tanto civis como militares. Por outro lado. a política
inversa, concedendo pró-labore de até 100% para alguns setores privilegiados de
cargo de confiança do funcionalismo, dando aumento diferenciado para os oficiais da
Policia Militar e. mais do que isso, fazendo urna propaganda nos órgãos de
comunicação deste Estado como nunca se viu em governo algum, Então. que
dificuldade financeira é essa? O que temos claro é que o Governo foi pego em sua
incoerência, que custou muito. porque quebrou aquilo que é fundamental em nível da
hierarquia ao dar um tratamento diferenciado aos oficiais da Policia Militar.

Deixo o nosso apoio ao justo direito de manifestação e de greve dos policiais civis e
militares, deixando bem claro que o responsável por essa situação é o próprio
Governo do Estado e que o que acontecer daqui para frente e sinal claro da sua
decadência e do seu fim.

Gostaríamos de fazer uni apelo, que deve ser de toda esta Casa, contra qualquer
retaliação ou repressão ás lideranças do movimento, que hoje são os policiais civis e
militares, mas que. a partir da semana que vem,, serão todos os servidores públicos
civis deste Estado, que entrarão na maior greve em razão da incompetência desse
Governo. de sua fra gilidade, da forma diferenciada de tratar os servidores. Queremos
registrar. Lambem, a nossa posição. Juntamente com o nosso Vice-Lider. vamos agora
ao Palácio da Liberdade - e o esforço desta Casa deve ser nesse sentido - para que não
haja nenhuma repressão ou retaliação contra os policiais cm greve.

E importante dizer que a Casa mais uma vez, foi enganada pelo Governo, que
assumiu alguns comprorrussos. O primeiro foi o de que haveria um reajuste e não o
indice muco de um abono o segundo. de que. para os policiais civis, não haveria
nenhum anuncio antes da reunião de quinta-feira. De novo esta Casa é encostada na
parede pelo Governo, que ameaçou. ao  enviar o projeto. e e desrespeitada naquilo que
ela tem de mais fundamental, que é a palavra das Lideranças. empenhadas junto aos
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servidores públicos do Estado.

O Deputado Gilmar Machado - Quero agradecer essa contribuição, porque tive a
oportunidade de participar. com alguns Líderes. da reunião com o Governador em
exercicio. Walfndo dos Mares Guia. Quando lhe perguntei qual a garantia que
teríamos. S. Exa. disse que a garantia era a palavra do Governador do Estado.
Infelizmente. hoje a palavra do Sr. Governador caiu, porque S. Exa. chegou a Minas
Gerais e fez o anúncio. antes de esperar a reunião de quinta-feira, desrespeitando e
passando por cinta da Assembléia Legislativa das Lideranças da Casa e dos acordos
que fizemos. A partir de agora ficamos até em dificuldades. Como ser'io os acordos?
Como será o Governo, que senta na mesa. faz um acordo de manhã, e a tarde ,já fala
outra coisa?

Precisamos recuperar a credibilidade na palavra empenhada dos homens de Minas.
nos acordos dos homens públicos de Minas, que sempre marcaram a história do
Estado por sua seriedade e sua honradez e. acima de tudo, por assumirem aquilo que
falam e seus compromissos. lntiv.mente. estamos vendo este Governo passando por
cima de tudo isso. Na verdade. ele trocou seis por meia dúzia. Quando ele Jogou O

decimo terceiro salario para o ano que vem e concedeu esse abono linear, também
deixou de determinar por quanto tempo será pago. A lei delegada diz que o Governo
deveria publicar a lei estabelecendo os critérios. por quanto tempo. quem vai gunhar.
quais são as distorções e as repercussões. Não vimos isso. Mas vamos continuar
cobrando.

Os servidores públicos do Estado de Minas Gerais e as Lideranças da Casa têm
responsabilidade. sabem o momento dificil e saberão honrar a todos os seus
compromissos Os Lideres ainda não resolveram entrar em greve por tempo
indeterminado. porque assunitram esse compromisso. através dos Deputados da
Assembleia Legislativa. Na época. fomos ao Governo e fizemos uru acordo no sentido
de. primeiro, sentarmos na mesa e negociarmos. para. depois de se avaliar a situação.
decidir se. no caso. os servidores públicos entrariam em greve por tempo
indeterminado. Os servidores públicos declararam estado de greve, para esperarem as
negociações.

Os servidores estão honrando e continuarão a honrar os acordos. infelizmente, até
agora o Governo não honrou o acordo feito. Esperamos que haja uma mudança de

; postura e possamos. de fato. resolver os problemas. Esperamos que haja. de fato.
reajustes e não esses abonos que podem cair a qualquer momento. Esses ajustes
precisam ocorrer no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Espero. e tenho

' a certeza de que os Lideres desta Casa honrarão o acordo que fizeram. Os Deputados
Pendes Ferreira. Maun Torres e Ajaimar Silva e as outras Lideranças da Casa
deverão honrar o acordo feito com a Bancada do PT na semana passada Temos de
fazer o que o Governador Azeredo não fez.

Como disse o Deputado Durval Angelo. toda a responsabilidade de tudo o que
ocorrer é unica e exclusivamente do Governador Eduardo Azeredo. que conseguiu
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colocar a Policia Militar e os policiais civis, mais unia vez, nas ruas. Trata-se de
uma demonstração de incompetência. S. Exa. ainda tentou fazer propaganda e politica
em cima dos servidores, concedendo um abono de R545.00. No entanto. S. Exa. terá
problemas para explicar ao conjunto da população esse abono. O 45 está mais
parecendo o ano de 1945. com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. que esperamos
ver varrido de nossa história. Tenho a certeza de que. no ano que vem, como não
queremos mais Hiroshima e Nagasaki. também não queremos mais 45. Muito
obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)

1' Fase

Abertura de inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à 2 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 se encerrou ontem., dia 23. o prazo de 3 dias

para a apresentação. em 2 turno, de emendas à Proposta de Emenda à Constituição n
27/9t,. do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros.

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

nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais - aprovaçào. na 5 1 1 Reunião
Ordinária. dos Requerimentos ns 2.194/97, do Deputado Ambrósio Pinto, e 2.197/97.
do Deputado Toninho Zeitune: pela Comissão de Agropecuária e Politica Rural -
aprovação, na 12 Reunião Extraordinaria. dos Requerimentos ns 1.939/96. do
Deputado Gil Pereira. e 2.158. 2.159 e 2.167/97. do Deputado Roberto Amaral
(Ciente. Publique-se.): e pelos Deputados Alberto Pinto Coelho - falecimento do Sr.
Oscar Ferreira de Freitas. em Cachoeiro do Itapemirim: Vanderlev Ávila -
falecimento do Sr. Luis Aldeberg Delage. cm Juiz de Fora: e Dimas Rodrigues -
falecimento do Sr. João de Carvalho. em Pai Pedro (Ciente. Oficie-se.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votaçào e aprovados, cada um por sua vez.

requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta. cm que solicita sela enviado oficio a
todos os Deputados Federais e Senadores por Minas Gerais. manifestando a posição
contrária da Assembléia Legislativa de Minas Gerais cm relação à criação do Fundo
de Estabilização Fiscal - FEF -: Elbe Brandão. em que pede o envio de oficios ao
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Presidente da República, ao Ministro da Ciência e Tecnologia ao Ministro
Humberto Souto. do Tribunal de Contas da União, e aos Senadores e Deputados
Federais por Minas Gerais. solicitando que o projeto da Rede de Informatização da
UNlJ1ONTES. diante da relevância do assunto. seja priorizado junto à FINEP -
Ministério da Ciência e Tecnolo gia (Oficie-se.): Olinto Godinho. em que solicita a
inclusão na ordem do dia do Projeto de Resolução n 782/96. da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural Raul Lima Neto. em que solicita tramnação em regime
de urgãncia para o Proeto de Lei n' 1.187/97. que declara de utilidade publica a
Associação Comunnana de Araxa. Roberto Amaral (2). em que solicita regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei n 1.268/97. que autoriza o Poder
Executivo a oferecer garantia para refinanciamento junto á União da divida externa do
Estado de Minas Gerais. e seja o referido projeto apreciado conjuntamente pelas
comissões a que tenha sido distribwdo (Cumpra-se.).

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase. a Presidência passa ã 2

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta
Questão de Ordem

O Deputado Marcos Helánio - Sr. Presidente, estamos verificando que precedem à
votação as propostas de emenda à Constituição. que necessitam de 'quonim'
qualificado, gostaríamos. portanto, que fosse encerrada, de plano. a reunião, por
absoluta falta de 'quoruni'.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum' para
votação das propostas de emenda à Constituição. mas verifica que. com a presença
dos Deputados em Plenário e a dos que estão nas comissões. existe 'quorum"
suficiente para discussão dos projetos constantes na pauta: passa. então, a discuti-los.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, tivemos uma informação neste

momento, dada por uni reporter da Radio Itatiaia. e solicito até a suspensão desta
reunião para que essa Presidência possa confirmar a informação de que policiais
militares invadiram o Palácio da Liberdade e que está havendo tiroteio entre os
policiais militares e os policiais do Palacio. Dada a gravidade da noticia. este Poder
Lc gislati o não pode se furtar ao fato. Peço. então, a suspensão da reunião por
minutos, para que essa Presidência confirme a noticia. E um fato que exige um
posicionamento da Assembléia,

O Sr Presidente - Esta Presidência, considerando a relevância da questão de ordem
levantada pelo Deputado Durval Angelo. recomenda à sua assessoria que providencie
informações sobre a alegação do Deputado. mas não vê necessidade de interrupção da
reunião. uma vez, que essa providência pode ser tomada em paralelo.

Discussão de Proposições
0 Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão. em 1' rumo. do Projeto de Lei n
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682/96. do Deputado Geraldo Nascimento, que dispõe sobre a instalação e o uso
de aparelho eliminador de ar para líquidos em tubulação. O parecer da Comissão de
Justiça. pela mconstitucionalidade do projeto. foi rejeitado pelo Plenário. A Comissão
de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
n° 1. que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1. apresentado pela Comissão de Administração Pública.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

A seguir. têm suas discussões encerradas, cada urna por sua vez, em 1° turno, os
Projetos de Lei n°s 991/96. do Deputado Hely Tarqüinio. que dispõe sobre a
valorização da lingua portuguesa no Estado: 996/96. do Deputado Gemido Rezende,
que Institui a campanha de captação e redistribuição de medicamentos às pessoas
portadoras do virus da AIDS: e 1.045/96. do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
autoriza o Estado a doar ao Município de Poços de Caldas os imóveis que menciona e
da outras providências: e. em 2° turno. os Projetos de Lei n os 369/95. do Deputado
Leonidio Bouças. que acrescenta dispositivo ao art. 1° da Lei n° 9.760. de 20/4/89.
que concede passe livre aos deficientes fisicos e visuais no transporte coletivo
intermunicipal do Estado: e 517/9-5 . do Deputado Miguel Martini. que dispõe sobre a
instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de batatas no Estado e da outras
providências.

O Sr. Presidente - Discussão. em 2 0 turno. do Projeto de Lei n° 697196, da Comissão
Especial. que dispõe sobre a propaganda e a publicidade dos órgãos públicos e das
entidades sob controle direto ou indireto do Estado. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno, com as
Emendas n°s 1 e 2. que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

-Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nc 697/96

EMENDA N°3
Q art. 40 passa a ter a seguinte redação:
"Ari. 4° - A propaganda ou a publicidade cuja mensagem contenha referência a

região ou municipio específico contemplara. obrigatoriamente, na mídia tecnica.
veiculo da região ou municipio em questão.".

Sala das Reuniões. 10 de junho de 1997.
Paulo Piau - Alberto Pinto Coelho.
Justificação: A Comissão Especial que apresentou o projeto de lei cm tela ouviu

diversas pessoas ligadas à Comunicação Social em Minas Gerais. tanto da Capital
quanto do ulterior, e constatou que as mensagens do poder público estadual, sediado
em Belo Horizonte, não têm chegado ao interior do Estado. Segundo o relatorio final.
"tal fato foi explicado pela conjugação de dois fatores: 1 - não lia no Estado. nenhum
veiculo de comunicação que atinja todos os mineiros (nem mesmo os sediados na
Capitah: 2 - não obstante. o Governo (especificamente os Poderes Legislativo e
Executio) normalmente concentra sua publicidade nos veículos de Belo Horizonte."
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Foi criada essa Comissão Especial exatamente para assegurar a integração do
Estado. por meio da inidia mineira. Para que uma mensagem atinja o seu objetivo, é
necessário que seja vinculada ao seu público alvo. Apresentamos esta emenda em
conjunto. na condição de Presidente e de relator da Comissão Especial para Proceder
a Estudos Que Venham a Criar Melhores Condições de Comunicação em Minas
Gerais.

EMENDA N°4
Acrescentem-se ao art. 6° os se guintes parágrafos:
"Art. 6° - ......................
§ I' - Poderá participar do processo licitatório empresa com estabelecimento no

Estado. ficando esse estabelecimento responsável pela execução dos serviços.
§ 2 - Para a realização da licitação, será constituida comissão permanente,

integrada por;
- 2 (dois) representantes do orgão ou entidade licitante-.

II - 2 (dois) representantes do Governo Estadual.
111 - 1 (uni) representante da Associação Mineira de Propaganda.
IV - 1 (um) representante do Sindicato das Agências de Publicidade do Estado de

Minas Gerais
V - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Comunicação Social.
Sala das Reuniões. 3 de junho de 1997.
Paulo Piau
Justificação; O procedimento licitatono para a escolha de agência de publicidade é

especialmente complexo. uma vez que e inevitável urna ampla margem de apreciação
subjetiva. Assini parece-nos extremamente necessário criar mecanismos que
garantam a máxima transparência do processo de licitação. Com esse intuito.
propomos que a comissão que devera conduzir o processo de licitação seja composta
de forma mista por representantes do setor público e por pessoas indicadas pelas
entidades sociais mais representativas do setor publiduario em Minas Gerais

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que.
no decorrer da discussão. foram apresentadas ao proteto emendas dos Deputados
Alberto Pinto Coelho e Paulo Piau. as quais receberam os ir's 3 e 4_ respectivamente.
e que. nos termos do inciso XX do art. 83 do Regimento Interno, vai devolver o

'	projeto e as emendas i Comissão de Administração Pública
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Esgotada a malária em fase de discussão e persistindo a falta de
"quorum' para votação, a Presidência encerra a reunião. convocando os Deputados

' para as extraordinárias de amanhã, dia 25. às 9 e ás 20 horas, nos ternos do edital de
convocação, e para a ordinaria deliberativa. também de anunhã. ãs 14 horas. com a
seguinte ordem do dia (- A ordem do dia anunciada pelo Sr Presidente e a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 53 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. EM
18 DE JUNHO DE 1997. DESTINADA A HOMENAGEAR A UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE MONTES CLAROS PELO TRANSCURSO DE SEU 35°
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO -ABERTURA - Ata - Designação de comissão

- Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Péricles Ferreira - Palavras do Sr. José Geraldo de Freitas
Drumond - Entrega de placa - Assinatura de convénio - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

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

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aíiton Vilela -
Aalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Pcnna - Baldonedo
Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigiies - Djalrna Diniz - Durvai
Angelo - Elbe Brandão - Erniano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Gemido
Nascimento - Gil Pereira - Guiar Machado - Hel y Tarqumio - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros
- José Militão - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maun Torres
- Miguei Barbosa - Miuel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderle'v A,,-da - Wilson Pires - Wilson Tropia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h15nua 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.

Ata
- O Deputado Ivo José. 2°-Secretario, procede à leitura da ata da reunião anterior.

que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr Presidente - A Presidência designa os Deputados Péricles Ferreira, Ermano
Batista, Carlos Pimenta, Raul Lima Neto. Elbe Brandão e Duas Rodri gues para. em
comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais convidados, que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
0 Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exinos. Srs.
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Deputado Tarcísio Hennques. Secretário de Justiça representando o Governador
do Estado. Eduardo Azeredo: Prof. José Geraldo de Freitas Drurnond. Magnifico
Reitor da UN1MONTES: Roberto Martins. Presidente da Fundação João Pinheiro:
Cuiaco Serpa de Menezes. Diretor da CODEVASF em Minas Gerais: Rúbio de
Andrade. Diretor da Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas:
Wildcmar Maxiniino da Cruz. Prefeito Municipal de Janaúba. representando os Srs.
Prefeitos do Norte de Minas.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a prestar homenagem à UNIMONTES.

pela passagem do seu 35 aniversário de fundação.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida os presentes a ouvir a execução do Hino
Nacional.

- Ouve-se o Hino Nacional.
Pala-,Tas do Deputado Péricles Ferreira

O Sr. Presidente - A Presidéncia concede a palavra ao Deputado Pricles Ferreira
Líder do Governo, autor do requerimento que suscitou a realização desta homenagem.

O Deputado Pêncles Ferreira - Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais em exercicio. ilustre Deputado Cleuber Carneiro, um dos brilhantes
parlamentares que tão bem representa o Norte de Minas nesta Casa: Exmo. Sr
Tarcisio Henriques. ilustre Secretário da Justiça que. nesta oportunidade. representa
S. Exa. o Sr. Governador do Estado. Dr. Eduardo Azeredo: Maenifico Reitor da
Universidade de Montes Claros, a UNTMONTES. Prof. José Geraldo. nosso amigo de
longa data. Dr. Rubio Andrade. Superintendente da SUDENOR. Dr. Cinaco. Diretor
da CODEVASF: meu prezado amigo Diretor-Presidente da Fundação João Pinheiro.
Dr. Roberto Marti.ns: meu caro amigo Prefeito de Janauba. Vildemar Maximino. que
ora representa os Prefeitos do Norte de Minas: Srs. Vice-Reitores. demais
autoridades: Srs. Deputados. Sras. Deputadas. bancada norte-mineira - grande não só
em tamanho. mas também em competência -. com  quem dividimos a honra de nos
dirigir à UNIMONTES nesta ocasião tão importante, quando celebra os seus 35 anos:
meus senhores, minhas senhoras nascido que sou na cidade de Salinas, represento. há
três legislaturas. as regiões do Norte mineiro e do Vale do Jequitinhonha. onde
comecei minha carreira profissional e as lides de homem público. Julgo-me. por essa
razão e sem falsa modéstia. bom conhecedor das vastas extensões que se abrem como
leque portentoso para formar a parte setentrional de nosso território. ocupando 300o
da área total do Estado e abrangendo a porção Noroeste e o Vale do Urucuia. O que se
convencionou chamar. em sentido amplo, de Norte de Minas engloba nada menos que
130 municipios. e apenas no Poli gono das Secas. vive cerca de 9% da população do
Est,ado.E uma zona de contrastes. onde as riquezas naturais e o potencial econômico -
traduzidos em reservas minerais. na  agricultura e na pecuária - convivem com bolsôes
da mais extrema pobreza. As endemias e epidemias. o analfabetismo. o baixo padrão
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de vida são realidade agressiva e injusta para muitas comunidades. das mais
carentes do Pais. Nesse cenário, a cidade de Montes Claros tem-se destacado.
tradicionalmente, pelo progresso e dinamismo. Por isso mesmo, veio a tomar-se a
factual e inconteste metropole do Norte mineiro, irradiando sua influência até o
vizinho Estado da Bahia.

Foi em tal contexto e bem consciente de que o atraso cultural só fazia dificultar o
desenvolvimento econômico que um grupo de esclarecidos lideres montes-clarenses
resolveu. há 34 anos. estimular a criação da Fundação Norte-Mineira de Ensino
Superior, que estamos hoje homenageando. O projeto louvável, destinado a incentivar
tambem a pesquisa e a extensão em nivel universitário, foi em boa hora encampado
pelo Governo Estadual: através da Lei n 2.615. de 24/5/62. oficializou-se o órgão e
proveu-se o seu patrimônio. A municipalidade montes-clarense. por sua vez,
compareceu. com a doação de um terreno de 20.000m, onde se fixou o núcleo
original da instinução. A Constituição do Estado. da qual tive a honra de ser uni dos
signatários. no art. 82. § Y. do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
transformou a Fundação, em 1989. em entidade autárquica com a denominação de
Universidade Estadual de Montes Claros. Posteriormente, ela foi reconhecida, em
ámbito federal, pela Portaria n 1.116. de 21/7/94. do Ministério da Educação e
Cultura.

Portanto, há mais de três décadas. teve inicio essa magnífica realizaçào, que é a
Universidade Estadual de Montes Claros. Fruto da visão de membros da comunidade
e do apoio oficial, a iniciativa estava em coerência com a tese inquestionável segundo
a qual o progresso do País passa necessariamente, por sua interiorização: desse
processo faz parte a regionalizaçào da estrutura educacional. Destarte. para que não
passasse em branco marco tão significativo para Minas Gerais. esta Casa Legislativa
programou a sessão de hoje. Coube a mim, para minha especial satisfação. ser o
orador oficial da solenidade. e dessa tarefa procurarei desincumbir-me com a
seriedade e o entusiasmo que nossa homenageada. por tudo o que representa só faz
merecer.

Voltada originalmente. para compromisso com a região. a UN'IMONTES tem
honrado tal objetivo de maneira extraordinária, como podem comprová-lo sua atuação
e suas realizações. Assim e que a universidade norte-mineira conta atualmente. 17
cursos de graduaçào, nos campos da Medicina do Direito, da Administração. das
Ciências Econômicas. Ciências Contábeis. Ciências Sociais, da 1-listória. Geografia
das Ciências do l' Grau. Letras, da Pedagogia. Filosofia. Educação Artisuca. Ciência
da Computação. Enfermagem. Educação Física e Agronomia. Em fase de
implantação, encontra-se o curso de Odontologia Todo esse curriculo agrupa-se em
cinco Centros de Ensino. classificados segundo a natureza das matérias. São eles os
Centros de Ciências Biológicas e da Saúde: de Ciências Sociais Aplicadas: de
Ciências Humanas: de Ensino Médio e Fundamental: e de Ciências Exatas e
Pedagogicas.
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O corpo discente compõe-se. aproximadamente. de 3.500 alunos. matriculados

nos cursos de graduação e de especialização. Desde que foi constituida. a
Universidade já diplomou cerca de 11.700 pessoas. .Atestando a importância da
regionalização. verifica-se que por volta de 77% das vagas são preenchidas por
estudantes oriundos de cidades norte-mineiras, e mais de 90% dos profissionais de
nivel superior da região são formados na TJNIIvIONTES.

A dedicação e a competência do corpo docente da Universidade, composto por
contingente de cerca de 400 professores. permiurarn a ela manter alto padrão de
ensino e expandir sua área de atuação. Além do 'campus" cm Montes Claros,
funcionam cursos de Pedagogia e Letras na cidade de Januária. e de Geografia e
Pedagogia em Pirapom. Programas para habilitação da rede estadual de ensino são
realizados em São Francisco. Salinas e Porteirinha.

A estrutura organizacional da UNHvIONTES. que hoje ocupa espaço físico de
aproximadamente 300.000m. e formada por três Conselhos Superiores: o Conselho
Uriivcrsitan.., o de Ensino. Pesquisa e Extensão: e o Conselho de Curadores. Como
órgãos suplementares. existem as Diretorias de Recursos Humanos e de
Documentação e Informações, bem como a imprensa Universitaria. a Divisão de
Tradições Mineiras e o Hospital Universitário.

Capitulo à parte merecem os dois ultimos Conselhos. A Divisão tem por escopo
incentivar as artes e manifestações de cultura popular. mantendo o Curso de Educação
Artística. o Museu do Folclore, grupo teatral. coral, o conjunto instrumental
Unimúsica e o grupo foiclorico Banze. O nome do último. alias, já ultrapassa as
fronteiras de nosso pais.

Eu quero. aqui. fazer um parêntese e dizer que é. para nós, extremamente
alvissareira a noticia da recuperação do antigo prédio e do tombamento do prédio da
antiga Faculdade de Filosofia de Montes Claros, que e um dos grandes patnmõnios da
nossa querida UN1MONTES

O Hospital Universitário Clemente de Faria por seu lado. bastaria para justificar a
o existência da UNIMONTES. A partir da incorporação de estabelecimento

administrado pela FIIEMJG. a Universidade implementou a assistência prestada pelo
nosocôrnio. em arca das mais criticas da região. Dispondo de 165 leitos, realiza em
torno de 400 intemações por Inês. a maior parte de pessoas carentes. Sua policlinica
reinstra media de lO mil consultas mensais. com atendimento em regime de
ambulatório, e acha-se em construção ala para a maternidade. O projeto para um
pronto-socorro. que será o pnmeiro do Norte de Minas, está incluído no Plano
Plurianual do Governo do Estado.

Como se vé. os 35 anos da UNIMONTES têm sido bciii vividos. Sem medo de
errar. pode-se apontá-la como instituição-modelo, e a cada dia nos chegam noticias
auspiciosas sobre seus novos empreendimentos. Ha pouco. por exemplo, vimos que
os alunos do curso de Geografia elaboraram uma "Cartilha de Educação Ambiental.
que será. sem dúvida, de enorme valia para o crescimento da consciência ecológica



regional. A iniciativa fez parte do programa da Semana do Meio Ambiente.
demonstrando como a UNIMONTES se insere na comunidade e colabora para a
concretização dos anseios de nossa gente. buscando, com ela, respostas para suas
necessidades.

Não há dúvida de que a IJNIMONTES faz jus ao termo latino 'universitas'. como
instrumento da abrangência e da irnegraçào de todo o universo norte-mineiro. E
realmente participação industriosa na vida das comunidades. não se limitando ao
terreno didático e cultural. mas avançando positivamente na área de assistência.

A homenagem que hoje lhe presta esta Assembléia portanto. é das mais justas e
oportunas. Representa ela o reconhecimento do Legislativo mineiro à iniciativa
pioneira que frutificou de modo tão grandioso, pelo que peço vênia para consignar-
lhe. em nome do Palácio da Inconfidência nossa mensagem de admiração e respeito.
Ao Reitor da LTNIJIONTES. Prof. Jose Gemido de Freitas Druinond. aos professores.
aos funcionários e aos alunos, à população de Moines Claros e de todas as comunas
que se beneficiam com sua atuação. pedimos permissão para compartilhar do
justificado orgulho que por ela nutrem.

Palavras do Sr. José Gemido de Freitas Drumond
Exrnos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro. Presidente em exercicio da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais: Deputado Tarcisio Henriques. Secretario de
Estado da Justiça aqui representando o Exmo. Sr. Governador do Estado: Roberto
Martins. Presidente da Fundação João Pinheiro: Cinaco Serpa de Menezes. Diretor da
CODEVASF em Minas Gerais: Rúbio Andrade. Diretor da Superintendência de
Desenvolvimento do Norte de Minas: EMno. Sr. Va1demar Maximino da Cruz. DD.
Prefeito Municipal de Janaúba aqui representando os Prefeitos Municipais do Norte
de Minas: Deputados à Assembléia Legislativa de Minas Gerais: Deputados norte-
mineiros. que sempre apoiaram.. junto com esta Casa, esta chama viva do
desenvolvimento do setentrião mineiro: senhores membros da Universidade aqui
presentes. Pró-Reitores. Diretores. Professores. estudantes: ilustres convidados.
senhoras e senhores. não lia nada como um sonho para se criar o futuro.

Nunca um povo sonhou tanto em construir a sua cidadania como o sertanejo das
Gerais de Minas.

Para tanto. precisava contar com uma instituição que fosse capaz de proporcionar
aos seus habitantes o crescimento pessoal. a ascensão social. o progresso material e.
como resultante maior, o desenvolvimento cru todos os ruveis.

Esse sonho coletivo tem como marco inicial de sua histona a década de 60. quando,
do ponto de vista do progresso. o Estado de Minas Gerais se encontrava dividido pelo
Paralelo 18, acima do qual residia o subdesenvolvimento.

Essa área - hoje conhecida como região norte-mineira - que compreendia os vales
do Jequitinhonha e Urucuia. alcançava, ainda. os vales do N4ucun e do Rio Doce.

A história do Bra, sil. no entanto, passava por mudanças significativas, mercê da
atuação de um mineiro que. na Presidência da Reptiblica. capitaneou o que viria a ser
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o mais arrojado projeto de desenvolvimento nacional e que descortinou o Brasil
para os brasileiros.

Coube ao ilustre dianiantinense Juscelino Kubitschek de Oliveira instituir a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE -. que transformou a
fisionomia do norte brasileiro.

Nesse lastro. Montes Claros e a re gião norte-mineira se tornaram igualmente
beneficiadas, integradas que foram ao chamado Poligono das Secas.

O processo desenvolvinientista que se instalou propiciou o aparecimento de outro
grande marco na história desse setentrião mineiro: a criação da Fundação
Universidade Norte-Mineira.

Assim. por iniciativa desta Casa Legislativa. especificamente do então Deputado
Cicero Dumont. foi aprovado projeto de lei. que. em 24/5162. seria transformado, pelo
Governador Magalhàes Pinto, na Lei n° 2.615, que se constituiu o prefácio de urna
nova história para o povo do Norte de Minas.

Estava dado o primeiro grande passo rumo á materialização do sonho de que
falávamos. Esse. entretanto. não foi suficiente. eis que a instituição, apesar do esforço
aguerrido de seus lideres, claudicava em meio a crises diversas. sobrepuiando aquela
de natureza econômico-financeira. uma vez que não contava com qualquer dotação do
poder publico estadual.

Para sua sobrevivència. estoicamente. retirava o seu sustento das anuidades
escolares, que o estudante não mais suportava, dado o baixo poder aquisitivo do
norte-mineiro.

A esperança de novos e melhores dias foi o émulo para professores e servidores
tecriico-administrauvos. que viram acumular sobre seus ombros o peso que deveria
ser suportado pelo poder público estadual.

Não foi em vão o seu sacrifício. Apesar dos percalços. assistiram ao crescimento da
instituição e viram-na transformar-se.

Foi preciso que três décadas transcorressem para que a tão sonhada e querida
Universidade norte-mineira pudesse. finalmente, vir a ser consolidada como
instituição pública.

Para a concretização desse sonho. Sr.Presidente. foi decisivo o apoio urianime de
todos os segmentos sociais. mas. sobretudo, o descortino dos Constituintes mineiros
de 1989- que souberam traduzir, com senso de Justiça C resgate lustorico. a mais
legitima aspiração do povo das Gerais

Cerrando fileiras em torno do mesmo ideal. a Assembléia Legislativa, por nossos
lidi.mos representantes. finalmente conseguiu a nossa emancipação cultural ao aprovar
a nova Cana mineira - em 21/10/89 - onde se lê. no 3° do art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitonas: Fica transformada em autarquia com a
denominação de Cruversidade Estadual de Montes Claros. a atual Fundação Norte-
Mineira de Ensino Superior. "

Entendemos ter sido essa a mais destemida decisão politica tomada por esta Casa
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em favor de unia região. com vistas a instrumentalizar a sociedade e o poder
público, através de uma instituição capaz de propiciar mudanças politico-sociais.
tornando-se centro irradiador de conhecimento e cultura.

Hoje. Montes Claros - e toda a região norte-mineira - se orgulha desta instituição
cuja área de influência ultrapassa os limites geográficos de sua sede. estendendo-se à
macrorrc gizio Noroeste, em seu distrito gcoeducacional. que perfaz cerca de
255.000lun. ou seja. 44% da área total do Estado, alcançando. aproximadamente.
17% da população mineira, em 161 municipios.

A UNIMONTES oferece. atualmente. 1.006 vagas anuais e recebe mais de 900/o de
todo o alunado de curso superior da região Noroeste do Estado, em 31 cursos de
graduação e pós-graduação. além do ensino médio profissionalizante, para mais de
4.200 alunos, nas áreas de saúde. educação. ciências sociais aplicadas. ciências exatas
e tecnológicas e ciências humanas.

Na sua arca de abrangência encontra-se um dos menores índices de estudantes
universitarios da região Sudeste - na proporção de dois alunos por mil habitantes.
quando a média nacional - defasada em relação a outros países latino-americanos - é
de onze estudantes universitários.

Após sua reestruturação e o reconhecimento federal. a UNIMONTES pôde ampliar
o seu raio de ação. levando a Outros rnumcipios norte-mmeiros (Januana. Janaúba e
Pirapora) os seus cursos e criando novos, de acordo com a demanda e a vocação de
suas comunidades. promovendo, assim, a interiorização e a democratização do ensino
universitano público e gratuito, conforme preconiza o parágrafo único do art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. acolhido
pelo art. 7b. parágrafo único. do ato homônimo da Carta Estadual.

Sem medo de errar e com a ousadia do sertanejo. pode-se afirmar que a
UNIMONTES é urna instituição de vocação regionaL como demonstram os dados a
seguir

Noventa por cento dos profissionais de mvel superior do Norte de Minas nela se
formaram, e 75% de seus atuais estudantes são oriundos da re gião norte-mineu'a.

A UNIMONTES concretiza o modelo ideal de umversidade. por exercer a mais
efetiva participação em sua região. por ter clientela preponderantemente regional e
por serem seus cursos adequados à demanda da região. Essa combinação é a mais
propicia ao desenvolvimento regional. pois a probabilidade da permanência na região
dos profissionais nela formados é máxima. corno é máxima a significação das
atividades que se desenvolvem na sociedade.

A UNIMONTES permite. de fato, a democratização do acesso da população norte-
mineira ao ensino superior, interiorizando-o e fazendo chegar a inúmeras
comunidades recursos humanos indispensáveis ao seu desenvolvimento.

A maioria de seus cursos destina-se ½ classe trabalhadora. A UNIMONTES foi uma
das primeiras universidades públicas brasileiras a se preocupar com a ascensão social
dos trabalhadores, ao criar cursos noturnos para formaçào de professores.
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economistas. administradores e contadores.

Ela á a instituição norte-mineira que oferece o maior leque de prestação de serviços
gratuitos à população regonal. através dos seguintes órgãos e programas: Hospital
Universitário Clemente Faria. Serviço de Assistência Judiciária. Centro de Tradições
Mineiras. Museu do Folclore, pesquisa mensal de Indice de Preços ao Consumidor.
pesquisa e documentação regionais. cursos cmergenciais de licenciatura plena para
professores da rede pública de ensino fundamental. Escola Tecnica de Saúde:
Empresas Juniores e Universidade da Terceira Idade, entre outros

Destarte. é nessa vastissima geografia que a Universidade Estadual de Montes
Claros vem assumindo. progressivamente. o desafio de ser a construtora do maior
núcleo de ensino superior de excelência da região Noroeste, destinado a dar respostas
aos mais diferentes e agudos problemas sociais - muitos dos quais historicamente
desconsiderados -. tendo como missão a de contribuir para o desenvolvimento social.
econômico e cultural de nossa gente.

Unia instituição com tamanha densidade poliuca merece a consideração e o apoio
decisivo de toda a sociedade, por tudo que já fez e pelo muito que ainda há de fazer.

Que esta homenaizeni da Assembléia á UNIMONTES. ou seja. do criador a sua
criatura. reforce a responsabilidade, que cabe a toda a sociedade. de cuidar para que
ela continue universidade pública democrática e do Norte nuneiro.

Qual o vôo de um pássaro destemido. o seu horizonte á alto e infinito, elevando os
nossos sonhos à realidade, tornando o Norte mineiro menos desigual e Minas mais
solidaria com as Gerais. Obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar às mãos do Prof. José

Geraldo de Freitas Drumond uma placa comemorativa desta solenidade. numa
homenagem deste Poder Legislativo à Universidade Estadual de Montes Claros -
UNLMONTES.

- Lê os dizeres da placa comemorativa.
'A Universidade Estadual de Montes Claros. na passagem de seu 35 aniversario de

fundação. a homenagem e o reconhecimento do Poder Legislativo pela sua
Lnestllnãvel colaboração com o desenvolvimento social. econômico e cultural da
região norte-mineira, através do ensino, da pesquisa e da extensão."

Assinatura de Convênio
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Prof Jose Geraldo de Freitas Dnimond.

Maunifico Reitor da UNIMONTES, a assinar convênio interli gando a UNIMONTES
ao sistema Assembleia On Lme. numa iniciativa do Deputado Gil Pereira. Por esse
sistema a Universidade passa a ter acesso aos bancos de dados da Assembléia e a
acompanhar todo o trabalho parlamentar.

A Presidência convida o Deputado Gil Pereira para assinar o convénio como
testemunha bem como o Secretário Tarcisio Hcnriques. representante de S. Exa. o
Governador do Estado.
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A Presidência entrega ao Magnífico Reitor da UNIMONTES o disquete e a

senha de acesso ao banco de dados da Assembléia.
- Procede-se à assinatura do convênio e à entrega do disquete e da senha

mencionados.
Palavras do Sr. Presidente

Deputado Tarcisio Hennques. Secretàrio de Estado da Justiça. representante do
Governador do Estado: Prof. José Geraldo Freitas Drumond.. Magnifico Reitor da
UNIMONTES: Dr. Roberto Martins. Presidente da Fundação João Pinheiro: Dr.
Ciriaco Sexpa de Menezes. Diretor Regional da CODEVASF-MG: Dr. Rúbio de
Andrade. Diretor da Superintendência de Desenvolvimento do Norte de Minas -
SUDENOR -: Sr. Wildcrnar Maximino da Cruz. Prefeito Municipal de Janaúba.
representante de todos os Prefeitos norte-mineiros: Srs. Deputados: meus senhores e
minhas senhoras: Minas Gerais vive uni momento auspicioso para o seu
desenvolvimento. Consolida-se como a 2 economia do Pais e apresenta urna estrutura
favoravel à atração de novos investimentos. Destacam-se como fatores que
beneficiam o Estado nesse sentido sua malha viária- um parque industrial
diversificado. uma rede moderna de comércio e de serviços. mão-de-obra qualificada
e segurança Em decorrência de tais vantagens, empresas nacionais e multinacionais
de grande porte têm optado, com freqüência pelo territorio mineiro para implantar
projetos ou abrir novas unidades de produção.

Entretanto. o crescimento do Estado não acontece de forma homogênea. As
indústrias e os capitais que aqui aportam seguem a tendência de concentrar-se nas
áreas mais desenvolvidas, como o Sul, o Triângulo ou a região metropolitana da
Capital. o que contribui para manter. e ate acentuar, os desequilíbrios regionais. Sem
trunfo para concorrer em pe de igualdade com essas áreas, regiões historicamente
carentes. como o Norte e os Vales do Mucun e do Jequitinhonha permanecem à
margem dos investimentos de vulto, lutando ingloriamenie para fugir da estagnação
econômica. Devido a tais circunstãncias. cabe ao poder público estadual criar
mecanismos compensatorios e projetos especificos para estimular o progresso dessas
regiões. possibilitando que. aos poucos, adquiram autonomia para se desenvolver.
Sabemos que o Governo Estadual tem feito o possivel para isso. Contudo, os
programas em andamento são insuficientes para atender às necessidades que se
apresentam.

Nesse contexto, é fundamental que a tarefa seja partilhada com outras instituições.
E o que acontece. por exemplo, com a 1.JNIMONTES. em seu papel de fomentar o
desenvolvimento econõmico. social e cultural do Norte de Minas. Urna universidade.
como sabemos. tem funções múltiplas. Em primeiro lugar. a do crismo. da formação
académica em ambiente propício à aprendizagem e ao livre debate das idéias. Ai se
constroem o arcabouço técnico-profissional e a consciência crítica sobre a realidade
na qual alunos e professores estão inseridos. Um segundo campo é o da pesquisa e da
produção cientifica. cujos resultados podem ser repassados a empresas e instituições.



661
públicas ou privadas, para seu aproveitamento em forma de novos produtos e
tecnologias.

Compõem ainda a área de atuação de uma boa universidade as atividades de
extensão. por meio das quais se pode colocar em prática o aprendizado acadêmico. o
que se dá. por exemplo, na prestação de serviços à população.

Nessas três esferas, a UN1MONTES vem dando mostras de sua competência e de
seu compromisso com a educação e o crescimento do Norte de Minas.

Sobressaem, nesse papeL o grande número de cursos e de vagas que oferece,
abrangendo as diversas áreas da ciência, e , o atendimento à comunidade.
principalmente aos segmentos mais necessitados. A formação de profissionais para o
mercado regional alia-se a prestação gratuita de serviços.

Incluem-se aí a assistência médico-hospitalar. prestada pelo Hospital Universitário
e pela Policlínica da própria UNIMONTES: o atendimento jurídico, voltado para a
população carente: e. no campo sócio-econômico. a pesquisa regional de preços ao
consumidor e a assessoria às pequenas e médias empresas.

Ressalte-se que mais de 90% dos alunos da UNIMONTES são oriundos da própria
região. Grande parte concilia os estudos com o trabalho e pertence a famílias de baixa
renda o que fortalece, também por esse aspecto, a função social da instituição.

Outro fato que revela a importância da Universidade é que ela atende não apenas ao
Norte de Minas. Sua área de abrangência engloba ainda o Noroeste e os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. área que reúne 131 municípios. correspondendo a
aproximadamente 30% do território mineiro, nos quais se espalha unia população de
mais de 2 milhões de habitantes.

Por tudo isso. ao homenagear a 1JNIMONTES pelo transcurso de seus 35 anos de
fundação. a Assembléia Legislativa reafirma o reconhecimento de sua inestimável
contribuição para o desenvolvimento do Estado.

Conhecendo, como conheço. a dura realidade de minha região. o Norte de Minas,
sei avaliar, perfeitamente e na exata medida o significado da UNIMONTES para o
meu povo e a minha gente. A UTNT[MONTES foi fortalecida e revitalizada pela sua
estadualizaçào. medida decisiva e estratégica na qual esta Casa e a bancada norte-
mineira tiveram comportamento. sensibilidade e determinação irretocáveis - urna luta
e uma coragem. transformada em bandeira por este Reitor. A segunda grande marca
da UNIMONTES foi a criativa e célebre multiplicação dos seus cursos e serviços:
entretanto, a mais importante etapa. a mais corajosa e arrojada foi a Universidade se
projetar para toda a região. Foi a U'NIMONTES deixar de ser Universidade de Montes
Claros, adstrita aos seus umbrais. para se transformar em universidade regional.
passando a congregar. também. faculdades em Januária Janaúba. Pu'apora. redimindo
um povo. Amanha a UNIMONTES será de Salinas, de Espinosa e de todas as cidades
que se esforçarem para tanto. Amanhã será o Jequitinhonha. em Araçuai. Pedra Azul
ou Almenara. Não estamos fazendo exercício de futurologia inconseqüente, nem
abstrações. mas estimulantes constatações de uma realidade previsível.
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Parabéns.IJNTMONTES. Parabéns. discência, docência e administração desta
grande locomotiva de sonhos. esperanças e de redescoberta de um povo. Sofremos na
espera. mas somos alegres e felizes com as expectativas de nossa nova realidade.
contemporânea. com certeza, deste mundo novo em que vivemos.

Gostaríamos de manifestar esse reconhecimento ao Reitor José Gemido de Freitas
Drumond, aos professores, alunos e funcionários da IINIMONTES, fazendo votos
para que ela continue produzindo conhecimentos. recursos técnicos e humanos para o
progresso de Minas. Parabéns. UNIIMONTES, universidade da esperança,
universidade da mudança. universidade dos desafios, mas. acima de tudo,
universidade de conquista e glória de um povo.

Vossa Magnificência. ilustre Reitor, é símbolo e síntese dessa conquista. por isso.
nosso reconhecimento, nossa homenagem. nosso respeito.

A Presidência comunica aos presentes que dentro de instantes acontecerá. na
Galena de Arte desta Casa. localizada no andar térreo. a abertura da mostra regional
para divulgação dos 35 anos da UNIMONTES.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus a gradecimentos às autoridades e

aos demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã. dia
19. às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa da mesma data. às 14 horas. com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se
a reunião.

ATA DA 194 REUNIÃO EXTRAORDINÁRiA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO -ABERTURA - i a PARTE: Ata - 2 PARTE

(ORDEM DO DIA): Questão de ordem: suspensão e reabertura da reunião - Questão
de ordem - Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 1° turno. do
Projeto de Lei n° 1.255/97: discurso do Deputado Gilmar Machado: votação do
Substitutivo n° 1: aprovação: votação das Emendas n 0s 1 a 5: rejeição - Votação. em
] o turno, do Projeto de Resolução n° 1.267/97: discurso do Deputado Durva.l Angelo:
votação do proieto, salvo emendas: aprovação: votação das Emendas n os 1 a 3:
questão de ordem leitura das Emendas n°s 1 a 3: rejeição - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aíiton Vilela - Ajaimar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Antônio Julho - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Perna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues -
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Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Elbe Brandão - Emiano Batista - Gemido da
Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Fiely Tarqü o - hani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueiscn - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderlev Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro ) - 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. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1 3 PARTE

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

que é aprovada sem restrições.
2 PARTE (ORDEM DO DIA)

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

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. antes que esse requerimento seja

colocado em votação, solicito a V. Exa. que suspenda a reunião para que possamos
fazer alguns entendimentos com a Liderança do Governo e. a partir daí. começar a
votação de hoje. Esta é a nossa solicitação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem formulada pelo Deputado Gilmar

Machado. a Presidência suspende a reunião por 15 minutos. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

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

Questão de Ordem
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. nós, da Bancada do PT. informamos

que não apresentaremos requerimentos, para que possamos iniciar imediatamente o
processo de votação.

Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação. em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.255/97. do

Governador do Estado. que autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de
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Natal instituída pela Lei n° 8.701. de 18110184. para o pessoal civil e militar do
Poder Executivo e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1 e pela apresentação de
projeto de resolução. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinaram por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 e pela
apresentação do projeto de resolução, ambos da Comissão de Justiça Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opinou pela
rejeição do Substitutivo n° 2 e pela prejudicialidade das Emendas n°5 1 a 5. Para
encaminhar a votação da matéria, com a palavra o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilinar Machado* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas,
pessoas presentes nas galenas. membros da imprensa vamos votar agora o Projeto de
Lei n° 1.255/97, que trata da antecipação da Gratificação de NataL da antecipação do
décimo-terceiro. A Bancada do PT estará votando no Substitutivo n° 1, apresentado
por nosso Líder. Deputado Marcos Helênio. para que se possa assegurar. dentro da
antecipação. que aquelas pessoas que completaram seus aniversários de 1° de janeiro
a 30 de junho possam receber seus vencimentos agora no mês de julho
posteriormente. a partir de agosto, receberiam unia parte na data de seu aniversário, e
o restante. logicamente. em dezembro. Então. queremos aqui defender esse
substitutivo, no qual nossa bancada estará votando.

Acho que essa discussão que se fez e esse entendimento que se buscou reforçam,
mais unia vez, o papel da Liderança desta Casa. Os Lideres dos partidos
demonstra= nesse momento dificil. que têm uma preocupação maior do que os
seus pensamentos pessoais, têm urna preocupação com o conjunto do Estado. Acima
de tudo, tenho certeza de que a Assembléia Legislativa sai dessa crise provocada pelo
Governo mais fortalecida, mais amadurecida e. acima de tudo, com o compromisso de
juntos construirmos e buscarmos uma recuperação dos salários hoje extremamente
achatados dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. tanto das Policias Civil
e Militar quanto dos demais servidores. Acho que isso é fundamental e extremamente
importante.

Solicitamos o apoio e a votação no substitutivo apresentado pelo nosso Líder.
Deputado Marcos Helênio. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. da Comissão de Justiça. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado o
Substitutivo n° 1. fica prejudicado o Substitutivo n° 2. A Presidência passará. então, à
votação das Emendas nos 1 a 5. que somente ficariam prejudicadas em caso de
rejeição ou aprovação do Substitutivo n° 2. Em votação, as Emendas n°s 1 a 5. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Fica, portanto. aprovado. em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.255/97 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação. em 10 turno, do Projeto de Resolução n° 1.267197. da Comissão de Justiça-
que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis destinadas a
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proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder 66 
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Executivo.A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela sua
aprovação na forma onginal. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opinou pela rejeição das Emendas n°s 1 a 3. Em votação.
o projeto. salvo emendas. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Dual Angelo.

O Deputado Dunal Angelo - Sr. Presidente. Srs, Deputados. Sias. Deputadas.
servidores públicos presentes, a taüca usada pelo PT nesta semana foi de obstrução
intransigente e total ao Projeto de Lei n 1.267/97. Nossa posição sobre o proieto
continua inalterada. E uni projeto que não resolve a questão fundamental de definição
de uma política salarial para todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
E um projeto que tem o objetivo primeiro de resolver a questão pontual de apagar um
incêndio localizado, quando sabemos que toda a floresta já está tornada pelo fogo.

Estamos aqui. ao votar esse projeto. adiando a solução do problema. Mais do que
isso. a nossa compreensão e de que é prerrogativa do Poder Legislativo definir a
questão do plano de carreiras e de politica salarial para os servidores. Ao abrirmos
mão dessa nossa prerrogativa, estamos abrindo mão de questão fundamental para o
exercicio do Poder Legislativo numa democracia.

Entretanto. mesmo registrando que o voto da Bancada do PT seri contra o Projeto
n 1.267. tivemos, agora e de madrugada. quando aqui ficamos discutindo, propostas
que avançavam na negociação. no sentido de garantir uma negociação dos servidores
públicos civis com o Secretario da Fazenda e também com a presença do Chefe da
Casa Civil.

E. mais do que isso. o compromisso do Vice-Governador, na reunião das lideranças.
de que não sera somente a Policia Militar a contemplada com os indices de correção
ou de ajustes, como falou o Governo sobre a politica salarial.

Houve tambem um avanço. Sr. Presidente. cm outra emenda que consideramos
fundamental para o projeto. Ela garante a delegação ao Governador ate 31 de
dezembro deste ano. e esta SO será prorrogada por mais seis meses se o Governo

'	divulgar os índices aplicados a todos os servidores. Isso é uma forma de forçar a
transparência e a publicidade desse indices e. mais do que tudo. que eles sjaIn

o	conseqüência da negociação a ser feita com os servidores. Também registramos que.
alem dessa emenda. no compromisso com o Vice-Governador, ficou claro que

LÍ 
nenhum indice sera anunciado aos servidores públicos civis sem reuniões com as
entidades sindicais e sem que realmente o Governo negocie e discuta com os
servidores públicos civis

Dentro dessa compreensão, vamos suspender o trabalho de obstrução. sabendo que.
quantas vezes forem necessárias, faremos desta tribuna uma trincheira de lutas contra

o o rolo compressor da maioria e quantas vezes forem necessárias seremos aqui. mesmo
cm menor número, vozes bravas e resistentes a essas políticas neoliberais que
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Eduardo Azeredo quer aplicar neste Estado. Então, estamos somente suspendendo
o processo obstrutivo, pois vamos votar contra o projeto.

Gostariamos de dizer. Sr. Presidente, Srs. Deputados. que não podemos assistir a
espetáculos como os que aconteceram aqui ontem. Esta Casa. como casa desarmada.
casa do diálogo e casa da democracia, não pode conviver, em hipótese nenhuma, com
a violência que assistimos ontem aqui: Deputados investiram contra o Deputado
Geraldo Rezende, que presidia esta Mesa: violência de Deputados contra servidores
públicos: violência de jogarmos seguranças contra os servidores públicos. Acredito
que temos que buscar uma nova forma de convivência e. mais ainda que isso seja
imperativo para a democracia e para o exercício do poder. Se avançamos nessa
negociação das emendas. acredito que tambëm poderemos avançar na busca dessa
nova relação. porque. caso contrário, em todas as vezes que tivermos servidores nas
galenas fazendo qualquer manifestação e isso for uma ameaça aos Deputados.
estaremos muito fragilizados.

O Sr. Presidente - Em votação. o projeto. salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçào. as
Emendas n°s 1 a 3. que receberam parecer pela rejeição.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Gostaríamos de tomar conhecimento das emendas.

para que possamos fazer a votação.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura das Emendas n°s 1 a

3. que receberam parecer pela rejeição.
O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - Emenda n° 1 - "Art. 2° - Os ajustes de que

trata esta resolução poderão ser gerais. por categoria. ou por classe funcional.
observado, nessas hipóteses. o equilíbrio remuneratório entre os quadros de pessoas e
obedecido o resultado da negociação ocorrida entre representantes da Comissão de
Servidores e do Poder Executivo." Emenda n° 2 - «o projeto de lei delegada de que
trata o art. 1° desta resolução será apreciado pela Assembleia." Emenda mi 0 3 - O art. 20
passa a ter a seguinte redação: "Art. 2° - Estende-se ate o dia 31 de dezembro do
exercício financeiro de 1997 a vigência do § 4° do art. 60 da Lei n° 11.510. de 7/7/94
acrescentado pelo art. 33 da Lei n° 11.617. de 4110/94".

O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 1 a 3. que receberam parecer pela
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Recitadas. Esta, portanto, aprovado. em 10 turno. o Projeto de Resolução n° 1.267/97.
A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra a

reunião. convocando os Deputados para as exi.raordinarias de hoe. às 14 e ás 20
horas, e para as de amanhã. dia 21. às 9. às 14 e às 20 horas. nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 19 5 -1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 20 DE JUNHO DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 PARTE Ata - Suspensão e
reabertura da reunião - 2" PARTE(ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de
Proposições: Discussão. em 2 turno, do Projeto de Lei n 1.255/97: aprovação na
forma do vencido em V turno, com a Emenda n° 1 - Discussão. em 2' turno, do
Projeto de Resolução n° 1.267/97: encerramento da discussào: discursos dos
Deputados Gilmar Machado e Dun'al Angelo: aprovação: votação da Emenda n' 1:
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de Pareceres de
Redação Final: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei n' 1.255/97 e do Projeto
de Resolução n 1.267/97: aprovação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados.
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo Jose - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Aialmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antõnio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Amvaldo Coelho - António Genaro - Antônio
Júlio - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Dunas Rodrigues - Dims
Pinheiro - Durval Angelo - Elhe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Cosia Pereira
- Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Heh
Tarqiuruo - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - Jose Braga - José Henrique - Jose Mana Barros - Marco
Régis - Marcos Helénio - Maria Jose Haueisen - Maun Torres - Miguel Martini
Olirno Godiriho - Paulo Schettino - Pendes Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Heivecio - Wanderlev Ávila - Viison
Pires.

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

comparecimento registra a existtncia de numero 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-Secretãno. para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1" PARTE
Ata

- O Deputado Ivo José, 2'-Secretano, procede à leitura da ata da reunião antenor,
que e aprovada sem restrições.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos. ate que as

Lideranças ultimem os entendimentos para a votação da inatena. Esta suspensa a
reunião.

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

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
• Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2

Parte da reunião. com a discussão e a votação da malária constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão. em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.255197. do
Governador do Estado, que autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de
Natal, instituída pela Lei n° 8.701. de 18/10/84. para o pessoal civil e militar do Poder
Executivo e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido cm 1° turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. o projeto. salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado o proeto. salvo emenda. Em votação, a
Emenda n° 1. que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada a Emenda n 1. Fica portanto.
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.255/97 na forma do vencido em 1° turno.
com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação.

Discussão. em 2 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.267/97. da Comissão de
Justiça, que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar leis destinadas a
proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder
Executivo. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda n° 1. que apresenta. Em discussão. o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhá-la, com a palavra. o
Deputado Gilmar Machado, que dispõe de 5 minutos.

O Deputado Guinar Machado* - Muito obrigado. Sr. Presidente. Srs. Deputados.
Sras. Deputadas. demais pessoas presentes nas galerias, imprensa: hoje. pela manhã.
fizemos a votaçào. em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 1.267/97. Agora, à tarde.
estaremos fazendo a votação em 2° turno e. daqui a pouco. em redação final: ele
concede ao Governador do Estado poder para elaborar leis delegadas a fim de fazer
ajustes nos salários dos servidores. Gostaríamos de expressar que a nossa bancada
estara votando contrariamente a esse projeto. pois não reflete a melhor maneira de se
resolver a poliuca salarial dos servidores do Estado de Minas Gerais. Gostananios de
deixar claro que o Governo do Estado precisa estabelecer uma politica de
reajustamentos. porque o que estará sendo votado e concessão de poder ao
Governador do Estado para fazer leis delegadas a fim de fazer aiustes nos salários dos
servidores. Isso significa conceder abono ou alguma gratificação. que. todos sabem.
postenormente, podem ser retirados. Entendemos que se faz necessário o
estabelecimento de urna política permanente. Pela manhã. discutimos claramente, e as
Lideranças desta Casa chegaram a um entendimento no sentido de assegurar que. na
semana que vem, o Governo do Estado faça uni anúncio para tentar equacionar o
problema da Policia Militar e da Civil. Em seguida. discutiremos seriamente, sem
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fazer anúncios, antes chamando os servidores à mesa. Posteriormente.
discutiremos a questão dos ajustes. Concluimos que havia a necessidade de manter o
nosso pronunciamento contrario, mas entendemos que 

-
já houve um avanço para que

possamos assegurar que os demais servidores seiam ouvidos e, acima de tudo.
lambem tenham seus salarios ajustados. não sô a Policia Civil e a Militar, mas
também os trabalhadores da educação. da saúde. os funcionarios dos vários órgãos
das secretarias que prestam serviço ao Estado. Não nos podemos esquecer de que os
aposentados precisam ser tratados com respeito. porque dedicaram longos anos da sua
vida para que este, de fato. se tornasse um grande Estado da Federação. Agora que
estão aposentados. depois de prestar longos anos de serviço, não podem ser acusados
de pnvilegio e ficar fora desses ajustamentos. E preciso pensar nessas pessoas. que
são extremamente importantes. foram importantes e continuam sendo importantes.
Nessa perspectiva, tenho a certeza de que as Lideranças desta Casa. que assumiram o
compromisso de garantir o acompanhamento das negociações. além da comissão
nomeada pelo Deputado Romeu Queiroz. Presidente desta Casa irão. junto com os
servidores e o Governo do Estado. encontrar a melhor proposta de ajustamento e
melhoria das condições de vida e de trabalho dos servidores públicos de Minas
Gerais.

Portanto, foi segundo essa lógica e esse raciocinio que a Bancada do PT suspendeu
o processo de obstrução. Queremos deixar registrado que o Governador Eduardo
Azeredo criou o problema. deixou o problema. e tentaram jogar a responsabilidade
sobre as costas da Assembleia Legislativa. No entanto. os Deputados e as Deputadas
de Minas Gerais. mais urna vez. demonsu'arani que têm sensibilidade e clareza para-
nesse momento de dificuldade e crise. encontrar a melhor solução. a fim de atender às
reivindicações da Policia Civil, da Militar e dos demais servidores. Segundo essa
perspectiva, vamos continuar trabalhando contra a lei delegada. E preciso que os
canais de negociação sejam abertos, a fim de que possamos. de fato, trabalhar.

A Emenda n 1 temo objetivo de adequar melhor o prazo dentro do qual o Governo
do Estado ira trabalhar nessa lo gica e. acima de tudo, garantir que ele dê publicidade
aos ajustes feitos. a fim de que possamos acompanhar o processo. de maneira que não
haja pnvilégios para os ocupantes dos altos cargos de chefia. Precisamos. nesse
momento. dar maior atenção aos cargos principais. que são exatamente aqueles que
estão na ponta. ou seja. o pessoal da saude, da educação e da policia.

E Quero encerrar. Sr. Presidente. agradecendo e contando com os Deputados para que
possamos demonstrar a nossa insatisfação com relação ao que foi colocado para todos
nós. Muito obrigado.

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

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas.
antes de mais nada, gostaria de reiustrar um fato inédito nesta Casa: numa sexta-feira
como esta. estão presentes mais de 40 Deputados neste Plenário. Isso demonstra o
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grande interesse dos Deputados pelo projeto do Governo. Que bom seria que esse
interesse também se manifestasse com relação ao arrocho salarial que se abate sobre
os servidores públicos do Estado. inclusive os desta Casa. Que bom seria se houvesse
o mesmo interesse em pressionar o Governo para que não sucatasse o Estado. como
está fazendo. vendendo a CEMIG, ameaçando vender a COPASA-MG. vendendo o
sistema financeiro e praticando uma politica neoliberal entreguista em Minas Gerais.

Esperamos ver gestos como esse. de presença de dedicação. Esperamos que nós. do
PT. não tenhamos contnbuido para que os senhores continuassem até sexta-feira neste
Plenário. Esperamos que as nossas intervenções tenham servido, no mimmo. para
uma reflexão.

O que foi negociado é algo ainda muito timido. Negociação" E obrigação do
Governo negociar. Qualquer Governo que se diz democrata tem a obrigação de
negociar com seus servidores. Entretanto. ternos de fazer pressão e obstrução. para
que o Governo se assente com os servidores e negocie aquilo que é um direito, pois a
Constituição Federal garante o direito de organização sindical, de representação das
categorias pelos sindicatos. No entanto, temos de forçar isso.

Gostaria de comentar também a emenda que apresentamos ao projeto para que. em
caso de prorrogação. sejam divulgados os indices. Isso, qualquer Governo
democrático teria de fazer. Entendemos que a obstrução é um instrumento
democrático que a Minoria tem para forçar a negociação. Tantas vezes quantas se
fizerem necessárias. como já foi demonstrado em outros anos. a Bancada do PT usará
esse instrumento.

Srs. Deputados. gostaria de. mais uma vez, dizer que devemos refletir sobre o
problema da violência. O que houve aqui.. hoje de madrugada. foi lamentável. Que
bom seria se este Poder pudesse conviver de forma mais democrática e resolver as
diferenças através do diálogo. e não, á base de empurrões e violência. E lamentável.
mas todos nós erramos nesse episódio - isso é evidente. Não devemos responsabilizar
só a Mesa. mas ainda está na minha memória o espetáculo deprimente a que
assistimos nesta madrugada.

Senti-me mais dcpi-umdo. ainda, vendo colegas Deputados aplaudirem a medida e
ficarem entusiasmados com o que estava acontecendo. Acho que é possivel alguém se
entusiasmar com aquilo. porque a violência está dentro da propria pessoa. tuas
democracia não combina com agressão. Democracia é o uso inverso ao da força.
Muito obrigado.

O Sr Presidente - Em votação, o projeto. salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. - Pausa.) Aprovado o projeto. Em
votação, a Emenda n° 1. que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada a emenda. Fica-
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Resolução n° 1.267/97 com a Emenda n
1. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos, para

aguardar que as comissões ultimem os pareceres de redação final dos projetos
aprovados nesta reunião. Estão suspensos os nossos trabalhos.

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

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

os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.255/97. do Governador do
Estado. que autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de Natal, instituída
pela Lei n° 8.701. de 18/10/84 (à sanção): e do Projeto de Resolução n° 1.267197. da
Comissão de Justiça que delega ao Governador do Estado atribuição para elaborar lei
destinada a ajustar a remuneração dos servidores dos quadros de pessoal do Poder
Executivo (A promulgação.).

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

reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira. dia
23. às 20 horas. ficando desconvocadas as extraordinárias de hoje. às 20 horas, e de
amanhã, às 9. às 14 e às 20 horas. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.154/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Wilson Trópia o projeto de lei em tela objetiva declarar

de utilidade pública a Associação de Prevenção do Câncer da Mulher - ASPRECAM -
com sede no Município de Belo Horizonte.
O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça

que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos lermos

do art. 104. 1, "a. do Regimento interno.
Fundamentação

A entidade referida tem por finalidade planejar e executar obras de beneficência e
assistência social ligadas ao câncer da mulher nesta Capital. Em cumprimento a suas
finalidades, promove campanhas de caráter preventivo e educativo junto à população.
objetivando esclarecê-la sobre os males do câncer.

Além de contribuir de forma substancial na divulgação do problema. realiza
seminários. incentiva a pesquisa e fornece meios para que os estudiosos da questão
possam realizar seus trabalhos.

Também presta serviços médico-hospitalares. ambulatoriais e paramédicos.
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gratuitamente. aos que a ela recorrem.

Diante de tais considerações, meritória é. pois, a iniciativa em declará-la de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.154/97 na

forma apresentada.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.167/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Amaral- o Projeto de Lei n° 1.167/97 visa a

declarar de utilidade pública a Caixa de Beneficência dos Funcionários da EMATER -
CABEFE -. com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua jurid.icidade. constitucionalidade e legalidade. Vem ela, agora a
esta Comissão para o 1° turno de deliberação conclusiva, conforme preceituam as
disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar vem prestando serviços significativos à

comunidade. notadamente no que se refere à assistência social, médico-hospitalar e
odontológica. Especificamente a seus associados, oferece auxílio financeiro, de suma
importância para compor o orçamento familiar.

Para que possa prosseguir com seu trabalho. julgamos conveniente e oportuno que
ela seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.167/97 no 10

turno. na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N 1.168/97
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.168/97. de autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos.

pretende declarar de utilidade pública o Teatro Avesso, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça examinou o projeto, não
encontrando óbices a sua tramitação.

Vem a proposição. agora. a esta Comissão para o 10 turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
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O Teatro Avesso formula e executa projetos voltados para o desenvolvimento e
o estudo da arte dramática nos gêneros adulto, infantil e infanto-juvenil. Proporciona-
ainda. à comunidade local espetáculos produzidos pelo próprio grupo.

Num pais em que os valores humanisticos e culturais são muitas vezes ignorados,
iniciativas como as da entidade mencionada são de vital importância ao
aprimoramento da sociedade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n 1.168/97 no l turno. na

forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Marco Rgis. relator.

PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.174/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n 1.174/97. de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão. visa a

declarar de utilidade pública o Centro de Vida Independente de Belo Honzonte - CVI-
BH -. com sede no Mumcipio de Belo Horizonte.

Publicada em I°/5/97. foi a matena encaminhada i Conussão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua iuridicidadc. constitucionalidade e legalidade. Vem.
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva. em cumprimento às disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar trabalha em prol da assistência e da

orientação ao portador de deficiência. tendo cm vista objetivo maior, que e a sua
inserção social. unica maneira de se conseguir o seu completo bem-estar.

Para que ela possa continuar com seu trabalho, reconhecemos a necessidade e a
conveniência em declara-Ia de utilidade publica.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n 1174197 no 10

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997
Carlos Pimenta relator.

PARECER PARA O l TURNO DO PROJETO DE LEI N0 1.188/97
Comissão de Saude e Ação Social

Relatori o
A proposição em tela, de autoria do Deputado Marco Régis. tem por finalidade

declarar de utilidade publica o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito
de Santa Cruz da Aparecida - CONT)ESC -. sediado no Municipio de Monte Belo.

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. em conformidade com o
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que preceituam as normas regimentais.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada exerce importantes atividades assistenciais para o bem-

estar da comunidade.
Promove a integração entre os moradores, oferecendo-lhes espaço propício ao lazer

e à pratica de esportes. além de envidar esforços visando a propiciar-lhes acesso à
educação. à casa própria e a melhores condições de segurança.

Assim, entendemos ser importante que esta Casa reconheça a sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1 188/97 na forma
proposta.

Sala das Comissões. 21 de junho de 1997.
Carlos Pimenta. relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.191/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ajainiar Silva, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Assistência ao Portador de Deficiência de Araxá -
FADA -. com sede no Município de Aiaxá.

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 1° turno. nos termos
regimentais.

Fundamentação
A associação em análise realiza importante trabalho para melhorar as condições de

vida das pessoas portadoras de deficiência fisica. de modo que. por meio dele. a sua
integração social toma-se possível, graças ao desenvolvimento de atividades que Lhes
possibilitam acesso à educação, à saúde e ao encaminhamento profissional. Além
disso. é-lhes dada assistência e orientação jurídica.

Em razão das dificuldades enfrentadas pelos deficientes numa sociedade
preconceituosa. verifica-se a importância da continuidade dos trabalhos realizados por
essa entidade, que merece todo o nosso apoio.

Conclusão
Em vista do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.191/97 na

forma proposta. no 1 1 turno.
Saladas Comissões. 24 de junho de 1997.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.196/97
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise visa a declarar de
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utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Viçosa - ASCORV -*
sediada no Município de Viçosa.

Após realizado o exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça. vem o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art.
104. 1. 'a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A associação em tela é de natureza essencialmente desportiva e promove a prática

do atletismo em suas diversas modalidades. Assim, contribui para a integração da
comunidade, particularmente dos jovens oriundos dos segmentos mais carentes. que
têm nela a única oportunidade de desenvolver suas aptidões esportivas.

Devido à importância das atividades por ela praticadas. devemos nos empenhar pala
declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.196197 no 1

turno, na sua forma original.
Saladas Comissões. 24 de junho de 1997.
Sebastião Navarro Vieira relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.199/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Leortidio Bouças. o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar de utilidade pública o Centro Comunitário da Igreja Presbiteriana Unida de
Uberlândia - CCIPU -. com sede no Município de Uberlândia.

Nos termos re gimentais, foi a proposição examinada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou por sua jundicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda n 1.

Agora. compete a este órgão colegiado examinar o projeto atendo-se a seu mérito.
Fundamentação

O CCIPU é unia sociedade civil sem fins lucrativos, com os seguintes objetivos:
otimizar as condições de atendimento à população carente infantil e aos adolescentes
dos bairros circunvizinhos ao da sede: estimular a organização das mulheres que
trabalham fora do lan organizar formas de educação para o trabalho e a produção de
bens: criar condições para atendimento à população na área de saúde: ensejar
oportunidade para encontros socioculturnis. sindicais, educativos, recreativos e de
movimentos populares e promover a fraternidade e a unidade entre os diferentes
grupos cristãos e outros grupos religiosos.

Em virtude da relevância social das ações desenvolvidas pelo CCIPU. entendemos
ser justo e oportuno que se lhe outorgue titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n 1.199/97 no F

turno, com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.201/97
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen. o projeto de lei cm epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Milton Campos para Desenvolvimento e
Assistência a Vocações de Bem-Dotados - ADAV -. com  sede no Município de
Ibirité.

Publicado. foi o projeto submetido à apreciação da Comissão de Constituição e
Justiça. que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade. Agora,
vem a matéria a esta Comissão para o 1° turno de deliberação conclusiva, conforme
estabelecem as disposições regimentais.

Fundamentação
Voltada para o atendimento das pessoas superdotadas. a ADAV desenvolve

múltiplas atividades que proporcionam a manifestação de seus anseios e aptidões.
Com base em métodos científicos. orienta a vocação dos assistidos, assegurando-lhes
perspectivas profissionais futuras e. em conseqüência o próprio bem-estar na
sociedade.

Consideramos. portanto. relevante e oportuna a iniciativa em declará-la de utilidade
pública.

Conclusão
Mediante o exposto. opinamos pela aprovação, em 10 turno, do Projeto de Lei n°

1.201/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
José Henrique. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.096197
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Wanderlev Ávila. o projeto de lei em epi grafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de Ouro Branco, com
sede no Município de Ouro Branco.

A proposição foi aprovada no l turno, na forma apresentada. e agora nos termos
regimentais. compete a esta Comissão apreciar a matéria no 20 turno. em caráter
deliberativo.

Fundamentação
De acordo com o seu estatuto. a Loja Maçônica Estrela de Ouro Branco é sociedade

civil sem fins lucrativos. de cunho filosófico. filantrópico. educativo e progressista-
cujos objetivos pautam-se pelo aperfeiçoamento moral. intelectual e social da
humanidade e pelo desenvolvimento da maçonaria no município-sede. Também
incentiva as pessoas quanto ao cumprimento i.nflexivel do dever, ½ prática
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Reiteramos. portanto. o entendimento de que é justa e oportuna a pretendida

outorga do titulo declaratorio de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n 1.096/97 no 2
turno, na forma proposta.

Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Sebastião Navarro Vieira. relator.

PARECER PARA O --`TURNO  DO PROJETO DE LEI N° 1.11 3 /97
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em tela. de autoria do Deputado \Vanderlev Avila. pretende declarar

de utilidade pública a entidade denominada Fraternidade Feminina Paz e Amor VII.
com sede no Municipio de Pedro Leopoldo.

Após a aprovação do projeto no F turno, como proposto, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no Y turno. nos termos regimentais.

Fundamentação
Visando ao crescimento pessoal e à elevação do ser humano na sociedade. a

referida instituição propicia assistência gratuita aos menos favorecidos conforme o
espírito e os princípios que norteiarn a atividade maçônica.

Ratificando o parecer desta Comissão emitido no 1° turno, afirmamos que a
entidade merece o titulo declaratóno de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.113/97 no 2 turno.

na forma original.
Saladas Comissões. 24 de junho de 1997
Marco Régis. relator.

PARECER PAR.A O 2' TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1. l29'97
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Re lato rio
De autoria do Deputado WanderleAvila. o projeto de lei em analise visa a

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas VinciL com sede no Mumcipio
de Divinópolis.

Aprovado o projeto no 10 turno. sem emenda, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2' turno. nos termos regimentais.

Fundamentação
Tendo em vista a prática desinteressada da beneficência. a referida entidade pugna

por cnar creche, orfanato e asilo para servir os segmentos mais necessitados.
Igualmente. incentivando a educação e a cultura visa ao aprimoramento social.

moral e intelectual dos residentes em Divínopolis.
Consideramos. portanto, oportuno e merecido o titulo declaratõrio de utilidade
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pública que a proposição pretende outorgar-lhe.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.129/97 na forma

proposta.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Guinar Machado. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.140/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Jbrahim Jacob. o Projeto de Lei n° 1.140/97 objetiva

declarar de utilidade pública a Associação Professor Oswaldo Gribel de Assistência
ao Menor - APOGAM -. com sede no Município de Mercês.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2° turno. nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço desenvolve atividades de grande alcance social.

proporcionando. por meios legais e humanitarios, proteção aos menores carentes e
buscando o seu crescimento social e profissional.

Pelo êxito que a instituição vem alcançando no desempenho do seu trabalho, justa e
meritória se mostra a iniciativa em declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.140/97 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.148/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Wanderlev Ávila. o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Contemporâneos do Futuro n° 204. com
sede no Município de Contagem.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emendas. cabe. agora. a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria reconhecemos

a importância em se declarar de utilidade pública a entidade mencionada tendo em
vista os serviços de cunho educacional. assistencial e cultural que ela proporciona a
seus associados e à comunidade em geral.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°

1.148/97 na forma proposta.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 273 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 25 DE JUNHO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.276 e
1.277/97 - Requerimentos nos 2.214 a 2.220/97 - Comunicações: Comunicação do
Deputado Dilzon Meio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto
Amaral. Marcelo Gonçalves. Elbe Brandão, Gilmar Machado. Durval Angelo e Paulo
Piau - 2 PARTE (ORDEM DO DIA): P Fase: Abertura de inscrições - Leitura de
Comunicação Apresentada - Votação de Requerimentos: Requerimentos n os 1.504/96
e 1.995/97: aprovação - 2° Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Votação. em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.045/96: aprovação na forma
do Substitutivo n° 1 - Votação. em 2° turno, do Projeto de Lei n° 369/95: rejeição -
Questão de ordem - Votação. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 517/95: aprovação na
forma do vencido em 1° turno - Discussão, em l turno, do Projeto de Lei n° 1.06 1/96:
aprovação com a Emenda n° 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA-

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Julho - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baidonedo Napoleão
- Bilac Pinto - Dinias Rodri gues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Ei-mano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilniar Machado - Helv Tarqüinio - Ibrahim Jacob -
imni Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mi guel Barbosa - Miguei Martini - Olinto Godinho - Paulo Penersen - Paulo Piau -
Paulo 5cheino - Pérjcies Feri-eira - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Toninho Zeitune - Wanderlev 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.



rÀ

681
Com a palavra o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião
anterior.

P PARTE (PEQUENO E)GEDIENTE)
Ata

- O Deputado Ivo Jose. 2°- Secretario, procede à leitura da ata da reunião anterior.
que ë 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° 1.276/97
Cassa o titulo de utilidade pública do Conselho Federal dos Pastores do Brasil -

CFPB -. com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ari. 1 - Fica cassado o titulo de utilidade pública do Conselho Federal dos Pastores

do Brasil - CFPB -. com sede no Murncipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Ari- 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 23 de junho de 1997.
João Leite
Justificação: O Conselho Federal dos Pastores do Brasil foi declarado de utilidade

pública por meio da Lei n° 11 .877, de 25/8/95. Tal entidade apresentou estatuto que se
encontrava de acordo com os requisitos exigidos pela legislação pertinente, tendo sido
exarado parecer favorável pela Comissão de Constituição e Justiça. Entretanto. cm
l°/1/96. os estatutos foram totalmente modificados. inclusive no que se refere ao seu
objetivo.

O atual estatuto do Conselho fere frontalmente direitos individuais e coletivos
expressos no ari. 5° da Carta Magna. restringindo o direito de reunião, cassando a
liberdade de expressão. de trabalho, de associação e de crença. compelindo pessoas a
uma associação não obngatona enfim.  contrariando vanos preceitos constitucionais.

E

	

	 O estatuto do CFPB. em seu ari. 4°. dita que todas as entidades de classe do Brasil
estarão subordinadas a ele e a ele deverão filiar-se para obter o aval do "orgão

o
	maximo do poder federativo — Ora e preceito constitucional que ninguém será

E
	compelido a associar-se ou a permanecer associado (inciso XX do art. 5 0 da

o	Constituição Federal).
o
	 O art. 23 do estatuto estabelece que competirá ao Conselho a cassação. a extinção e
o 

a punição de qualquer orgão evangélico que não esteja cumprindo ri gorosamente os
seus estatutos. ao passo que a Carta Magna. no art. 5°. XIX determina que as
associações so poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades
suspensas por decisão judicial. exigindo-se o trânsito em julgado da sentença. O
citado Conselho, portanto. arroga-se poderes de ôrgâo do Judiciário, com competência
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para julgar e determinar a extinção de associações.

Como se vê, a citada entidade. ao  fazer alteração estatutária posterior a sua
declaração de utilidade pública deturpou todos os seus objetivos, estando, agora. cm
desacordo com a Constituição Federal e com os preceitos estatuídos para as entidades
declaradas de utilidade pública em Minas Gerais. Com  base nisso e na Lei n° 3.373.
de 1965. proponho a cassação do título de utilidade pública do Conselho Federal dos
Pastores do Brasil. contando com o apoio dos nobres colegas.

- 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° 1.277/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Nova

York e Jardim dos Comerciários - AJANYJACOM -. com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Jardim Nova York e Jardim dos Comerciários - AJANYJACOM -. com  sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões. 17 de junho de 1997.
João Batista de Oliveira
Justificação: A Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Nova York e Jardim

dos Comerciários - AJANYJACOM -, entidade sem fins lucrativos, presta relevantes
serviços às populações das regiões nas quais atua. A entidade preenche todos os
requisitos necessários à declaração de utilidade pública: funciona há mais de dois
anos, os membros da sua diretoria são pessoas idôneas e que não recebem
remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.

Quando declarada de utilidade pública a entidade estará habilitada a prestar mais e
melhores serviços à comunidade. cumprindo. também. com  mais vigor, seus
objetivos.

- 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° 2.214/97, do Deputado Ibrahim Jacob. solicitando seja formulado apelo ao

Governador do Estado com vistas a que tome providências para solucionar o impasse
entre os Diretores do CREDIREAL e do CREDIPREV e os funcionários aposentados
do CREDIREAL. (- A Comissão de Administração Pública.)

N° 2.215/97. do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulações com o Cruzeiro Esporte Clube pela conquista do título de
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Campeão Mineiro de Futebol de 1997.
N° 2.216/97. do Deputado José Maria Barros, solicitando se consigne nos anais da

Casa voto de congratulações com o jornal Voz de São João". pelos 90 anos de bons
serviços prestados à comunidade de São João Nepomuceno e à Zona da Mata. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.)

N 2.217/97. do Deputado Dirnas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à suspensão das inadimpléncias dos municípios
mineiros até 31/12/97. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.218/97, do Deputado Toninho Zeitune. solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado. ao Secretário da Segurança Pública e ao Comandante-Geral da
PMMG com vistas à liberação de duas viaturas policiais para o Municipio de Monte
Belo.

N° 2.219/97. do Deputado Djalrna Diniz. solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à liberação de
uma viatura policial para o Município de Nacip Ravdan.

N° 2.220/97. do Deputado Djalma Diniz. solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à liberação de
uma viatura policial para o Municipio de Francíscópolis. (- Distribuídos à Comissão
de Defesa Social.)

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Dilzon Meio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Axnaral.
• Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas.

representantes da imprensa. distinto e seleto público que nos vê e que nos ouve. povo
mineiro, vem da cidade ribeirinha de São Francisco. às margens do caudaloso rio que
lhe empresta o nome, no ainda muitas vezes esquecido Norte de Minas Gerais, o mais
recente clamor popular contra a degradação desse rico e majestoso manancial hidrico,
que. nascendo na serra da Canastra em Minas Gerais. atravessa cinco Estados
brasileiros até desaguar-se no oceano Atlàritico. na divisa de Sergipe e Alagoas.
sendo. por isso mesmo. denominado de o rio da Unidade ou da Integração Nacional.

De fato. foi essa preocupação com os destinos de um dos mais importantes rios
o
	brasileiros que inspirou entidades governamentais e não governamentais de nosso
E Estado a realizar na cidade de São Francisco. nos dias 12. 13 e 14 próximos passados.

a Semana do Meio Ambiente. tendo como terna central as agressões que, ao longo dos
anos e em nome do progresso. se vêm cometendo contra esse patrimônio da
hidrografia nacional.

Ficamos duplamente satisfeitos em participar pessoalmente do importante evento.
como Presidente da Mesa de um dos palpitantes debates.

Primeiro, pelas nossas origens de homem do campo. pela formação profissional de
Engenheiro-Agrônomo. depois. pela condição de diretor de uma empresa pública - a
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CODEVASF - promotora do desenvolvimento regional com a exportação das
riquezas do solo com justiça social. somos ardorosos defensores da necessidade cada
vez mais premente de se implantar em nosso Estado uma política de uso racional dos
nossos recursos hídricos.

Dai. Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sra. Deputada, registramos desta tribuna o
nosso aplauso aos promotores desse fórum do meio ambiente realizado em São
Francisco.

Por oportuno. registramos que. no dia 23 do corrente mês. o Sr. Presidente da
República Federativa do Brasil Fernando Henrique Cardoso pronunciou discurso de
abertura na sessão especial da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. especialmente convocada para avaliar a
situação do meio ambiente cinco anos após a reunião de cúpula. realizada no Rio de
Janeiro. sobre o tema.

No citado pronunciamento, o Presidente Fernando Henrique ofereceu a cidade do
Rio de Janeiro como sede para um foro mundial sobre o meio ambiente e
desenvolvimento, fazendo daquela cidade a Capital Internacional do
Desenvolvimento Sustentável.

Na oportunidade. o Presidente do Brasil cobrou "a inconsistência no cumprimento
dos compromissos de cooperação internacional que ameaça o espírito da parceria
forjada no Rio de Janeiro por ocasião da ECO-92".

Destarte. Sr. Presidente e Srs. Deputados. pedimos permissão para a leitura da carta
de São Francisco. documento que sintetiza o resultado dos trabalhos desenvolvidos
durante o fórum do meio ambiente realizado em São Francisco e de cujo teor devem
ser comunicados os órgãos de Governo Federal e Estadual, ligados às políticas
Nacional e Estadual de Meio Ambiente. o qual diz o seguinte:

"Nós, os responsáveis por organismos de defesa ambiental. os dirigentes de
instituições públicas e entidades não governamentais de proteção ao meio ambiente
proclamamos o seguinte:

Primeiro: manifestar profunda preocupação com o atual estado de degradação do
São Francisco. conhecido como o Rio da Unidade Nacional e seus reflexos na
qualidade de vida dos povos ribeirinhos.

Segundo: comprometer-nos a desenvolver, cada uni dentro de sua atribuição e nível
de atuação. permanentes ações de vigilância e de defesa do "Velho Chico"_ como é
carinhosamente apelidado o nosso rio.

Terceiro: conclamar nossos irmãos e companheiros de ideal para uma verdadeira
cruzada de desenvolver ações espontâneas e promover medidas legais pertinentes para
salvação do rio São Francisco. essencial à economia do Pais e verdadeiro patrimônio
histórico, cultural- paisagistíco e ambiental- para que ele não venha a se transformar.
em futuro próximo. em mais uma frustração nacional. e. como no vatícinio poético.
em apenas um retrato na parede.

São Francisco, junho de 1997'.



WC
685

Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada, quero também. nesta
oportunidade. trazer, em nome da classe rural do Norte de Minas, especialmente
através da Sociedade Rural, do Sindicato Rural e da Cooperativa. o convite para que
todos aqui presentes e todos os produtores possam participar da XXIII Exposição
Agropecuária de Montes Claros. a ser iniciada daqui a três dias. no sábado próximo.
dia 28 de junho. Considerem-se todos convidados para esse evento.

Sr. Presidente. Srs. Deputados. quero. também, trazer a esta tribuna o resultado de
unia das melhores reuniões que a Comissão de Agropecuána desta Casa pôde realizar.
Trata-se da audiência em que trouxemos as pessoas interessadas em defender e ajudar
o produtor mineiro, para discutir os contratos de opção de venda de produtos
agropecuários. Foi, sem dúvida uru dos momentos em que esta Casa pôde somar
esforços em defesa da economia de Minas Gerais. no que diz respeito à sua produção
agrícola. Naquela ocasião. o Presidente da Comissão apresentou requerimento, que foi
devidamente aprovado, solicitando que o Banco Central autorizasse, desde logo. o
funcionamento do Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB -. que. sem dúvida
alguma. será um enorme beneficio para todos os produtores rurais de Minas Gerais. E
o que tínhamos a dizer. Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra- o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas.

público presente nas galerias, membros da imprensa mais unia vez ocupo esta tribuna
para protestar contra o tratamento que vem sendo dado à saúde em nosso Estado e em
nosso País. A culpa que vem sendo atribuída à má administração do Hospital das
Clínicas é uma vergonha já que o Ministro que vem fazendo essas denúncias não tem
competência nem conhece o Hospital das Clinicas. Acusar, de longe, é muito fácil.
Aqui fica o meu protesto contra o Ministro da Saúde. que acusou o Diretor. Dr.
Juarez. de má administração. Conheço bem aquela entidade. Trata-se de entidade
séria honesta e, se não fosse bem administrada já estaria fechada há muito tempo.
Falar que o Estado de Minas Gerais não precisa do Hospital das Clínicas para atender
os pacientes do SUS já é uma brincadeira. Isso é um absurdo porque. hoje.
praticamente todos os pacientes do SUS são atendidos no Hospital das Clínicas ou em
hospitais municipais. uma vez que os demais hospitais. tais como o Felicio Rocho. a
Santa Casa. o Santa Rita. o Vera CruL todos já fecharam suas portas para o SUS.
Falar que o SUS paga bem é outro absurdo. Uma consulta está ficando em R$2.00.
Dessa forma, não haverá mais médicos para atender pelo SUS. O Ministro, de longe.
fala em má administração do Hospital das Clínicas e diz que ele não á necessário. O
Hospital das Clínicas atende a mais de 250 mil consultas por ano. faz 12 mil cirurgias
ambulatoriais e 8 mil cirurgias internas. Fica aqui o meu protesto contra essa política
de má vontade para com os pacientes do SUS e de hospitais conveniados pelo SUS.
Diminuiu bastante o número desses hospitais. porque ninguém mais aguenta arcar
com o prejuízo do Governo Federal. Acho que os hospitais têm que fazer isso mesmo.
Chega-se a uni ponto que iodos ficam prejudicados com a má administração do
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Governo Federal.

Fica aqui o meu protesto.Para haver nova critica, ë necessário que se venha aqui e
que se conheça o Hospital das Clinicas. hospital-modelo no Estado de Minas Gerais e
em todo o Brasil. Muito obrigado.

A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente. Sras. Deputadas. Srs. Deputados.
funcionários da Casa. imprensa senhoras e senhores: Minas Gerais vive, nos últimos
dias, o que o futuro dissertará em páginas dificeis de sua gloriosa história. Os dragões,
a milícia ou a PMMG nasceu da necessidade de os primeiros cidadãos mineiros
defenderem-se da cruel intolerância dos representantes do reinado português no
século XVII. Minas  é, por natureza. urna criança intransigente e quase inconseqüente
libertária: mais que nunca, convicta e amante da paz. Sabe sempre bradar forte, para
fazer ecoar pelo Brasil a ânsia do seu povo por transformações. Compreende que é a
síntese humana da formação étnica e cultural deste País. E o centro, o equilíbrio
histórico das forças políticas que acreditam no discernimento entre a realidade e a
ilusão, atuando com a primazia da inteligência. Impossível não admitir esse fato:
irreal não querer transportar para as futuras gerações as informações verdadeiras sobre
este instante de incompreensão unilateral. A Capital mineira, incrustada no interior
geográfico desta Nação. assistiu a uma evolução trágica: a rebeldia de Soldados.
Cabos e Sargentos da bicentenária incorporação de Tiradentes.

A tradição foi inesperadamente usurpada. mas. ao mesmo tempo. Minas rompe seu
eterno silêncio para indicar ao Brasil que perdura a existência de abismos profundos
entre o que se fala e o que se realiza. Certamente, por fatalidade indesejada, a quase
morte, mais urna vez, fará renascer a vida para se transformar no alento dos
esperançosos. dos que têm sede de justiça e de fraternidade. A demonstração de
quanto é necessária a hierarquia deve coexistir com a obrigação de não ser
complacente. A solução para o impasse não pode ser simplória nem vista ao primeiro
olhar, ruas precisa buscar a perfeição e vislumbrar o que é exigido pela lei. Neste
caso. ser consciente toma-se imperativo. Devemos, em detrimento de todas as
agruras. defender a Constituição, seu legitimo texto, escrito com a pena da sensatez e
pelos representantes legítimos e confirmados por milhões de eleitores, no Congresso
Nacional, os quais constituem a democracia deste País.

Existem os que temem o tempo presente. fazem presságio de um futuro com marcas
negras e nefastas para o Brasil. Não é o desejo de Minas Gerais. o Estado nacionalista
de libertários. que abraça o Pais com fé e determinação, exalados por textos sábios e
sensíveis. escritos pelos poetas inconfidentes, puros brasilianos. O Legislativo
mineiro vai cumprir seu dever de aglutinador e defensor dos interesses de Minas
Gerais. aliando-se às forças institucionais do Estado. sobretudo para preservar a
integridade administrativa e inquestionável do seu Governo. Neste instante de
perturbação. deve ser real a capacidade do Governo Federal em entender que a
extensão dos problemas deste Estado extrapola suas fronteiras e ganha dimensão. com
pengo que atinge a soberania nacional. E preciso ter cautela nas afirmações e.
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sobremaneira, é imperativo respeitar Minas Gerais pela sua história, pelo seu
eterno compromisso com a Nação. pela força do seu povo. responsavel pela parceria
intocável na construção da democracia que permite ao Brasil viver essa histonca fase
da Nova República. Minas esta unida. não duvidem disso. Muito obrigado.

Sr. Presidente. esta Deputada pede que deixem que Minas trace o seu próprio
caminho, principalmente o político. E preciso respeitar as Lideranças que aqui estão.
Nesse momento. em que o Presidente Fernando Henrique Cardoso quer leiloar Minas
Gerais. é preciso que nós. mineiros, polilicos. independentemente de partidos, lutemos
pela nossa dignidade, pelo respeito de cada politico. de cada cidadão mineiro.

Hoje. cm entrevista o Deputado Francisco Ramalho disse que é possivel que Minas
caminhe unida sim. Talvez para apoiar Itamar Franco para a Presidência da
República novamente. E preciso que o Presidente Fernando Henrique aprenda a
respeitar Minas Gerais. mas. acima de tudo, aprenda a ter ética com os seus
companheiros. Não estou fazendo alusão apenas ao Governador Eduardo Azeredo,
mas também ao PSDB, aos partidos que se coligaram conosco. Na eleição para
Governador. S. Exa. o Presidente da República não veio a Minas por quê E preciso
que tenhamos essa consciência, Naquela epoca. com  grande dificuldade. caminhamos
juntos e vencemos, tanto e que hoje Eduardo Azeredo governa Minas Gerais. Acho
que» daqui para a frente. não precisamos de S. Exa. para intervir: precisamos de um
Presidente da República do PSDB, que deve, acima de tudo» não deixar que Minas
Gerais esteja á parte. mas. sim. junto. com o seu companheiro. agora o Governador
Eduardo Azeredo.

O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Gostaria de cumprimenta-la pelo
pronunciamento. Como mineiros, vemos que Minas Gerais é autônoma e tem um
Governador digno. legitimamente eleito, mas o que aconteceu foi unia agressão a todo
o povo de Minas Gerais. O Presidente da República, para tirar as pedras do seu
caminho, tenta transferir essa questão para o nosso Estado. Acho muito complicada
essa situação e creio até que o ex-Presidente itamar Franco não vai aceitar o convite.
Se aceitar, não esiara representando os interesses de Minas, porque» no caso. S. Exa.
viria por meio de urna articulação que sustenta o pleito do Presidente Fernando

E

	Henrique de se reeleger.
o
	 Gostaria de propor a todos os Deputados. inclusive ao Governador Eduardo

Azeredo. que promovam um grande ato publico e lancem o ex-Presidente Itamar
E

	Franco como candidato a Presidente da Republica por Minas Gerais. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputad Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Poderemos discutir essa questão com a participação de

e

	V. Exa. Concluo a minha fala de hoje. Muito obrigada.
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Gilmar Machado
O Deputado Gilmar Machado - Sr, Presidente. Srs. Deputados. Sras Deputadas.

presentes nas galerias e imprensa. ocupamos a tribuna nesta tarde para exiernar a
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visão que nós. da Bancada do PT. temos do processo que ocorreu ontem., nesta
Capital. o qual consideramos lastimável. Queremos dizer que a Bancada do PT. desde
o primeiro momento, tem pautado suas ações. e o que vai continuar ocorrendo, pela
serenidade. pela tranqüilidade e. acima de tudo, pela firmeza. que o momento exige de
todos nos. Entendemos que. desde o primeiro momento. quando. por um erro do
Governo, foi concedido reajuste para o Alto Comando da Policia Militar. deixando de
fora os praças, vimos que aquilo iria gerar uma situação dificil, como essa que
estamos vivenciando agora.

Posteriormente. o Governador enviou um projeto para esta Casa. e ficou parecendo
- não que ele tivesse afirmado - que a responsabilidade e o problema eram da
Assembleia Legislativa. O Governador viajou, e a Assembléia Legislativa, tendo nas
mãos aquele projeto equivocado, corrigiu-o. Portanto. ela cumpriu o seu papel na
maior velocidade possível, pois a situação assim o exigia. Todos os Lideres desta
Casa se empenharam. Dessa forma, conseguimos fazer as modificações necessárias
no projeto oriwnal do Governo. Assim, um projeto tratava da antecipação do 130
salário. e. com base no art. 72 da Constituição, o outro projeto dava ao Governador
autorização para através de lei delegada, fazer os ajustes. Gostaria de frisar que esta
Casa autorizou os a justes para correções.

No entanto. já alertávamos para a situação dificil que poderia surgir. O Governador.
ao retomar. mudou algumas pessoas do Alto Comando. Durante a semana. um grupo
já negociava, tentando encontrar uma saída. mas. de repente. houve mudança no
Comando e foi iniciado uni novo processo. que seguiu outra direção. Então. através
de depoimentos e pronunciamentos de unia parte do Comando da Policia Militar.
percebemos que iria se formar uma rede da legalidade em contraposição a outro
movimento, que - no meu entender, se existe uma rede da legalidade - seria a rede da
ilegalidade. Isso criou mais transtornos nos quartéis. gerando uma revolta ainda
maior.

Apesar de alertarmos que isso poderia trazer serias conseqüências. a inabilidade
prevaleceu. Em vez de se permitir que as assembléias fossem realizadas de uma forma
pacifica. elaborando uma proposta. percebemos que houve uma tensão maior dentro
dos quartéis. Ontem, após a passeata. vimos cenas lamentaveis. quando um policial
foi atingido. Não queríamos que tais cenas acontecessem e não queremos que elas se
repitam.

Portanto, esperamos que na sexta-feira. quando houver nova assembléia promovida
pelos policiais militares. às 10 horas. no Clube de Cabos e Soldados, e uma outra.
promovida pelos policiais civis, no Sindicato dos Tecelões, haja de fato. agiização.
bom-senso. cquihbrio e. acima de tudo. que o orgulho não prevaleça nesse momento.
que os tecnocratas não consigam impor as suas posições sobre as posições dos
políticos. porque o momento requer de todos nós a tranquilidade. a serenidade e a
firmeza. a fim de que possamos encontrar urna saída para essa crise ja instalada.

Esperamos que as negociações sejam feitas em alto nível, com a possibilidade de
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apresentação de sugestões. porque. quando iniciamos o processo de discussão
nesta Casa. quando suspendemos o processo de obstrução. deixamos muito claro que
havia necessidade de que. antes do anuncio. fosse aberta uma discussão. respeitando-
se as lideranças dos servidores. Entendemos que o Governador foi eleito
legitimamente e. portanto. tem autondade para conduzir o processo no Estado No
entanto. o Governador deve entender que as lideranças do movimento tambem foram
eleitas legitimamente para negociar e discutir. Portanto, precisam ser tratadas com
respeito. Esperamos que não haja urna tentativa de passar sobre elas. dizendo que elas
não têm o que negociar e que não podem participar de uni processo de negociação.
pois podem apenas reproduzir para suas bases o que for definido pelo Governo.

E exatamente esse alerta que queremos fazer. Ao mesmo tempo. queremos deixar
clara a nossa posição. Somos contra a presença do Exército nas ruas e também no
Palácio. assim como não concordamos com o trânsito de tanques pelas ruas da Capital
ou com o deslocamento de tropas do interior para Belo Horizonte. Isso não resolve o
problema: ao contrário, vai acirrar ainda mais os ânimos. Consideramos que esse não
é o melhor momento. O Estado. o Governo pode demonstrar que quer uni confronto.
mas nós precisamos mostrar exatamente o contrário. A melhor alternativa, nesse
momento, não é a presença do Exercito. Esta é. inclusive. uma demonstração de que
acreditamos no diálogo, nas negociações. Apresentaremos uma proposta concreta.
que. com certeza os policiais aceitarão sexta-feira. nas suas assembléias. Ocorrera.
então. a volta à normalidade. à tranquilidade. a volta da segurança ao povo não só de
Belo Horizonte, mas também do interior. Queremos dizer que estamos abertos para o
diálogo, não para o confronto. A posição que externamos aqui e a que o PT tem
adotado. Não estamos estimulando o confronto. Se quiséssemos. desde o inicio
estanamos jogando álcool na fogueira, mas esse não e nosso obteuvo. Desde o
primeiro momento temos procurado contribuir com as negociações e com o
entendimento.

2 O Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte), - Caro Deputado Gilmar
Machado. eu gostaria de introduzir um comentário na fala de V. Exa. Ha muno tempo
vimos acompanhando essas questões. Ano passado tivemos uma audiência pública
com a presença do Comando na Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.
quando foi abordada a questão da repressão nos quadros da PM. A questão salarial e
apenas a parte visivel de tudo o que acontece na Polícia. O regime e de escravidão. A
violência institucional com que o Comando trata os praças é inconcebível. Se a pessoa
chega atrasada porque o ônibus quebrou. vai para a cadeia: se um policial fardado
pega carona com um amigo. vai para a cadeia: parou para fazer uni lanche, vai para a
cadeia. Isso e repressão. á regime de escravidão. A Policia Militar de Minas Gerais
confunde hierarquia com escravatura. Na verdade, o policial não pode ser cidadão. Eu
quase ia fui preso quando eslava reunido com um grupo de cabos e soldados. há 8
anos, para fundar uma associação. O líder do movimento foi transÍimdo para
Rancharia. Deram 24 horas para ele se apresentar naquela cidade, Recentemente.



690
transferiram vários cabos e soldados de Belo Horizonte para o interior, porque
estavam organizando direitos trabalhistas. E preciso que a polícia reconheça o direito
do trabalhador, do servidor público. Porque. até agora os praças só têm direito à
escravidão. Na verdade, acho que a ditadura continuou até semana passada. Agora
estão rompendo com a ditadura. Esse é um movimento diretas já da Policia porque.
até então. a Polícia é a mesma o Comando é o mesmo. a crueldade do Comando é a
mesma. A questão salarial é apenas a parte visível, mas é necessário que o Governo
não só permta, como também ajude e facilite a organização sindical dos
trabalhadores da Policia. para que eles possam discutir. Eles estão rompendo em urna
explosão. de tanta repressão. de tanta opressão que vêm sofrendo ao longo da
existência da Policia Multar de Minas Gerais.

Quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento. Acho que esta Casa deveria abrir
um fórum para a Policia discutir o seu papel com a sociedade. fundamentalmente com
a participação daqueles que fazem a policia no seu dia-a-dia.

O Deputado Gtlmar Machado - Agradeço o aparte do nobre Deputado João Batista
de Oliveira e concordo com suas palavras. Ao mesmo tempo. quero dizer que a
sugestão por ele apresentada deveria ser encampada pela Mesa Diretora da
Assembléia. Nós já realizamos aqui tantos fóruns para discutir ciência e tecnologia.
educação. agricultura e outros temas. Que possamos discutir a reestruturação do
código disciplinar da polícia. do regimento interno da Policia Militar.

A Assembléia estaria dando uma grande contribuição, para tornar resolvido esse
problema dentro dos quartéis e que. acima de tudo. haja disciplina, mas que ela não
possa ser entendida como autoritarismo ou como um processo que humilha e
arrebenta com os praças. Essa é uma questão que precisamos questionar e colocar.

O Deputado Marcos Helênio (Em aparte) - Deputado Guinar Machado, estamos
solidários com a postura colocada por V. Exa.. atentos e preocupados em não criar um
clima ainda mais diflcil e tenso.

Entretanto. corre pelo Brasil inteiro a noticia de que houve inabilidade. Realmente.
houve. De agora em diante. é preciso ver de que forma poderemos reaver o
entendimento. Hoje. quando eu ouvia a CBN. varios entrevistados disseram que. da
forma como o Governador está respondendo. e como se os policiais fossem marginais
fazendo movimento. Isso não está sendo bem aceito pela população. E preciso
respeitar uma polícia que mostrou maturidade até hoje, foi sacrificada, mas que não
poderia concordar com aumentos diferenciados, absurdos. E. numa outra
circunstância, colocar. também, que nós. da Oposição. não podemos ficar ã margem
de nenhum processo de discussão. de entendimento. Caso contrário, não vamos ficar
avaliando essas posições contradítôrias.

Portanto. reivindico que nossa bancada participe de qualquer tipo de comissão que
vier a ser formada para conciliar essa situação.

O Deputado Gilmar Machado - Obrigado. Deputado. Gostaríamos que a reunião de
amanhã. as 16 horas. entre os Lideres e a comissão nomeada pelo Deputado Romeu
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Queiroz. junto com a Coordenação Sindical dos Servidores, seja proveitosa, e. de
fato. na sexta-feira, nas assembléias, os participantes aceitem uma proposta objetiva.
clara. para que possamos ter de volta os militares, com salários justos, adequados.
com um regimento novo, e a população tranqüila.

Para encerrar. com todo o respeito que tenho pelo Deputado Paulo Piau. quero
dizer-lhe que fiquei preocupado com sua colocação nos jornais de hoje. dizendo que
estava preocupado com o que chamou de irresponsabilidade dos partidos de esquerda.
que apoiavam o movimento. Quero afirmar. nobre Deputado. que a Bancada do PT.
desde o primeiro momento. colocou-se à disposição do diálogo. Apoiamos o
movimento, sim. achamos que é justo. mas. em momento algum, estivemos lá ou
fizemos com que houvesse um movimento tentando confrontar o Governo nesta Casa.
Em momento algum. propusemos o confronto. Muito pelo contrario. propusemos o
diálogo, e V. Exa. lembra, na semana passada. nos momentos mais dificcis. o nosso
papel.

Tentamos agilizar, da melhor forma possível, o resultado do processo. Não
podemos voltar aos anos 70. em que tudo era responsabilidade dos comunistas. Esse
tipo de questão eu espero que possamos ter superado no Pais

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. Srs. Deputados. senhoras e senhores,

lembrando o grande poeta Bertold Brecht. dizem violentas as águas que tudo
arrastam, tuas não as margens que as comprimem.

Hoje. talvez estejamos assistindo ao espetáculo que salta aos nossos olhos as águas
estão arrastando. inclusive, a credibilidade e a seriedade de um governo. Mas não
estamos refletindo da forma necessana sobre as margens. que. durante dois anos e
meio. estiveram comprimindo essas águas ao não estabelecer uma politica salarial
sena no Estado, ao não estabelecer o diálogo com os servidores públicos civis e
militares, ao eleger servidores públicos como bodes expiatórios para a crise deste
Estado neoliberal.

Minhas senhoras, meus senhores. temos que refletir, também, sobre a
responsabilidade das margens que comprimiram o no. Acredito que sejam elas a
grande causa da situação que estamos vivendo. Quero trazer a publico algumas
reflexôes. Primeiro- a falta de habilidade do Governo Estadual em resolver o
problema e decorrência da visivcl falta de politica de segurança pública para o nosso
Estado, a qual se encontra precanssirna. fato que não se resume so na imqua
remuneração de seus quadros. mas revela-se lambem na falta de equipamentos
modernos. na precária qualidade das condições de trabalho e de assistência ao
servidor de se gurança e lambem Justiça pública e na cultura que privilegia a
hierarquia em detrimento do acatamento à lei e aos direitos fundanientais da pessoa.
Então. o Governo precisa pensar com seriedade numa polti iça de segurança para o
Estado. Quando vemos que um Agente Penitenciário percebe unia remuneração de
R$1 19.b1 por mês e que um Carcereiro tem um salário que não atinge R$200.00.
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concluímos que. ao não pensar no homem que trabalha na segurança, este
Governo está comprimindo aquelas margens do rio. Esse rio deu, ontem, urna
demonstração de que tem uma força enorme, podendo arrastar a seriedade e a
credibilidade deste Governo.

Queremos também cobrar que a apuração do crime praticado ontem, em plena praça
publica, diante do próprio comando da PM, durante a manifestação. seja feita com
transparência e com a participação do Ministério Público e da OAB. E importante,
seja qual for o cnnunoso. não importa que patente ele tenha - Cabo. Soldado.
Sargento ou Coronel -, que haja rigor na sua punição. Se isso não acontecer.
estaremos tendo. mais ainda, um poder público fora da lei neste Estado. O crime de
ontem e uma manifestação clara da existência daqueles que não têm o diálogo, mas
que têm a intransigência e que fazem uso da força para resolver seus problemas.

A outra questão que trazemos á a urgência de se promover amplo e maduro debate.
em todos os setores da sociedade civil, sobre os temas que envolvem a reformulação
da Policia em nosso Estado. em especial as questões da unificação. desnulitarização e
mudança da cultura que se revela nos regulamentos afrontosos ao ordenamento
jurídico em vigor. incompatíveis com o estado de direito.

Esta Assembléia pode se adiantar a esse debate. elaborando projeto que caminhe no
sentido da unificação das duas policias. no sentido da desmilitarização. pois vemos o
absurdo que são os regulamentos militares, em que praças não são tratados como
seres humanos. muitas vezes são desrespeitados naquilo que têm de mais sagrado, que
á a sua liberdade, a sua dignidade como pessoa.

Hoje. não adianta o Governo falar em reformulação desses regulamentos para os
próximos dois meses. A crise exige que haja uma mudança já. que o Governo se
debruce para discutir, com a sociedade civil, com as entidades de direitos humanos.
com este Poder, rapidamente. a mudança do regulamento militar.

Queremos deixar bem claro que o Governo continua com a postura intransigente de
não negociar. Ficamos sabendo que correm nos quartéis informações sobre punições
aos lideres do movimento. Essa não é a postura correta. O Governo precisa
compreender que não está lidando com professores públicos: bastaram jatos d'água,
em 1979. na Praça da Liberdade, para desmobilizar o movimento que já durava 40
dias. Agora. esta tratando com servidores públicos que portam armas. servidores que
estão indignados com o desrespeito aos seus direitos

Queremos deixar bem claro que. se realmente se consumar a postura do Governo de
punição às lideranças. será o caldo para novos levantes na sexta-feira. A postura do
Governo não pode ser de reprimir, de querer mostrar autoridade, como também não
ajuda o pedido de intervenção feito ao Exercito. Isso fere o principio básico da
democracia. da autonomia do processo federativo, e é uma afronta àquilo que temos
de mais sagrado. Todos vimos muito bem o que representou o Exército nas ruas cm
1964. Em hipótese al guma ele pode ser convocado para uma intervenção dessas.
Repudiamos essa atitude do Governo, que demonstra fragilidade, falta de controle.
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incapacidade de diálogo. E. ao mesmo tempo. esperamos que. dessa experiência
democrática, dessa mobilização na luta pelos direitos, seja estabelecida uma nova
relação com os cidadãos e com o restante dos servidores públicos. No segundo
semestre, os servidores públicos civis estarão em greve. e queremos que a policia dê a
esses servidores o mesmo tratamento que estão reivindicando. Entidades de proteção
aos direitos humanos, que já denunciavam arbítrio e abuso de poder de militares.
estão agora se posicionando favoráveis à greve, na esperança de que um direito
fundamental do cidadão possa estabelecer, a partir desse episódio. novas relações com
a sociedade.

A nossa expectativa é de que. a partir desses movimentos. surja em Minas unia
nova policia: a nossa expectativa é de que dessa mobilização surja uma policia cidadã,
democrática. uma polícia que tenha seus direitos respeitados pelos quartéis. que seja
bem remunerada e que esteja a serviço da sociedade. Essa é a nossa expectativa.
Registro o nosso apoio ao movimento e a certeza de que depende do Governo a
solução dessa crise.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. demais

pessoas presentes nas galerias, servidores desta Casa imprensa: na verdade, eu não
gostaria de me manifestar hoje. mas. como fui citado pelo Deputado Gilniar Machado.
senti-me no dever de me manifestar a respeito daquilo a que tenho assistido nesta
Casa.

Em primeiro lugar. queria lamentar os fatos ocorridos com a nossa gloriosa Policia
Militar. que. nos seus 222 anos de existência tomou-se um modelo para o País inteiro
e. juntamente com a nossa Policia Civil, desempenha um trabalho imprescindível de
segurança para a sociedade mineira. Quando se chega às vias de fato. quando se vê
deflagar uma greve numa corporação como a Policia Militar, é porque as coisas no
País vão mal.

2

	 Semana passada. confesso. Deputado Gilmar Machado. que fiquei frustrado com os
1.)

	

	acontecimentos, a nossa perda de tempo nesta Casa. discutindo a autorização pedida
pelo Governador do Estado para dar aumento diferenciado aos servidores públicos.

E
	Perda de tempo porque eu gostaria de estar discutindo. Sr. Presidente. um amplo

o

	

	programa de desenvolvimento para este Estado. políticas públicas, como fala o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. para atender aos cidadãos de Minas Gerais.

E
	Lamentavelmente, vimos, semana passada um show da pior qualidade possível.

o	quando se confrontava alguém que queria atender a um pedido do Governo do Estado
o com outra ala, que queria, exatamente, não permrnr que se fizesse um acerto de

salário do funcionalismo. Assisti a um quadro triste e. quando eu disse. Deputado
Gilmar Machado, que as esquerdas estão por trás desse movimento. á porque
assistimos, sim, nos Pleriarinhos desta Casa e nesta tribuna a um incitamento à greve.
Pessoas civilizadas sabem que a greve é a última instância a que se deve recorrer para
que a sociedade consiga atingir seus objetivos. Incitamento à greve. Sr. Presidente.
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significa a decadência do diálogo. Quando afirmei que as esquerdas estão por irás
disso, falei e reafirmo. e porque houve por parte do partido de que. infelizmente. V.
Exa. faz parte - não vou entrar em detalhe partidário -. junto às lideranças do
movimento sindical de Belo Horizonte, incitamento à greve. Quem duvidar disso
pode recorrer às notas taquigrá.ficas desta Casa.

E não tenham dúvida: se existe responsabilidade nesse processo. ela é coletiva. Não
se pode atribuir a responsabilidade, pura e simplesmente. ao Governador Eduardo
Azeredo. como estão querendo. E. minto menos. só ao Governo do Estado. A
responsabilidade e coletiva. Podem ter certeza. quem incita à greve também é
responsavel pelas conseqüências do movimento.

O Deputado Guinar Machado (Em aparte) - Só queria dizer que a nossa bancada
tem procurado. desde o início, trabalhar a questão do diálogo, inclusive com os
servidores, que têm se mostrado sensiveis a ele. Tanto é que os servidores. amanhã. ás
16 horas, vão sentar. Eles já queriam sentar há mais tempo. mas só foi possível
marcar para amanitã. Eles estão ali. Então. o que nós- do PT. estamos fazendo aqui
desde o início e exatamente isso. Em momento algum fizemos incitamento à greve. Se
uvessemos feito isso, apologia de greve ou de confronto. tenamos tomado outras
atitudes, e não a atitude do diálogo e do entendimento para tentar resolver a questão.
Tentamos colaborar. Inclusive. o Governador. V. Exa. sabe. mandou o projeto errado
para cá, e tivemos que corrigi-]o. V. Exa. sabe disso. E por isso que não conseguimos
compreender e não podemos aceitar que somos os responsáveis por incitar esse
movimento. Não somos nós que temos o poder de conceder reajustes. Quem concedeu
realuste diferenciado foi o Governador, não fomos nós. Nós estamos apenas tentando
equacionar e corri gir a situação. Dissemos desde o inicio: não nos interessa o
confronto, não queremos isso. Como falei no inicio do meu pronunciamento.
queremos o d.iálogo. a tranquilidade e. acima de tudo, a firmeza, para que possamos
equacionar esse problema. Obrigado.

O Deputado Paulo Piau - Acho que o momento. Sr. Presidente, é da mais alta
gravidade, não apenas para Minas Gerais, mas para toda a sociedade brasileira.
Gostaria de lembrar a abertura econômica. o próprio Plano Real. que não é um plano
brasileiro. e a chamada globalização, o chamado neoliberalismo. como gostam de
dizer: isso não e invenção brasileira. O Brasil encontra-se num contexto mundial:
temos que ter competência para nos inserir nessa nova ordem. Esta faltando
competência? Acho que está. Acho que o Governo, sobretudo o Federal, negocia mal
a inserção brasileira no contexto internacional. Estamos pagando um preço alto por
essa falta de competência. Por outro lado. isso se reflete em Minas Gerais, porque a
chamada Republica Federativa do Brasil não existe. Os Estados estão atrelados a
processos arcaicos. que não condizem com a sociedade moderna, e Minas está nesse
contexto. Se os recursos públicos de Minas Gerais estão tão escassos, não se deve
apenas á sua incapacidade. Gostana de lembrar. não para confrontar, que uma pessoa
de carater reconhece. numa administração, que existem pontos positivos e negativos.
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Acho que essa é a verdadeira forma de o indivíduo se posicionar.

Devemos atribuir ao Governador Eduardo Azeredo a condução de um processo
económico que fez Minas Gerais industrializar-se em dobro. foi o Estado que mais
cresceu em termos industriais. Isso significa geração de empregos. incorporação de
novos impostos. porque não adianta a retórica do social, do salário do funcionalismo
público, se. na verdade, o País não tiver política econômica. E essa a direção. Nesse
sentido, o Governador do Estado está correto. So que isso exige tempo para
amadurecer. e deselamos que esse seja o mais curto possível, para que os cofres
públicos possam estar cheios para pagar melhores salários ao funcionalismo.

Quero chamar a atenção, tambem. para o fato de que. em Brasília existe um
processo que está travando o desenvolvimento de Minas Gerais. são as chamadas
reformas constitucionais. Quero dizer que existe muita gente comprometida com isso.
além do Presidente da República. Acho que ele é o principal artífice sim, tem que
bater a mão na mesa e fazer as reformas acontecerem, mas, por outro lado. existe um
Congresso que também é responsabilizado pela lentidão da reforma administrativa. da
reforma da Previdência e. sobretudo, da reforma tributaria, pois a falta delas esta
matando nossas empresas. nossa pequenas e médias empresas, em face de um
processo e de uma politica que é de âmbito nacional. Tomei a palavra. Sr. Presidente,
exatamente para justificar a minha posição. explicitada pelo Deputado Guinar
Machado. e repudiar o espetaculo horrível a que assisti aqui. na semana passada: uma
briga inútil, enquanto deveríamos estar discutindo um plano de desenvolvimento para
Minas Gerais

O Deputado Ermano Batista (Em aparte) - Estou ouvindo atentamente as
colocações de V. Exa. Elas atestam. mais uma vez, a forma correta e seria com que V.
Exa. tem se conduzido nesta Casa. Ouvi também o discurso do Deputado Gilmar
Machado, em que ele manifesta a sua preocupação com relação ao quadro que ontem
foi posto à vista do povo nas praças de Belo Honzonte,

O PT é como o judaismo - cheio de facções -. e vimos aqui essa demonstração
patente. Durante o período cm que debatemos a delegação. presenciamos
pronunciamentos de Deputados de seu quadro que demonstraram seriedade e
compreensão. mas também vimos outros. de facções mais a esquerda - diriamos -. que
procederam de forma muito mais demagôgica. irresponsâvel. incendiaria.
Comportaram-se como saltimbancos no circo armado, e não como Deputados.

E isso e motivo de preocupação V. Exa. esta correto cm dizer que o procedimento
de determinados Deputados da Bancada de Oposição nesta Casa induziu os militares
ao procedimento que redundou no quadro triste de ontem. Vimos ali um Cabo
defendendo a ordem. gritando, e a imprensa mostrou claramente. E vimos outro - civil
ou riuhtar -. que estava a paisana. sacar da arma e atirar. Isso é uni absurdo que não
podia ter acontecido. Todos eles, os servidores. esta\am buscando legalmente
defender interesses da classe. miuma manifestação pacifica. que a infiltração
deteriorou. Mas tambem. por outro lado. temos que ver que o Governo Eduardo
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Azeredo tem se comportado de maneira elevada, com muita grandeza. Isso é
inegável, tanto é que veio para a Assembléia um projeto solucionando o problema
rapidamente, e ele então concedeu o abono dentro das proporções que o Estado pode
cumprir. Sena um ato de irresponsabilidade do Governo se fizesse como no Espirito
Santo, em que se deu um aumento maior do que se podia. e o pagamento do
funcionalismo está atrasado há três meses. Isso é que é procedimento irresponsável.
Tem que se medir a receita e ajustar a despesa a essa receita. Fora disso é uma atitude
demagógica. que não devemos aceitar e muito menos aplaudir. E o Governo Eduardo
Azeredo. por ser sério e por ter pautado sua conduta por princípios morais, jamais se
prestaria a um procedimento demagógico dessa natureza. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
l Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2'

Parte da reunião, com a l 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 Dilzon Meio - falecimento do Sr. Leopoldo Veiga
Marinho, em Varginha (Oficie-se.).

Votação de Requerimentos
- A seeuir. são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, os

Requerimentos n°s 1.504/96. do Deputado Durval Angelo. em que pede sejam
solicitadas à Secretaria da Casa Civil informações sobre as despesas dessa Pasta e
sobre os gastos dos demais órgãos da administração direta e indireta com a
comunicação social (Oficie-se.). e 1995/97. do Deputado Marcos Helênio. em que
solicita a transcrição nos anais da Casa da entrevista que menciona concedida pelo
Desembargador Paulo Medina ao jornal "Estado de Minas" em 2512/97 (Cumpra-se.).

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 Fase. a Presidência passa à 2

Fase da Ordem do Dia, com a discussâo e a votação da matena constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fet retirar da pauta da reunião os Projetos de
Lei ns 1.230/97. 488195. 682. 991 e 996196. em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinana realizada hoje, pela manhã- e que faz retirar da pauta da reunião os
Projetos de Lei nos 1. 180 a 1. 184/97, por não estarem preenchidos os pressupostos
reitunentais para sua apreciação, A Presidência verifica. de plano. que não há
"quorum' qualificado para votação das propostas de emenda à Constituição. mas que
há para votação dos demais projetos da pauta

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Votação. em F turno, do Projeto de Lei n 1.045/96. do

Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Estado a doar ao Mumcipio de
Poços de Caldas os imóveis que menciona e dá outras providências A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n 1. que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma
do Subst.innivo n" 1. da Comissão de Justiça. Em votação. o Substitutivo n 1 Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Está, portanto. aprovado. em I' turno, o Projeto de Lei n° 1.045196 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira

Votação. em 2' turno, do Projeto de Lei n' 369/95. do Deputado Leonidio Bouças,
que acrescenta dispositivo ao ari. 10 da Lei n 9.760. de 20/4/89. que concede passe
livre aos deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do Estado.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela rejeição do projeto. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.)
Rejeitado. Arquive-se.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n0 517/95. do Deputado Miguel Martini,
que dispõe sobre a instalação e o funcionamento...

Questão de Ordem
O Deputado Duna! Angelo - Sr. Presidente. pela ordem. Somente três Deputados

ficaram de pé. O projeto foi aprovado.
O Si'. Presidente - O projeto foi rejeitado.
O Deputado Durval Angelo - Gostaria que a Presidência verificasse, porque sÕ três

Deputados ficaram de pé. O projeto foi aprovado.
O Sr. Presidente - O Deputado teve a oportunidade de pedir a verificação de

votação, mas não o fez no momento oportuno.
Votação. em 2' turno, do Projeto de Lei n0 517/95. do Deputado Miguel Martini.

que dispõe sobre a instalação e o funcionamento de unidades lavadoras de batatas no
2 Estado e da outras providências .A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela

apro ação do projeto na forma do vencido em F turno. Em votação. o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.
Esta. portanto. aprovado, em 2' turno, o Projeto de Lei n' 517/95 na forma do vencido
em 1" turno. A Comissão de Redação.

Discussão. em l turno, do Projeto de Lei n" 1.061/96. do Governador do Estado.
que autoriza a RURAL?VIINAS a doar imóvel à Sociedade São Vicente de Paulo. com
sede no Municipio de Jaiba. A Comissão de Justiça conclui pela constitucional idade
do projeto com a Emenda n0 1. que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação com a Emenda n 0 1. da Corn.issão de Justiça Em discussão. o
projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado Em votaçào. a Emenda n" 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa. Aprovada Esta, portanto, aprovado. em
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V turno, o Projeto de Lei n° 1.061196 com a Emenda n' 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de 'quorum para a votação das propostas de

emendas à Constituição. a Presidência 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 26. às 14 horas. com a seguinte ordem do
dia. - A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL

Às dezesseis horas do dia dez de junho de mil novecentos e noventa e sete.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau. Elbe Brandão, Maria
José Haueiscn e João Leite (substituindo este ao Deputado Roberto Amaral. por
indicação da Liderança do PSDB). membros da supracitada Comissào. Havendo
numero regimental e estando presentes. ainda, os Deputados Marcos HcRnio. José
Bonifacio. Adelino Carneiro Leão. Durval Angelo e Dumas Rodrigues. o Presidente.
Deputado Paulo Piau,. declara aberta a reunião 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 seguir, a Presidência informa que o objetivo da reunião é
discutir a destinação de terras devolutas, nos termos da Proposta de Emenda à
Constituição n° 30/96. e a reforma agrária no Estado. A Deputada Elbe Brandão
procede à leitura da ata da reunião realizada no dia 3/6/97 para se discutir a
mencionada proposta. e não há nenhuma manifestação por parte dos presentes. A
Presidência anuncia a presença dos Srs. Ivan Sebastião Barbosa Afonso. Assessor do
INCRA: Aluisio Fantini Valéno. Presidente da RURALMINAS. Luis de Figueiredo
Silva. Diretor para Assuntos Fundiários da RURALMINAS. e James Eustáquio
Barbosa Ladeia. Secretário Executivo para Reforma Agrãrta em Minas Gerais. O
Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento, em que solicita sejam convidados
os membros da Comissão de Representação do Seminário Legislativo para Reforma
Agraria em Minas Gerais para discutirem, em reunião desta Comissão. os assuntos
relacionados à Proposta de Emenda à Constituição n° 30/96. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. O Presidente tece suas considerações iniciais sobre a
matéria. O Dr. Ivan Barbosa procede à leitura de documento contendo propostas
visando à destinação, pelo Estado. de suas terras devolutas, para serem apreciadas
pela Assembléia Legislativa: Deputados e convidados se envolvem em caloroso
debate sobre o assunto. conforme consta nas notas taqui gráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a proxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões. IS de junho de 1997
Paulo Piau. Presidente - Maria José Haueisen - Luiz Fernando Faria.
ATA DA I' REUNIÃO CONJUNTA DAS COM1SSC)ES DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA. DE ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA. DE MEIO AMBIENTE E DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia onze de junho de mil novecentos e noventa e sete.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Heh Tarqüinio. António Júlio.
Sebastião Costa e Gilmar Machado. membros da Comissão de Constituição e Justiça:
Miguel Martim. Roberto Amaral (substituindo estes aos Deputados Ajalmar Silva e
Arnaldo Pcnna. respectivamente. por indicação da Liderança do PSDB). Leonidio
Bouças e Antônio Júlio substituindo este ao Deputado Antônio Andrade. por
indicação da Liderança do PMDB). membros da Comissão de Administração Pública:
Raul Lima Neto. Anivaldo Coelho e Ronaldo Vasconcelios. membros da Comissão de
Meio Ambiente: Mi guel Martini. Roberto Amaral. Antõmo Roberto. Gilmar Machado
e Sebastião Costa. membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria.
Havendo número regimental— o Presidente. Deputado HeIs Tarqiiinio. declara aberta a
reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião conjunta
destas Comissões. A seguir. informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres
destas Comissões para o 10 turno dos Projetos de Lei n°s 1.180 a 1.184/97. do
Governador do Estado. O Presidente informa que. nos termos regimentais, foram
designados relatores nas Comissões de Constituição e Justiça. de Administração
Pública, de Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária os seguintes
Deputados. respectivamente: Proteto de Lei n' 1. 180/97. Deputados Gilmar Machado.
Aialmar Silva, Antônio Roberto e Paulo Pettersen: Projeto de Lei n 1. 181/97.
Deputados Ermano Batista- Sebastião Helvécio. Ronaldo Vasconcellos e Antõnio
Roberto: Projeto de Lei ne 1.182'97. Deputados ivair Nogueira. Sebastião Helvecio.
Kemil Kumaira e Roberto Amara]: Protelo de Lei n 1183/97. Deputados Sebastião
Costa. Leorudio Bouças. Raul Lima Neto e Jose Braga: Projeto de Lei n 1.184/97.
Deputados António Júlio. Sebastião Helvécio. Anivaldo Coelho e Miguel Mar-tini. A
seguir, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento, solicitando siani
convidados a participar de reunião da Comissão de Constituição e Justiça
representantes do Departamento de Recursos Hidricos do Estado de Minas Gerais -
DRH-MG -. da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA -. do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -. da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentavel - SEMAD -. do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -. da Secretaria
de Recursos Humanos e Administração: do In stituto de Geociências Aplicadas - LOA
-. e da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -. para prestarem
esclarecimentos sobre os Projetos de Lei ncs 1.180 a 1.185 e 1.193/97. do Governador
do Estado Colocado em votação, e o requerimento aprovado. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidência aeradece a presença dos parlamentares. determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos
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Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Hely Tarqúínio. Presidente - Ajalinar Silva - Roberto Amaral - Arnaldo Penna -

Elbe Brandão - Sebastião Helvécio - Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconceilos -
Antõnio Andrade - Ivair Nogueira - Antônio Roberto - Leonidio Bouças.

ATA DA -'REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA INVESTIGAR NO PRAZO DE 120 DIAS. A FALTA DE

REPASSE DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG. NOS ÚLTIMOS 10 ANOS.
DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E

RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO. EM
CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N°9.380. DE 18/12/86. E

IRREGULARIDADES NO GERENC1AMENTO DO INSTITUTO
Às dez horas e quarenta minutos do dia dezessete de junho de mil novecentos e

noventa e sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
José Braga Sebastião Costa. Luiz Fernando Faria. Jorge Eduardo (substituindo este
ao Deputado Anderson Adaulo. por indicação da Liderança do PMDB). Gilmar
Machado e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão. Registra-se, ainda, a
presença do Deputado Adelino Carneiro Leão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Miguel Martini. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Luiz Fernando Fana que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A reunião destina-se a
ouvir o Sr, Fued José Dib. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Dando
prosseguimento, o Presidente coloca em votação e são aprovados, cada um por sua
vez, três requerimentos de autoria do Deputado Gilmar Machado, em que solicita no
primeiro. informações ao Presidente do IPSEMG relativas ao número de funcionários
ativos e inativos, o gasto mensal dispensado a estes. a relação nominal dos
aposentados que percebam acima de R$2.000.00. especificando o valor de seus
proventos, a relação nominal dos aposentados nos últimos 10 anos. especificando os
cargos ocupados nos 5 anos anteriores à aposentadoria, as datas das mudanças de
cargo, o salario. més a mês, nos 2 anos anteriores à aposentadoria bem como o tempo
de permanência no cargo em que se deu a aposentadoria: no segundo. seja convidado
para depor perante a Comissão o Sr. Alvaro M.arciio Júnior. Diretor de Previdência
do IPSEMG. a fim de que ele possa discorrer sobre aspectos da seguridade social do
Instituto: e. no terceiro. seja convidado para depor na Comissão. juntamente com os
demais ex-Superintendentes de Finanças já convidados, o Sr. Claudio Fredenco de
Souza. que ocupou o referido cargo de 1991 a 1994. Em seguida o Presidente
convida o Sr. Fued José Dib para tomar assento à mesa e. após ler o disposto no art.
4°. II. da Lei Federal n° 1.579, passa a palavra ao convidado, para que este informe a
sua qualificação. Em seguida são iniciados os questionamentos. fazendo uso da
pala\Ta os Deputados Miguel Martini. Gilmar Machado. Jorge Eduardo de Oliveira.
Luiz Fernando Faria e Sebastião Costa. conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença do convidado e
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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 junho de 1997.
Miguel Martini. Presidente - Carlos Pimenta - Sebastião Costa - Gilmar Machado -

José Braga.
ATA DA l9 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de junho de mil

novecentos e noventa e sete. comparccem na Sala das Comissões os Deputados
Ajalniar Silva Marcos Helênio. Alvaro Antônio (substituindo este ao Deputado
Ibrahim Jacob. por indicação da Liderança do PDT) e Elbe Brandão. membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Ajalniar
Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ermano Balista que proceda ã
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres sobre
as emendas, apresentadas em Plenario. no 1° turno, ao Projeto de Lei ti° 1.255/97 e ao
Projeto de Resolução n° 1.267!9 e suspende a reunião. As 16 horas. com a presença
dos Deputados Leon.idio Bouças. Ajalmar Silva. Marcos Helõmo e Anderson Adauto.
o Presidente. Deputado Leon.ídio Bouças. reabre a reunião e informa que continua em
discussão o parecer do Deputado Ajalmar Silva sobre o Substitutivo n 2 e as
Emendas nos 1 a 5 ao Projeto de Lei n° 1.255/97. o qual conclui pela rejeição do
Substitutivo n 2. pela prejud.icialidade das Emendas n

o
s 1 a 5 e pela aprovação da

Emenda n° 6, que apresenta. Foram disiribuidos avulsos desse parecer na reunião
anterior. Faz. uso da palavra o Deputado Marcos Helênio. A seguir, o Presidente
suspende novamente a rcimião. As 20h30rnin. estando presentes os Deputados
Arnaldo Penna Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Marcos
Helêmo. por indicação da Liderança do PT). Bilac Pinto (substituindo o Deputado
Leonídio Bouças. por indicação da Liderança do PFL) e Alvaro António (substituindo
o Deputado Ibrahirn Jacob. por indicação da Liderança do PDT). o Presidente.
Deputado Ajalmar Silva reabre os trabalhos O Deputado Arnaldo Penna. com a
palavra solicita votação destacada da parte do parecer referente à Emenda n t.
apresentada pelo relator. Colocado em votação o parecer. salvo a parte destacada. e
ele aprovado. Colocada em votação a parte do parecer referente à Emenda n . e ela
rejeitada. O Presidente suspende a reunião. As 2 1h15nun. são reabertos os trabalhos.
com a presença dos Deputados Durval Angelo. Arnaldo Penna. Bilac Pinto
(substituindo este o Deputado Leonidio Bouças. por indicação da Liderança do PFL) e
Alvaro Antônio (substituindo ao Deputado lbrahim Jacob. por indicação da Liderança
do PDT) O Presidente. Deputado Ajalmar Silva, reabre os trabalhos. informa o
recebimento das Emendas ns 1 a i. apresentadas em Plenário. no 1" turno, ao Prqieto
de Resolução n 1.267!9'. avoca para si a relatona da materia e determina a
distribuição dos avulsos. Cumpnda a finalidade da reunião. o Presidente agradece o
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comparecimento dos Deputados. convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, dia 20/6/97. às Oh 1 Smin. com  a finalidade de se
apreciar o parecer sobre as Emendas n°s 1 a 3. apresentadas em Plenário, no 1° turno.
ao Projeto de Resolução n° 1.267/97. determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 20 de junho de 1997.
Ajalmar Silva. Presidente - Bilac Pinto - Marcos Helênio - Alvaro Antônio -

Arnaldo Penna.
ATA DA 80 REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e

sete. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini. Roberto
Amaral- Antônio Júlio e Bilac Pinto (substituindo os dois últimos aos Deputados
Antônio Roberto e Sebastião Navarro Vieira, por indicação das Lideranças do PMDB
e do PSDB. respectivamente). membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Miguel Martini declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Bilac Pinto que proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e
aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a apreciar. no 20 turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei n° 1.255/97. do
Governador do Estado, que autoriza a antecipação do pagamento da Gratificação de
Natal. instituida pela Lei n°8.701. de 18/10/84. para o pessoal civil e militar do Poder
Executivo e dá outras providèncias. e o Projeto de Resolução n° 1.267197. da
Comissão de Constituição e Justiça. que delega ao Governador do Estado atribuição
para elaborar leis a fim de se proceder a ajustes da remuneração dos servidores dos
quadros de pessoal do Poder Executivo. Logo após. o Presidente designa para relatar
o Projeto de Lei n° 1.255/97 o Deputado Sebastião Navarro Vieira e para relatar o
Projeto de Resolução n° 1.26797 o Deputado Roberto Amaral. Passa-se à 2' Fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.255197 na forma do
vencido no 1° turno, com a Emenda n' 1. Posto em discussão e votação. ë o parecer
aprovado com voto contrário do Deputado Durval Angelo. A seguir. o Deputado
Roberto Amaral emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Resolução n° 1.267/97 com a Emenda n° 1. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência
agradece a presença dos parlamentares . convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a la\Tatura da ata e encerra os trabalhos

Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Miguel Martini . Presidente - Sebastião Navarro Vieira- Roberto Amaral- Gilinar

Machado.
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BELO HORIZONTE. SÁBADO. 28 DE JUNHO DE 1997

ATAS

ATA DA 274a REUNIÃO ORD1NAR1A DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 26 DE JUNHO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroi. e Ermano Batista
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 3 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Oficios n"s 2 18!9 7 . do Presidente do Tribunal
de Contas. e 13/97. do Presidente do TRE-MG - Oficios e tele gramas - Apresentação
de Proposições: Proctos de Lei n°s L278 a 1,28V97 - Requerimentos ns 2.221 e
2.222/97 - Requerimentos dos Deputados Alvaro Antônio. Roberto Amaral (2) e
Geraldo Rezende - Comunicações. Comunicação da Comissão de Adnunistração
Pública - Oradores inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto. Marcelo
Gonçalves e Mi guel Marfim - 2 PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Aberrura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicação Apresentada -
Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Roberto Amara! (2) e
Geraldo Rezende: aprovação - Requerimentos nos 1.831 e 1.863/96. aprovação - 2
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão. em
1 0 turno, do Projeto de Lei rf 717/96: aprovação com a Emenda n' 1 -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Romeu Quciroi. - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - ivo Jose -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Ailton Vilela - Aa1mar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrosio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Jubo - António Roberto - Arnaldo Cariarin.ho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Duas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Dinií - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Ermano Batista - Gemido da Costa Pereira - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - HeIN Tarqüínio - lbrahim Jacob -
ivair Nouucira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - Jose Bonifácio - José Bra ga - Jose Henrique - José Maria Barros -
Leoiudio Bouças - Lui,. Fernando Faria - Marco Ré gis - Marcos Heiênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miuucl Barbosa -Miguel Martmi - Olinto Godinho - Paulo
Petiersen Paulo Piau - Paulo Schetiino - Pendes Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêniolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Heivécio -
Ton.inho Zeitune - Wilson Tropia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h15min. a lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3°-Secretario, nas funções de 2-Secretario.

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

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

"OFÍCIO N° 28/97*
Belo Horizonte. 23 de junho de 1997.
Senhor Presidente.
Com minha cordial visita. encaminho a Vossa Excelência o traslado das notas

taquigraficas relativas à Sessão Plenária realizada em 12 de Junho de 1997. quando
esta Corte apreciou as Contas do Governo do Estado de Minas Gerais, referentes ao
exercicio de 1996. emitindo o parecer prévio de sua competência.

Prevaleço-me do ensejo para reiterar a V. Exa. protestos de elevado apreço.
João Bosco Murta Lages. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas

Gerais."
- Anexe-se à Mensagem n" 179/97.
* - Publicado de acordo com o texto onginal.

"OFÍCIO N° 13/97*
Em 17 de junho de 1997,
Senhor Presidente:
Em trâmite perante este Tribunal os autos do Processo Criminal n' 1/97, da Zona

Eleitoral de Janauba, em que o Ministério Público Eleitoral denuncia o Exmo. Sr.
Deputado Estadual Aiduriar Rodri gues e outros, por prática de crime eleitoral, e tendo
sido expedido oficio a essa augusta Assembléia, em 11 de março último. solicito de
Vossa Excelência informações a respeito da licença para instauração da ação penal.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de alto apreço
e distinta consideração.

Desembarjdor Gudesteu Biber. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Gerais."

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Da Sra. Mana Elvira. Deputada Federal, parabenizando esta Casa pela realização de
audiência pública no Municipio de Ouro Preto.

Do Sr. Suas Brasileiro. Deputado Federal. encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, cópia de oficio enviado ao DNER.
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solicitando o prosseguimento das obras de asfaltamento da BR- 135 no trecho
entre os Municipios de Itacarambi. Manga e Montalvàn.ia.

Do Sr. Mauncio de Freitas Teixeira Campos. Secretario de Industria Comercio e
Turismo, informando, em atenção a requerimento do Deputado José Bonifacio. que o
Município de Barbacena está entre as opções colocadas â disposição da Peugeot para
a instalação de sua fábrica. (- Anexe-se ao Requerimento n 2.0(>6197.)

Do Sr. Marcos Ravmundo Pessoa Duarte. Presidente do BDMG. em atenção a
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, prestando informações sobre o
Programa SOMMA. (- Anexe-se ao Requerimento n0 2.019/97.)

Da Sra. Narciza Sara Amador Santiago. chefe do Setor de Documentação e
Disseminação de Informações do IBGE. encannnhando. em atenção a requerimento
da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, os dados disponíveis sobre o
trabalho desse instituto na faixa etária de pessoas de 10 a 14 anos, segundo a última
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1995 - PNAD, - A Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.'

TELEGRAMAS
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do Governo do Estado.

informando que os Oficios ns 1.087. 1.132 e 1.144197. endereçados ao Governador.
foram encaminhados aos orgàos competentes para as providências cabiveis.

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° 1.278197
Declara de utilidade pública a Associação Planalto Esporte Clube. com sede no

Município de Armos.
A Assembleia Leinslanva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1' - Fica declarada de utilidade publica a Associação Planalto Esporte Clube.

com sede no Município de Annos
Art. 2' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

o	Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões. 6 de junho de 1997.

E
	Sebastião Navarro Vieira

Justificação. Fundada formalmente em abril de 1994. a Associação Planalto Esporte
Clube funciona desde o ano de 1978. promovendo o aprendii.ado e a pratica de
esportes entre crianças e adolescentes. Hoje a entidade atende 210 jovens.

4 Em vista de a referida entidade já ser reconhecida como de utilidade pública
municipal e encontrar-se cm pleno gozo de suas prerrogativas legais. cumprindo os
requisitos necessários â realização deste pleito. espero contar com o apoio dos nobres
pares para a declaração de sua utilidade pública
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- 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° 1.279/97
Dá nova redação ao § 3° do art. 30 da Lei n° 11.179. de 10 de agosto de 1993.
A Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
An. 1° - O § 3° do art. 30 da Lei n° 11.179. de 10 de agosto de 1993. passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 30- .......
§ 3° - Ao servidor em gozo de férias regulamentares. férias premio ou em licença

remunerada, e devida a ajuda de custo a que se refere este artigo.'.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões. 25 de junho de 1997
Comissão de Constituição e Justiça
Justificação: Este projeto de lei tem por escopo dar nova redação ao § 30 do art. 30

da Lei n° 11.179. de 1993, permitindo que os servidores das classes de músico.
bailarino e consta da Fundação Clóvis Salgado. em gozo de férias regulamentares-
férias-prémio ou licença remunerada- percebam ajuda de custo.

Essa modificação. na realidade, está prevista no an, 24 do Projeto de Lei n°
1.184/97. em tramitação nesta Casa. de autoria do Governador do Estado, que altera a
denominação da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - para Fundação de
Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais - FEAM-MG -. dispõe sobre sua
reorganização e dá outras providências.

Esta Comissão aprovou parecer sobre o projeto de lei mencionado, que concluiu por
sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1. que suprime O
art. 24 do referido projeto. porque tal dispositivo trata de matéria que não diz respeito
à FEÂ.M.

Tendo em vista recente posicionamento desta Casa. baseado no principio da
economia processual, apresentamos este projeto de lei, que visa justamente a alcançar
o objetivo pretendido pelo ari. 24 do Projeto de Lei n° 1.184/97.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça. de Admmist.ração Publica e de
Fiscalização Fmanceira para parecer. nos termos do art. 195. c/c O art. 103. do
Regimento Interno

PROJETO DE LEI N° 1.280/97
Declara de utilidade publica a Associação Mineira de Gerenciamento e Organização

Social - AMIGOS -. com sede no Municipio de Belo Horizonte
A Assembléia Le gislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1' - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira de

Gerenciamento e Organização Social - AMIGOS -. com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor ria data de sua publicação.
An. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões. 24 de junho de 1997.
Paulo Schettino
Justificação: A Associação Mineira de Gerenciainento e Organização Social -

AMIGOS - tem por finalidade trabalhar pelo desenvolvimento e pelo bem-estar
social, em colaboração com outras entidades e com o povo em geral. bem como
proporcionar aos associados apoio sociocultural. econômico e assistencial de acordo
com suas possibilidades.

- 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 ari. 104. inciso 1.
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.281/97
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da

Sociedade São Vicente de Paulo. com  sede no Mumcipio de Jabuticatubas
A Assemblëia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
An. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

da Conceição da Sociedade São Vicente de Paulo. com  sede no Município de
Jabuticatubas.

Art. 2" - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Ari. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de junho de 1997.
Arnaldo Canarinho
Justificação: A entidade referida tem por finalidade prestar assistência às

conferências e às obras tinidas de sua jurisdição. incentivando-as ao exercicio da
caridade cristã, dirigindo. coordenando e animando todas as atividades que são
peculiares à centenaria Sociedade São Vicente de Paulo

Entre outras. desenvolve ações com vistas á proteção da saúde. da família, da
maternidade, da infância e da velhice: ao combate à fome e à miseria. à habilitação e à
reabilitação das pessoas portadoras de deficiência.

Isso posto. espera-se o apoio dos nobres pares para declará-la de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto as 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.

REQUERLMENTOS
N' 2.221/97. do Deputado Toninho Zeitunc. solicitando seja encaminhado oficio ao

Diretor-Geral do IEF requerendo informações sobre os critérios utilizados para a
aplicação de multas nos casos de limpeza de arcas florestais. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.222/97. do Deputado Toninho Zeitime. solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas ao aparelhamento das Policias Militar e Civil (- A
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Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Alvaro Antônio, encaminhando à Comissão de Fiscalização
Financeira carta da empresa Cal Andrczza ind. Com . Lida.. na qual se relata situação
de injustiça na cobrança do ICMS de transporte. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

- São tambem encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Roberto Amaral
(2) e Geraldo Rezende.

COMUNICAÇÕES
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de Administração

Pública.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Deputado Romeu Queiroz. Srs.

Deputados: meus senhores e minhas senhoras: durante os últimos dias. precisei
ausentar-me desta Casa uma vez que tinha que cumprir com o dever de procurar por
todos os meios e mais provas para apresentar ao Congresso, aliás, à Comissão de
Assuntos Financeiros da Câmara Federal. Decidiu aquela Comissão encaminhar à
Policia Federal pedido de apuração das nossas denúncias, por isto vivemos um
momento de alegria. mesmo em situação de dor, por contemplar a corrupção e os
momentos dificeis que atravessam a nossa Nação e segmentos tão importantes como o
da Policia Militar no nosso Estado. Tive. também. a satisfação de poder ver que
constatada ficou a existência do esquema de fortes indícios apontados por Deputados
sérios naquela Casa como o Deputado Nilmário Miranda: e fui gentilmente - eu diria
com honra - recebido pelo Presidente da Comissão de Assuntos Financeiros da
Câmara Federal- Deputado Arlindo Ch.inaglia de São Paulo.

Acreditamos que o nosso Pais tem solução. mas ela passa primeiro pela limpeza
assepsia de nossa sociedade. a qual. sem duvida, lei de começar pelo Poder que pode
tirar da cultura do nosso povo essa hedionda pratica dos mediadores. das empresas de
consultona medianeira que não somente exploram Prefeitos incautos. mas toda a
Nação brasileira,

Este é um momento em que se tem de ser muito cauteloso: e um momento muito
perigoso. e talvcz o silêncio seja a melhor forma de esta Casa se portar ante a crise
terrivel das Polícias Civil e Militar do nosso Estado. Durante o fim de semana, estive
envolvido inteiramente na busca da verdade em outro assunto também importante.
mas ontem e hoje. pelos jornais. pude sentir a dor que deve estar sentindo o
Governador Eduardo Azeredo. Digo isso porque ele está diante de um problema serio.
que. às vezes, nos parece simples, mas é seno pelo fato de todos sabermos - e ele
também - que a disciplina e a ordem são as principais necessidades para que qualquer
instituição, qualquer corporação possa ter sucesso. especialmente cm se tratando de
corporação ou instituição militar.
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imagino a dor do Comando mas tamb±in imagino a dor dos que estão

enfrentando um momento de insegurança terrível: eles, que sempre foram
encarregados da segurança. fazem movimento grevista em uma instituição que, com
mais de 200 anos. nunca vivera um movimento de greve sequer.

Mas isso se dá. Srs. Deputados. porque nós, autoridades, talvez não tenhamos
enfrentado anteriormente o problema. S. Exa. se lembra de que apresentamos uma
proposta de emenda à Constituição. que será analisada pela Comissão competente.
dando aos militares a mesma condição dos que trabalham em situação de
insalubridade e. por trabalharem com o perigo, um adicional que pode ser de 40%.
Esta Casa chamou os policiais militares para o debate em audiências públicas.
Tivemos vários debates no ano atrasado e. no ano passado. uma audiência pública em
que fomos ouvidos e ouvimos Tenentes-Coronéis. Tenentes. Sargentos. Cabos.
Soldados, policiais civis e Delegados. Eu afirmo que estão registradas nos anais desta
Casa (com dor no coração de todos que ouviam), as histórias tristes, os dramas
terríveis de soldados e policiais civis que enfrentavam e certamente enfrentam esse
drama. porque recebem um salário vil.

Reconheço que nosso Estado atravessa um momento difícil, como sei que muitos
têm se aproveitado das oportunidades em que nosso Governador toma medidas
impopulares. Sabemos que nosso Estado é inadministrável para atender. na sua
maioria, as necessidades sociais. como o são os municípios que foram engordando a
máquina com o passar do tempo, quando um Prefeito admitia uma série de
correligionários, outro vinha e admitia outra série, um despedia e o outro admitia
mais. Hoje existem cidades que arrecadam R$240.000.00 de FPM. como eu sei. e
pagam quase R$300.000.00 de folha de pagamento. E preciso enxugar a máquina.
Mas é preciso enxugar exatamente por falta de unia política séria globalizada, sem
cartel- sem monopólios, sem compromissos escusos firmados - por aqueles que são
eleitos - com empreiteiros e empreiteiras, que encarecem os preços de tudo e aviltam
o homem, o trabalhador. Existem dificuldades, porque o Estado às vezes não tem
como atender imediatamente à reivindicação dos Cabos. dos Soldados. dos Sargentos
em desespero. porque. meus amigos. o assunto parece sério e delicado e parece
inoportuno agora. mas eu lhe digo que. se nós nos colocássemos na posição deles, do
Soldado que ganha R$400.00 por mês. tendo que criar filhos. pagar aluguel e
passagem de ônibus. O carcereiro. cujo salário liquido não chega a R$200()0, e pai de
dois filhos, paga o aluguel. tem que conviver morando na mais terrível favela!

Como queremos ter segurança? Mas como solucionar? Como cristão, digo que a
solução está em Deus. e Deus coloca o seu Espírito e a solução em nosso coraçào:
priorizando o homem aumentando, já para o ano que vem, a participação no
orçamento do Estado das verbas destinadas à segurança que é tão importante quanto
a saúde. porque a pessoa insegura adquire uma série de doenças psicossomáticas. A
esses que nos garantem ou que têm o dever de garantir a segurança. esses que têm
uma função no corpo superimportante. só posso afirmar urna coisa: dói se apertarmos
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o nosso braço. o nosso corpo: se você pisar num prego. vai sentir dor se o seu
corpo for sadio. Se for um corpo leproso. não! Essa revolta, esse pedido de aumento
de justiça, na verdade, é dor num corpo sadio. Ainda bem que está sadio. porque.
apesar dos pesares. a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais constitui uma das
melhores policias do nosso continente.

Resta-nos agora orar a Deus para que S. Exa. o Governador seja iluminado e
aconselhado por pessoas sábias, porque "na multidão dos conselheiros estão as sábias
decisões": para que seja assessorado por pessoas sérias e boas. porque temos
responsabilidades, a começar pelas nossas instituições, como a Assembléia é uma
instituição, como o Poder - Executivo e o Palácio são instituições, como a Igreja é
uma instituição. também a categoria daqueles que garantem a segurança é uma
instituição. Nós cremos que. se houver boa-vontade de todas as partes, havemos de
ter. imediatamente. a solução. Conheço o problema e a dor do Comando da Policia
Militar, porque não se pode quebrar a disciplina, e jamais cremos que a polícia vai
partir para a baderna. porque. se assim o fizer. estará indo contra aquilo pelo que
sempre lutou. Mas cremos que a consciência das autoridades que podem resolver o
assunto podem ser iluminadas de tal maneira que as reivindicações. que não são altas,
possam ser atendidas: reivindicações não somente de uma categoria, mas a
reivindicação do povo do Estado de Minas Gerais, que quer que haja justiça, que haja
distribuição equânime de renda que haja valorização do homem e de seu trabalho, de
seu ministério. Isso acontecerá quando o Estado e os Poderes que mencionei forem os
primeiros a dar o exemplo para as demais instituições. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Marcelo Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sras. Deputadas,

público das galerias, imprensa. hoje. o jornal "Agora publicou a seguinte manchete
em Divinópolis: "Presos Amotinados desde Sábado Deixam a Cadeia sob Tensão'. A
cadeia pública voltou a ser um verdadeiro campo minado, e a possibilidade de
confronto entre presos e policiais vem aumentando. Os presos da cela 3 estão
amotinados desde a semana passada e a situação aumenta o clima de tensão no local.
A ausência de autoridades judiciárias é um dos motivos para o motim dos 24 presos
da cela 3. Além disso, eles estão ocupando espaço suficiente somente para 6 presos. o
que aumenta ainda mais o clima de revolta. A Policia Militar não entra na cela nem
mesmo para a revista que é feita diariamente. O jornal "Agora" traz a manchete:
"Presos Confinados Deixam a Cadeia sob Tensão Mais Uma Vez".

Essa é a situação da cadeia pública em Divinópolis. 1-la mais de um mês. fiz um
requerimento à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Presídios. (- Lê requerimento
em que solicita seja realizada visita à cadeia pública do Municipio de Divinópolis
com o objetivo de apurar denúncias de superlotação e condições subumanas vividas
pelos presos que nela coabitam a fim de esclarecer quais providências foram tomadas
até o presente momento para resolver a questão do acondicionamento fisico e do trato
humanitário dos presos: qual a posição das Secretarias de Segurança Pública e de
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Justiça face à deficiente estrutura da cadeia. com  a rebelião dos presos. ocorrida-
no dia 27 do corrente mês. quando eles renderam o Pe. Almir Pereira Lopes e a
funcionaria pública Nilza Fugas. durante o período de 23 horas: a quem cabe a
responsabilidade do fato ocorrido.

Esse requerimento foi feito luntamente com a Promotora de Divinopolis e o
Promotor. Foi feito com o respaldo da Promotoria foi aprovado na Comissão e. não
sei por que. se por razões poliucas. a CPI não foi visitar essa cadeia. Estava marcada
urna visita juntamente com a que seria feita a ltaúna. cidade proxima de Divmopolis.
atendendo a requerimento do Deputado Francisco Ramalho. E. ate agom nada foi
feito, porque um Deputado falou que o problema da cadeia de Divinopolis já se
encontrava resolvido, que já existia verba e a cadeia estava sendo construida.

Na realidade, houve um movimento de toda a sociedade de Divinópolis. a fim de
arrecadar verba para a construção da cadeia.

Estamos aqui pedindo ao Secretario da Justiça, ao Secretario da Segurança Publica
e a essa Comissão Parlamentar de inquérito que não deixem de fazer essa visita. Essa
remvindicação é de todo o povo de Divinõpolis e dos presos que estão Ia. em
condições subumanas. Não estou defendendo os presos e sim um tratamento justo e
humano para eles.

Fica, cntào, esse apelo à Comissão e aos seus componentes presentes. que tratem
com seriedade esse problema e não o levem para o lado político. Nossa função não e
atender Deputado. mas a comunidade, a cidade de Divinópolis.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente. Srs. Deputados. pessoas presentes nas

galerias, profissionais da imprensa. senhoras e senhores. ocupo esta tribuna no dia de
hoje para fazer um comuiucado. Antes de fazè-lo. gostaria de. publicamente. fazer um
agradecimento. No dia de ontem. o Centro Nacional de Formação Tristão de Ataide.
õrgào de formação do PSN - Partido Solidarista Nacional -- organizou e realizou nesta

a Casa senunario cujo tema era "Fe e Política - Inserção dos Cristãos na Política".
quando pudemos trazer personalidades do mais alto uivei. Trazer palestristas do nível
do Frei Luiz Maria Sarton. com 32 livros editados: do Dr. Guilherme Yepez Bosca.n.
Deputado Federal do Partido Social Cristão da Venezuela. o maior partido social

o
	 cristão da Amenca Latina, ex-Embaixador na Nicara gua e ex-Ministro da Cultura.

c

Dom Fillippo. Bispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro: do ex-Prefeito de Belo
Horizonte. Patrus .Ananias: enfim, personalidades que puderam debater, durante todo
o dia. a questão da ética, da moralidade, do papel dos partidos políticos e.

ç1 principalmente, do papel do cristão na vida publica como agente de transformações à
luz da doutrina social cristã. Evento que trouxe lideranças não só de Minas Gerais
mas de , ,anos Estados do Brasil: Rio de Janeiro. São Paulo. Brasilia Espirito Santo e
outros. lideranças políticas e coniunnarias de diversos municipios de Minas Gerais, de
norte a sul- de leste a oeste deste Estado. Diversos sacerdotes também estiveram
presentes durante todo o debate, quando tivemos presentes reunidos mais de 150
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lideres, durante todo o dia.

Foi um evento que possibilitou a discussão de temas de extrema importância e
necessidade para a sociedade mineira e também para o Pais. O meu a gradecimento à
Presidência desta Casa. ao Diretor-Geral— Dr. Dalmir de Jesus, à Dra. Silvia Rubiâo.
do Departamento de Comunicação. enfim a todos aqueles responsáveis por manter o
trabalho desta Casa e que nos apoiaram de forma irrestrita. permitindo que o brilho
desse evento fosse maior e os frutos ainda melhores para o nosso Estado. Agradeço
aos pares desta Casa que, durante o dia inteiro, passaram por lá. participando dos
debates nas conferências.

As 18 horas. como programado. nos reunimos para uma solenidade em que
formalizamos a nossa filiação ao PSN - Partido Solidarista Nacional, Nesse momento,
pudemos contar também, de urna forma como nunca vimos, com o apoio. com  a
presença e com o incentivo dos companheiros do partido no qual militei durante todo
esse tempo. do PSDB. Agradeço. de modo especial. à pessoa do Lider do PSDB.
Deputado Arnaldo Pcnna, que. além de nos honrar com a sua presença. veio trazer a
sua palavra de estimulo. de apoio e de reconhecimento. muito mais por sua bondade e
generosidade do que propriamente pela competência deste parlamentar.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero. neste momento. comunicar a esta
Presidência e a esta Casa. junto com todos os meus agradecimentos às pessoas aqui
nominadas. que, a partir de ontem, dia 25 de junho de 1997. estamos fazendo parte de
unia nova sigla partidária. Mais do que unia sigla- queremos que scia um verdadeiro
partido, o nosso PSN - Partido Solidarista Nacional. Juntamente com Outros
companheiros, estaremos oferecendo a este Pais também contribuição na busca da
transformação dessa sociedade. à luz da doutrina social cristã, do humanismo cristão.
do social-cristianismo. Esperamos que seja uma contribuição dos cristãos para a
transformação dessa sociedade. buscando mais justiça social, buscando igualdade
maior. buscando na verdade corrigir distorções e apresentar alternativas para que
nossa sociedade possa viver de forma harmônica e muito mais feliz.

Gostaria apenas de fazer um pequeno retrospecto da história desse partido. dizendo
que não se trata mais de um partido que surge. E um partido com convicções
profundas. firmadas numa doutrina com mais de 4 ou 6 mil anos de experiência.
Estamos fundamentados na revelação, fundamentados na palavra de Deus.
fundamentados cm pensadores. em filósofos, em sociólogos. enfim, naqueles que
puderam enxergar o mundo pela ótica do social-cristianismo, pela ótica do amor, da
caridade e da verdade.

Queremos. então. dizer que esse partido vem ocupar um espaço neste Pais, que
carecia de um partido com convicções, que defendesse esses valores de forma clara e
objetiva no seu programa. no seu manifesto e no seu estatuto, O Brasil, neste
momento, passa a ter uni partido cuja inspiração. motivação, doutrina. principios.
conceitos e valores coincidem com a doutrina social-cristà. Sabemos que existem
outras siglas que têm essa aparência. Não queremos contestá-las. mas queremos



7 
reafirmar que. no nosso estatuto, no nosso programa.  no nosso manifesto constam
a obrigação. o desejo e o compromisso de estarmos orientados pela doutrina social-
cristã.

Gostaria de dizer que. no mês passado. participei. no Chile. de um encontro da
Organização Democrata Cristã da America Latina que. em 1947. em Montevidéu. foi
organizada com a intenção de congregar todos aqueles que se filiavam ao social-
cristianismo, ao humamsmo cristão. Estavam lá os brasileiros Alceu de Amoroso
Lima e Tnstào de Ataide, este um grande brasileiro social-cristão, que foi o criador
dessa entidade. Ao avaliarmos os 50 anos daquela entidade. verificamos os grandes
frutos que produziu na América Latina. Pudemos, então, constatar que faltava ao
Brasil - além de tantos partidos que têm contribuído para o desenvolvimento e as
correçôes das desigualdades - alguém que tivesse essa inspiração social-cristã. Já
verificamos as grandes transformações que o social-cristianismo já produziu no
mundo, de modo especial na Europa. por meio de uma grande figura como Conrad
Adenauer. Se. hoje. a Europa está unificada. deve-se muito a esse homem chamado
Conrad Adenauer. que era um cristão autêntico, um social-cristão por convicção.

Portanto, o Brasil passa a ter. desde o dia 20/4/97. um partido que defende esses
valores, que tem compromisso com essa bandeira. Queremos. com toda a humildade.
porque reconhecemos as nossas incapacidades e fragilidades. ser a possibilidade dessa
alternativa, para que o povo brasileiro passa discutir. Se vamos ser vitoriosos, isso é
outra questão. pois queremos oferecer a oportunidade de nossas convicções pessoais
fundamentadas no direito. na Justiça. na solidariedade, nos princípios que
defendemos. como a primazia do trabalho sobre o capital- da dignidade do homem.
pois ele é imagem e semelhança de Deus. Por esses principios e outros que
defendemos. acreditamos poder oferecer a este Pais essa alternativa de transformação
à luz desses valores nos quais acreditamos.

Sr. Presidente, as nossas palavras são essas. Acreditamos que o nosso Pais precisa
2 de alternativas. Queremos ser uni partido que ira discutir com a sociedade

Acreditamos na democracia acreditamos na participação popular. acreditamos que
urna sociedade precisa se organizar por meio da sociedade de corpos mntermedianos.

E
	Por isso, estamos defendendo essa ideia. Neste momento. concedemos um aparte ao

c
	nobre Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado cEm aparle - Muito obrigado, nobre Deputado
Miguel Mart.inm Eu gostaria de parabenizã-lo. Ontem. apesar de não ter podido
participar muito tempo do encontro. pude perceber a seriedade com que o assunto esta
sendo discutido As pessoas que conhecem o Evangelho sabem e têm a
responsabilidade, como dizia Mateus. de ser sal e luz. Espero que o Partido
Solidansta Nacional venha contribuir com a sociedade, sendo o sal e a luz que vêm
nos ajudar Dentro desse cenario. respeitamos todos os posicionamentos e entendo o
trabalho seno da forma como ele esta sendo constituido e criado por meio de
formação. que e fundamental para o povo brasileiro. Os partidos politicos têm
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responsabilidade muito grande de informar as pessoas. Entendemos que os
partidos não podem filiar as pessoas só para que disputem cargos no processo
eleitoral, mas porque elas téni que ter uma vida de formação sadia e realmente cristã.

Paraberuzo-o e espero que tenhamos outros momentos para aprofundar esse debate
e esse intercâmbio. tão importantes para o crescimento de todos nós que conhecemos
o Evangelho e. acima de tudo. lutamos pela justiça social neste Pais. Muito obrigado e
parabéns por esse trabalho que vem desenvolvendo, e que V. Exa. possa realmente
continuar dentro dessa linha filosófica.

O Deputado Miguel Martini -Agradecemos ao Deputado Gilmar Machado, que ë
um dos grandes Deputados desta Casa. combativo, sempre atuante e atento aos
problemas sociais.

O Deputado João Leite (Em aparte)* - Deputado Miguel Marti.ni. já tive a
oportunidade de me manifestar com relação à saída de V. Exa. do PSDB. na  reunião
da Bancada do partido. mas não poderia, nesta oportunidade. deixar de fazê-lo
publicamente, dada a minha tristeza com a saída do nobre colega de partido.

V. Exa. e um parlamentar especial para mim. conforme verifiquei pelo trabalho de
que participamos juntos dentro do PSDB. e sua saída para o Partido Solidarista
Nacional é uma perda para todos nós.

Quero tomar público esse sentimento pela perda de um companheiro tão
trabalhador e respeitado no PSDB. como V. Exa. tem sido até o momento. Mas. ao
mesmo tempo. quero desejar sinceras felicidades para V. Exa. e esse novo partido em
que esta mgressando. um partido cristão, num tempo em que o nosso País tanto
precisa de valores reais. quando as famílias estão desagregadas e as nossas crianças
sendo abandonadas.

Desejo ao meu amigo e companheiro Deputado Miguel Martini todas as felicidades
e o mesmo desempenho parlamentar que teve no PSDB. e que o seu novo partido
venha trazer grande contribuição para o Estado e o Pais. Um abraço e votos de
felicidades para o senhor e para esse partido que surge.

O Deputado Miguel Martmi - Do Deputado João Leite só poderia esperar esse
pronunciamento sincero. V Exa. é um homem que tem sido nesta Casa testemunho
autêntico dos valores cristãos. não só por seus principios éticos e morais. mas também
por sua atuação. pelo trabalho incansável em busca da justiça e do bem comum.
Honram-me muito as suas palavras e fico-lhe muito grato. porque sei que elas vêm de
uni coração generoso e bom. Muito obrigado.

O Deputado Leonidio Bouças (Em aparte)* - Gostaria de cumprimentar V. Exa.
nesta oportunidade. pela realização do seminario acontecido ontem. que culminou
com a sua filiação ao Partido Solidarista Nacional

O que presenciamos ali, na tarde de ontem. foi um acontecimento de grande
importância- e quero parabenizar V Exa pela coragem da mudança num momento
em que se consagra com destaque entre os Deputados tucanos nesta Casa e em que
esta à frente de uma das comissões mais importantes. que e a de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária. Mesmo estando bem alojado e com destaque especial
no PSDB. V. Exa. assume no Estado de Minas Gerais a posição de Deputado de um
partido novo. Como disse o Presidente Nacional do PSN. Dr. Phillipc GUCdOIL no
inicio da noite de ontem o PSN pretende ser mais um partido que busca o bem-estar.
priorizando os valores sociais dos cristãos. V. Exa.. que e esse Deputado destacado
desta Casa. certamente alcançara com sucesso o intuito de formar e fazer crescer o
PSN em todo o Estado de Minas Gerais e tarnbcm no Brasil. Parabens a V. Exa.
Conte conosco para o que der e vier, mesmo estando cm outro partido. Temos plena
convicção de que todos nos. juntos, mesmo em partidos diferentes. devemos nos unir
para enfrentar grandes desafios. para os quais o povo brasileiro espera que
encontremos soluções. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Miguel Maruni - Quero agradecer mais urna vez ao Deputado Leonidio
Bouças. pela presença nos dois eventos de ontem e por essas palavras tão sinceras e
generosas. Confirmo o que V. Exa. disse e o que disse o nosso Presidente na noite de
ontem. Acreditamos no pluripartidarismo. Democracia e multiplicidade de idéias, de
propostas e. acima de tudo. de partidos fortes e coerentes, por meio dos quais
consetru remos as transformações. Ninguem e dono da verdade, nem queremos sé-lo.
muito menos nós. Queremos somar com os demais partidos, com as demais propostas
doutrinárias e ideológicas atualmente existentes em nosso Pais, para que. juntos. esses
homens de bem. de boa vontade, que buscam o bem cornun cheguem ao objetivo de
oferecer ao futuro dos nossos filhos e dos nossos netos um Pais melhor, onde haja
menos desigualdade. onde haja justiça. onde todos sejam iguais perante a sociedade.
onde haja possibilidade de todos se realizarem, trabalharem e encontrarem seu
desenvolvimento pleno. Por isso agradeço a \' Exa e aos demais pares desta Casa.
Concluo dizendo que queremos. desde ontem. ser essa bandeira, somando com todos
os outros que buscam a mesma coisa. que buscam o bem comum e uma sociedade
mais feliz Muito obngado a todos

* - Sem revisão do orador.
PARTE (ORDEM DO DIA)

l' Fase

Abernira de inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Erruano Batista) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passaá 2' Parte da reunião. com a l' 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 ordinana

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenano que se inicia hoje o prazo regimental para

apresentação de emendas. em 2" turno, ás Propostas de Emenda á Con stituição ns
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12/95 e 33/97, ambas de autoria do Deputado Miguel Martini e outros. e que se
esgotou. nesta data. o prazo previsto no § 10 do art. 220 do Regimento Interno para
apreciação dos Projetos de Lei n°s 1.180 a 1.185 e 1.197/97. Informa ainda, que os
referidos projetos serão incluídos na ordem do dia da próxima reunião ordinária
deliberativa.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão de Administração Pública - aprovação, na 65 Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.101/97. do Deputado Ainbrósio Pinto ( Ciente.
Publique-se.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são votados e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos

Deputados Roberto Amaral (2), em que solicita reunião conjunta das comissões a que
foi distribuído o Projeto de Lei n° 1.223197: e regime de urgência para a timnitação do
Projeto de Lei a° 1.279/97 e Gemido Rezende. cm que solicita reunião conjunta das
Comissões de Justiça e de Saúde e Ação Social. com o objetivo de se apreciar o
Projeto de Lei n° 1.253/97: os Requerimentos n°s 1.831/96. do Deputado Alberto
Pinto Coelho. em que solicita a transcrição, nos anais da Casa. do manifesto intitulado
"A Vale do Rio Doce e o Interesse Nacional" (Cumpra-se.): e 1.863/96. do Deputado
Carlos Pimenta, em que pede informações à SUDENOR e à TURMIINAS acerca da
não-inclusão da Arca Mineira da SUDENE na primeira etapa do Programa de Ação
para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, bem como das providências que
estão sendo tomadas com relação à segunda etapa do programa (Oficie-se.).

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase. a Presidência passa à 2'

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 as Propostas
de Emenda à Constituição n°s 5. 7. 12/95 e -3 3/97. em virtude da sua aprovação na
reunião extraordinária realizada ontem. à noite, e verifica, de plano. a inexistência de
"quorum" para votação da proposta de emenda à Constituição. mas que o há para a
apreciação das demais matérias constantes na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão. em 1° turno, do Projeto de Lei n° 717/96. do Deputado

Mauri Torres. que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel ao
Município de Catas Altas. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
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projeto com a Emenda n 1, que apresenta A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação com a Emenda n 1. da Comissão de Justiça. Em discussão.
o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. o
projeto. salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. que recebeu parecer
favorável. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto. aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n 1 717/96 com a
Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a inexistência de "quorum" qualificado, a Presidência

encerra a reunião. convocando os Deputados para a ordinária de debates de amanhã.
dia 27. ás 9 horas. e para a especial também de amanhã. às 14 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 67" REUNIÃO ORDINÁRiA DA COMISSÀO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa

e sete. comparecem na Saia das Comissões os Deputados Raul Lima Neto. Anivaldo
Coelho e Ronaldo Vasconceilos. membros da supracitada Comissão. Havendo
numero regimental. o Presidente. Deputado Raul Lima Neto . declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Ronaldo Vasconceilos que proceda á leitura da ata da reunião
anterior. que. lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes A seguir. o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a materia constante na pauta e a
discutir assuntos de interesse da Comissão. Em poder da mesa. encontra-se a seguinte
correspondência: encane do aterro sanitário construido cm lpaunga. que visa a dar
destinação adequada ao lixo produzido e a recompor a arca degradada do município:
carta do Sr. Washington Martins. convidando os membros desta Comissão para
assistirem, no dia 19/7/97. no quartel do Corpo de Bombeiros. demonstração de
funcionamento de aparelho evaporador térmico motriz e suas atuações e modificações

° na atmosfera. A Seguir. o Presidente passa a palavra ao Sr. Paulo Maciel Júnior.
Coordenador da Agência Técnica do Rio Doce. que. na oportunidade. convida os
membros desta Comissão para participarem de um "workshop" sobre o tema "Erosão
e Recursos Hídricos na Bacia do Rio Doce". no período de 23 a 25/6/97. no

; Municipio de Governador Valadares. O evento será promovido pelos N4imstinos do
Meio Ambiente e das Minas e Energia-DNAEE-. pelos Governos dos Estados de
Minas Gerais e do Espirito Santo e por orgàos afins ao tema tendo o apoio de

'	diversas entidades ambientahstas O Presidente agradece o convite e a presença do Sr.
'	Paulo laciel Junior. Esgotada a matena destinada à l' Parte da reunião. passa-se à 2

.	Fase da Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação de proposição sujeita
à apreciação do Plenário da Assembleia. O Deputado A.nivaldo Coelho, relator do

o	Projeto de Lei n l.112/9''. profere o seu parecer. mediante o qual conclui pela
rejeição do projeto Registra-se. neste momento, a presença do Deputado Ivo José.

E
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Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir. o Deputado Ivo
José usa a palavra e faz um balanço da visita que ele, acompanhado do Deputado
Geraldo Nascimento. realizaram ao Projeto Xerimbabo. em nome da Comissão de
Meio Ambiente, na cidade de ipalinga. e ressalta a importância do "workshop"
divulgado pelo Sr. Paulo Maciel Júnior, que tem como objetivo avaliar os estudos
disponiveis sobre a bacia do rio Doce e definir ações prioritárias. preventivas e
conetivas, para minimizar o processo erosivo e outros problemas ambientais que
atingem a regiào. cm decorrência de sua ocupação. Cumprida a finalidade da reunião.
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de junho de 1997.
Anivaldo Coelho. Presidente - Antônio Roberto - Ronaldo Vasconceilos.

ATA DA 20 REUNIÃO EXTRAORDINARJA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Aos quinze minutos do dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva. Marcos Helênio,
Arnaldo Penna Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Leonidio Bouças, por
indicação da Liderança do PFL). Alvaro Antônio (substituindo o Deputado Ibrahim
Jacob, por indicação da Liderança do PDT). membros da Comissão supracitada. Estão
presentes também os Deputados Ivo José. Adelmo Carneiro Leão, Maria Jose
Haucisein. Elbe Brandão. Sebastião Navarro Vieira. João Leite. Mauri Torres,
Ei-mano Batista. Francisco Ramalho. Ronaldo Vasconcelios, Marco Régis e Paulo
Piau. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Ajalmar Silva, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Bilac Pinto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior. Após a leitura. o Deputado Durval Angelo solicita seja retificada a
ata, de forma a se registrar o voto contrario do Deputado Adelmo Carneiro Leão ao
parecer sobre o Substitutivo n 2 e sobre as Emendas ns 1 a 5. apresentados. no F
turno. em Plenário, ao Projeto de Lei n 1.255/97. Tida como procedente. o Presidente
considera aprovada a ata. solicita aos membros presentes que a subscrevam e
determina que a retificação seja consignada nesta ata A seguir. o Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator. Deputado Ajalmar Silva,
sobre as Emendas ns 1 a 3, apresentadas em Plenário, no 1° turno. ao Projeto de
Resolução n° 1.267/97. mediante o qual conclui pela rejeição das emendas. O
Presidente informa que. na reunião anterior, foram distribuídos avtilsos do parecer.
Fazem uso da palavra para discutir o parecer. os Deputados Marcos Helênio. Dun'al
Ângelo. Adelmo Carneiro Leão. Mauri Torres e Ronaldo Vasconceilos. O Deputado
Durval Angelo apresenta dois requerimentos: um. solicitando adiamento da votação
desse parecer. e outro, solicitando a votação nominal do parecer. O Presidente coloca
eni votação o requerimento solicitando adiamento da votação do parecer. Para
encaminhá-la, fazem uso da palavra os Deputados Marcos Helênio. Adelmo Carneiro
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Leão. Dun'aI Angelo. ~ri Torres e Ronaldo Vasconceilos. Colocado em
votação, ë o requerimento rejeitado, com voto favoravel do Deputado Marcos
Helõnio. A seguir. o Presidente anuncia a votação do requerimento que solicita
votação nominal do parecer. Fazem uso da palavra, para encaminha-la os Deputados
Marcos Helênio. Durval Angelo e Ivo José. E o requerimento rejeitado. com  voto
favorável do Deputado Marcos Hclêruo. O Presidente defere o requerimento do
Deputado Durval Angelo. mediante o qual solicita votação do parecer por partes.
Encerra-se a discussão do parecer. Colocado em votação por partcs, é o parecer
aprovado. Registra-se o voto contrario do Deputado Marcos Helõnio Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a proxinia reunião ordinaria. determina a lavratura da
ata e encerra os "bailios.

Saladas Comissões. 25 de junho de 1997.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Antènio Andrade -

Gil Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.145/97
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O proeio de lei cm exame. de autoria do Deputado Wilson Pires. pretende incluir

no curriculo do ensino mecho a disciplina Primeiros Socorros.
Examinada na Comissão de Constituição e Justiça. que lhe após as Emendas n°s 1 e

2. permitindo, assim, sua tramitação na forma regimental. vem a materia a esta
Comissão. para receber parecer de mérito.

Fundamentação
Parece-nos convincente o que alega o autor da proposição em palita em sua

Justificativa. Nossos alunos devem, no ensino médio, receber informações sobre os
procedimentos tecnicamente corretos para. numa emergência, exercerem ações
exigidas de primeiros socorros.

o	Não julgamos. no entanto. que tal matéria deva constituir disciplina curricular. ou
integrar parte do conteudo programatico de outra disciplina.

E
	E perfeitamente possivel cumprir o objetivo da proposição por outros caminhos.

distintos da simples formalidade de sua apropriação pelo curriculo escolar, sob a
V)	forma de disciplina.

E o que nos leva a propor o Substitutivo n' 1. que torna os Primeiros Socorros
.4
	atividade extracurricular obri gatoria. a se realizar semestralmente

Coordenadas pela diretoria do estabelecimento de ensino m&ho. Juntamente com
seu colegiado escolar. serão programadas atividades extracurriculares. com  a
colaboração de pessoal legal e tecnicamente habilitado, nas quais. pelo período e
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duração que forem convenientes, serão passadas aos alunos as informações e
praticas necessárias à prestação dos primeiros socorros. quando urna emergência
assim o exigir.

Ao final desse parecer. apresentamos o Substitutivo n° 1. que exprime a
compreensão que temos do mérito da proposição.

Conclusão
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.145/97 na forma do

Substitutivo n° 1. a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N0 1

Cria atividade extracurricular obrigatória na rede estadual do ensino médio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Será realizada nos estabelecimentos escolares de nível médio.

semestralmente. atividade extra, curricular. obrigatória para toda comunidade escolar.
dedicada ao aprendizado das informações e dos procedimentos que habilitem os
alunos à prática dos primeiros socorros.

1° - A coordenação do evento prescrito no "caput" deste artigo é de
responsabilidade do Diretor do estabelecimento e do colegiado escolar.

2 - Pessoal legalmente qualificado se encarregará do evento no tocante ao ensino
e ao treinamento dos alunos.

Art. 20 - O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Reuniões. 26 de junho de 1997.
José Maria Barros. Presidente - José Hennquc. relator - Gilmar Machado.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.157/97
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
De iniciativa do Deputado Geraldo Nascimento, o Projeto de lei cm análise visa a

declarar de utilidade pública a Associação Habitacional de Coronel Fabriciano -
AHCF -. com sede no Municipio de Coronel Fabriciano,

Após a sua publicação. foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade. constitucional idade e legalidade.
apresentando a Emenda n0 1

Cabe. agora a esta Conussão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 104. 1. "a'. do Regimento interno.

Fundamentação
A entidade referida empenha-se em valorij.ar a iniciativa popular nos projetos de

política urbana do município e o combate sistemático ao descaso com a falta de
moradia.
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Mantém convênios com entidades públicas e privadas visando à construção de
casas populares e busca promover eventos para angariar recursos financeiros a serem
aplicados nessa área. Presta assistência ao Movimento dos Sem-Casas e também
desenvolve atividades direcionadas a crianças, adolescentes, deficientes fisicos e
idosos. Promove cursos profissionalizantes, visando ao esclarecimento sobre a
preservação do meio ambiente. dos valores culturais e dos direitos do consumidor.

Em virtude do que foi dito, julgamos de grande relevãncia a outorga do titulo de
utilidade pública á A1-ICF.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n 1.157/97 no 1°

turno. com a Emenda n 1. apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de junho de 1997.
Ivair Nogueira relator.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.178/97
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatóno
O projeto de lei em apreço. do Deputado Carlos Pimenta. tem por objetivo instituir

o Dia da Família Mineira, a ser comemorado anualmente no dia 9 de agosto
A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à Comissão de Constituição e

Justiça. que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade. vindo
agora a esta Comissão para o 1° turno de deliberação conclusiva, nos tenuos
rettunentais.

Fundamentação
A instituição do Dia da Família Mineira e a fixação do dia 9 de agosto como data

para essa comemoração é medida justa e oportuna pois proporcionará a Minas a
oportunidade de integrar-se á homenagem ia prestada  família por iniciativa da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. nessa mesma data anualmente.

A iniciativa em apreço tem o mento de tornar o dia 9 de agosto um momento de
reflexão sobre a importância do núcleo familiar no contexto social, pois deverão ser
programados. na oportunidade de tal evento. serninános. palestras. conferências e
outras atividades, de forma a envolver os vários segmentos da sociedade.

Essa razão e motivo suficiente para que seja fixada oficialmente uma data dedicada
à reflexão sobre o papel da faniilá o que vem a ser tuna homenagem à família
nu.neu'a.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n 1.178/97 no 10 turno. em

sua forma original.
Sala das Reuniões. 26 de junho de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N 0 1.189/97
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto. o projeto de lei em análise tem por objetivo
acrescentar paragrafo único ao art. 53 da Lei n° 11.404. de 26/1/94.

Publicada em 1015/97. foi a proposição distribuida a esta Comissão para ser
submetida a exame preliminar quanto a sua juridicidade. constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. V. "a'. do Regimento interno.

Fundamentação
Pretende a proposição cm exame acrescentar parágrafo único ao art. 53 da Lei n°

11.404. de 26/1/94. que normatiza a execução penal no Estado. Estabelece o referido
parágrafo que. nas licitações para obras de construção, reforma. ampliação e
manutenção de estabelecimentos prisionais. será considerada fator de pontuação a
proposta de aproveitamento, mediante contrato. de mão-de-obra dos presos.

Depreende-se do exposto que. conquanto a proposição vise a alterar lei que
disciplina matéria ligada à execução penal. possui o mencionado dispositivo cunho
eminentemente licitatono. uma vez que cria novo critério de pontuação para as
licitações que visem à realização de obras de Construção. reforma. ampliação e
manutenção de estabelecimentos prisionais do Estado.

A Constituição Federal, ao dispor sobre a materia em seu ari. 22. XXVII
estabelece:

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação. em todas as modalidades, para a
administração publica direta e indireta., incluídas as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, nas diversas esferas de governo, e empresas sob seu controle.".

A Constituição mineira, por sua vez. estatui- em seu art. 10. XIV. "b". que compete
ao Estado suplementar as normas gerais da União sobre licitação e contrato
administrativo na administração pública direta e indireta.

Sobre esse aspecto. deve-se averiguar se a matéria objeto da proposição em exame
versa sobre normas gerais de licitação, pois os dispositivos constitucionais que
regulam a repartição de competências entre as entidades da Federação reservaram
privativamente à União somente o poder de le gislar sobre normas gerais de licitação e
contratação.

Objetivando definir o conceito de "normas gerais de licitação", reproduzimos o
ensinamento de Helv Lopes Meirelies. segundo o qual "por normas gerais deve
entender-se todas as disposições da lei aplicáveis indistintamente às licitações e
contratos da União. Estados. Municipios. Distrito Federal e Territórios, bem como de
seus desmembramentos autárquicos e paraestatais'. ("Direito Administrativo
Brasileiro". ló' edição. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 1991. p. 24 1.

A norma contida na proposição em análise, como se pode verificar, não possui
essas caractensticas. Alem de não contrariar as normas gerais da União sobre
licitação, reveste-se de natureza estritamente peculiar. restnn gindo-se a suplementar
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as referidas normas federais. unia vez que cria um critério objetivo de pontuação,
de forte cunho social. fundamentado em características e peculiaridades de nosso
Estado.

Trata-se, pois. de matéria que se insere no âmbito da competència do Estado
membro. que possui autonomia constitucional para suplementar as normas gerais da
União sobre licitação e contratos.

No que tange à iniciativa, a Carta mineira não prevè. para o caso em apreço.
restrição alguma quanto à competência para deflagrar o processo legislativo.

Desse modo, não vislumbramos óbice de naturci.a jundico-eonsntucional à
trarmtação da proposição nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto. concluinios pela ,juridicidadc. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n' 1.189/97.
Sala das Comissões. 45 de junho de 1997.
Hel Tarqüinio Presidente - Gil Pereira. relator - Sebastião Costa - Antônio Júlio -

Gilmar Machado.
PARECER PARA O l TURNO DO PROJETO DE LEI N V 1.195/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatono

O projeto de lei em tela. do Deputado Marcelo Gonçalves. tem como objetivo
regulamentar a instalação de ondulações transversais rias rodovias estaduais.

Publicada em 15/5197. foi a proposição disiribuida a esta Comissão, para receber
parecer quanto à sua consmucionalidade. legalidade e iundicidade. conforme dispõe o
art. 195. c/c o art. 103. V. "a. do Regimento interno.

Fundamentação
O projeto em tela tem como propósito disciplinar a instalação de quebra-molas rias

rodovias estaduais. procurando. por via de lei. estabelecer critérios tccmcos e normas
ngidas para orientar a implantação de tais dispositivos de segurança

Dispõe a Constituição de 1988. em seu art. 25. "capul e § V. que os Estados se
organizam e se regem pelas Constituições e leis que adotarem. e lhes são reservadas
as competências que não lhes forem vedadas no texto da Lei Maior.

Sob este enfoque. não detectamos empecilho de ordem iuridjco-constitucional à
traniitação do projeto: pelo contrano. o Codigo Nacional de Trânsito estabelece. em
seu art. 14. inciso IX. que a autoridade de transito. segundo as conveniências do local.
poderã disciplinara colocação de ondulações transversais ao sentido de circulação dos
veiculos em vias de trânsito local, bem como nas proxinudades de estabelecimentos
de ensino de 1' e 2 graus, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de
Trânsito

Da interpretação do dispositivo retromencionado. verifica-se que a instalação de
quebra-molas é matéria que se insere no campo legiferante do Estado membro. Não
obstante, aplica-se. ainda à especie o dispositivo contido no art. 61 da Carta mineira:
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"Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador. não

exigida esta para o especificado no art. 62. dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado. especificamente:

XVII - matéria decorrente da competência comum prevista no art. 23 da
Constituição da República".

Assim sendo, não há dúvida de que esta Casa está legitimada a dispor sobre a
matéria em questão.

Entretanto, é necessário fazer reparos de ordem técnica na redação do art. 40 do
projeto. providência que deve ser adotada quando da apreciação do mérito da
proposição pela comissão competente.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade, pela legalidade e pela

juridicidade do Projeto de Lei n0 1.195/97.
Sala das Comissões. 25 de junho de 1997.
Heis Tarqüínio. Presidente - Gilmar Machado, relator - Antõmo Júlio - Sebastião

Costa - Gil Pereira.
PARECER PARA O P' TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.205197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen. o Projeto de Lei n 0 1.205/97 institui
procedimentos especiais para a prevenção e a detecção dos casos de Lesões por
Esforço Repetitivo - LER.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/5/97, vem a proposição a esta
Comissão. para exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c o art. 103. V. a. do
Reemento Interno.

Fundamentação
O projeto em apreço. ao instituir procedimentos especiais para a prevenção e a

detecção dos casos de LER. tem cm vista promover a proteção e a defesa da saúde.
notadamente com relação a trabalhadores que. em função da especificidade das
condições em que trabalham, ficam mais expostos a tais lesões. A proposição se afina.
pois. com a norma constitucional consubstanciada no art. 24. XII. da Lei Maior. "in
verbis":

24 - Compete à União. aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde'.
A vista de tal dispositivo, resulta clara a competência que toca ao Estado membro

para dispor acerca da matéria. Ressalte-se. ainda, que esta não se inclui entre as
matérias de iniciativa privativa previstas no art. b6 da Carta Estadual. o que autoriza
seja o processo legislativo deflagrado por iniciativa parlamentar. Ademais. a
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proposição encontra-se em consonância com a legislação federal pertinente, vale
dizer, a Lei n° 8.080. de 19/9/90, que dispõe sobre as condições para a promoção. a
proteção e a recuperação da saude. a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e da outras providáncias. A proposito. essa lei. em seu art. 6°. inclui.
no campo de atuação do Sistema único de Saude - SUS -, a execução de ações de
saúde do trabalhador. O § 3° e seu inciso 11 do art. 6° estabelecem o seguinte:

'Art. 60 - .....
§ 3° - Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei. um conjunto de

atividades que se destina., através das ações de vigilância epidem.iolôgica e vigilância
sanitária. à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho. abrangendo:

II - participação. no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde - SUS -, em
estudos. pesquisas. avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde
existentes no processo de trabalho"

Por fim, o art. 15. VI. da Lei n° 8.080 define como atribuições comuns à União. aos
Estados. ao Distrito Federal e aos niunicipios a elaboração de normas tecnicas e o
estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador.

Portanto, o Projeto de Lei n° 1,205/97 não destoa das normas constitucionais e
legais pertinentes à matéria.

Parece-nos. apenas. que há necessidade de. no art. 4°. incluir a previsão de
convénios tambem com a União. Com efeito, o dispositivo trata da viabilização das
atividades de fiscalização dos locais de trabalho. e. como se sabe. nessa area. a União.
tradicionalmente. tem grande atuação. Com  esse objetivo. formulamos. ao  final deste
parecer. a Emenda n° 1.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei a' 1205/97 com a Emenda n° 1. a seguir transcrita.
ENtENDAN° 1

Dê-se ao art. 4° a seguinte redaçào:
".A.rt. 4° - Para a execução dos procedimentos especiais previstos nesta lei, o poder

público estadual poderá firmar convênios com a União, os mumcipios e as entidades
representativas patronais ou sindicatos profissionais..

Saladas Reuniões. 25 de junho de 1997.
o	Helv Tarqw.nio. Presidente - Gilniar Machado, relator - Sebastião Costa - Antônioo	Júlio - Gil Pereira.o	

PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.20719:'
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De imciativa da Comissão de Agropecuaria e Política Rural, o projeto de resolução
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em tela tem por objetivo aprovar, em conformidade com o disposto no art. 62.
inciso XXXIV. da Constituição do Estado. as alienações das terras devolutas que
menciona.

A proposição foi publicada e. em seguid& distribuída a esta Comissão. à qual
compete, nos termos da Decisão Normativa da Presidência n° IS. de 17/6/93 - que
disciplina a tramitação da matéria -. examina-la preliminarmente, atendo-se aos
aspectos juridicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
Conforme dispõe o aludido dispositivo constitucional. compete privativamente à

Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a concessão de terra
pública, ressalvado o disposto no art. 247. § 3 0. a saber. a alienação ou concessão de
terra pública prevista no plano de reforma agrária estadual aprovado em lei, assim
corno a concessão gratuita de dominio de area devoluta rural não superior a 50ha a
quem. não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano. a possua como sua. por cinco
anos inmlemiptos. sem oposição. tenha nela morada e a tenha tomado produtiva.

Note-se que a consumação do processo envolve o compartilhamento de
responsabilidade por parte dos Poderes Executivo e Legislativo. constituindo, por isso
mesmo. um salutar exercício de controle politico deste sobre aquele no tocante aos
atos administrativos.

Sob o mesmo enfoque e lembrando que a proposição trata de bens de dominio
público. vale que nos reportemos ao art. 74 e seu § 1°. 1. da Constituição do Estado. os
quais estabelecem 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. e exercida pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo".

Atente-se, ainda para o fato de que o art. 76 da Carta mineira determina que o
exercício de tal controle externo pelo Legislativo contará com o auxilio do Tribunal
de Contas, a quem cabe. entre outras coisas. "apreciar a legalidade, legitimidade,
economicidadc e razoahihdade 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 orgãos ou entidade da administração indireta".

Por fim, resta-nos dizer que. do exame dos autos de processos administrativos que
dizem respeito ao proteto de resolução. constatamos que iodos eles foram
corretamente instruidos e não se enquadram nas ressalvas já mencionadas.

Conclusão
Em face do aduzido. concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Resolução n° 1.207/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 25 de junho de 1997.
Helv Tarqümio. Presidente - António Júlio. relator - Sebastião Costa - Gil Pereira.
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PARECER PARA O 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.211/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatorio
De autoria do Deputado Gil Pereci, o projeto de lei cm exame pretende incluir a

disciplina Meio Ambiente e Recursos Hidricos no curriculo das escolas da rede
pública estadual.

Publicada em 17!5/97. a proposição foi encaminhada a esta Comissão para que seja
examinada quanto a seus aspectos juridicos. constitucionais e legais. nos termos do
art. 195. c/c o art. 103. V. do Regimento interno.

Fundamentação
O Estado tem o dever de conscienuzar a sociedade sobre a importância de se

preservar o meio ambiente. de modo a transformar o relacionamento do homem com a
natureza. Para a consecução desse obivjeto, e necessário que promova programas
educacionais destinados. pnncipalmente. à infância. de modo a incutir nos futuros
cidadãos sólido senso de responsabilidade pela conservação do meio ambiente.

O escopo da proposição em exame é. justamente. introduzir nos currículos escolares
a disciplina Meio Ambiente e Recursos 1-lidricos.

Todavia, em que pese à relevância da medida proposta. torna-se desnecessário
consigná-la em lei, unia vez que semelhante determinação já consta na Constituição
da República e na própria Carta Estadual.

De fato, o art. 225. VI. da Carta Magna dispõe que ë dever do poder público
promover a educação ambiental em todos os niveis de ensino. A Constituição do
Estado, no seu art. 214. F. 1. assim tainbem o determina

O dispositivo constitucional mineiro aludido, por sua vez, foi devidamente
regulamentado pela Lei n' 10.889. dc 8/10/92. Esse ordenamento trata de forma
detalhada da inclusão da educação ambiental nos cumculos das escolas e da
capacitação de professores especializados nesse estudo. Segundo dispõe o art. l'
dessa lei, o Poder Executivo devera, no prazo que especifica, promover os meios
necessários á especialização de professores em educação ambiental. de forma que
cada escola tenha coordenador de programas de ensino e de atividade dessa disciplina

Isso posto, a proposição em estudo. por não introduzir no mundo jundico nenhuma
inovaçào. e inócua e. portanto. antijundica. razão pela qual não deve tramitar nesta
Casa.

Conclusão
Pelo exposto. concluimos pela antijundicidade. pela inconstitucional idade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei n 1.2ll,97.
Saia das Comissões. 25 de junho de 1997.
Hei,,.Tarqiiinio. Presidente - Gilmar Machado. relator - Antômo Júlio - Sebastião

Costa - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1" TURNO DO PROJETO DE LEI N" 1.216/97

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei cm epígrafe
pretende declarar de utilidade pública a Banda Municipal Monsenhor AlderigL com
sede no Município de Santa Rita de Caldas.

Publicado em 17/5/97. 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
De acordo com a documentação anexada ao processo, a entidade em questão

funciona há mais de dois anos. tem personalidade jurídica— e a sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Portanto, não encontramos óbice à tramitação do projeto em tela. já que foram
atendidos os requisitos constantes na Lei n" 12240. de 5/7/96, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n 1.216/97 na forma proposta.
Saia das Comissões. 25 de junho de 1997.
Heis Tarquinio. Presidente - Gil Pereira. relator - .Antônio Júlio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.221/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos. o projeto de lei em epigrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o GuaranN Futebol Clube, com sede no
Município de Mariana.

Nos termos do art. 195. c,c o art. 103. V. "a'. do Regimento Interno, após ter sido
publicada veio a matéria a esta Comissão. a fim de ser examinada preliminarmente
quanto à sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
De acordo com a documentação que instrui o processo. o Guarans Futebol Clube é

unia sociedade civil com personalidade jurídica e se encontra em funcionamento há
mais de dois anos. Além disso, os membros de sua diretoria. de reconhecida
idoneidade. não são remunerados pelo exercicio dos cargos que ocupam.

Estão atendidos. portanto. os requisitos contidos na Lei n 3.373. de 12/5/65.
alterada pela Lei n 12.240. de 517/96. e a referida entidade pode receber o titulo
declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto. concluimos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n 1.221/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 25 de ninho de 1997.
HeIN Tarqúinio. Presidente - Gil Pereira. relator . Antônio Júlio - Sebastião Costa.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N' 1.224/97
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.224/97. do Deputado Aalrnar Silva, visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Guimarânia -. com sede no Município de Gui.maiània.

Publicada em 23/5/97. 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, que se encontra em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica. e sua diretoria é formada de pessoas idôneas e não
remuneradas pelos cargos que ocupam. Constata-se. portanto. que ela atende aos
requisitos fixados pelas leis que disciplinam a declaração de utilidade pública de
entidades.

Conclusão
Pelas razões expostas. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n 1.224/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 25 de junho de 1997.
HcIv Tarquinio. Presidente - Gil Pereira. relator - Sebastião Costa - Antônio Júlio.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.23 1/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de Engenheiros Civis -
IMEC -. com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ter sido 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 em exame tem como suporte a Lei n 0 12.240, de 5/7/96, que prevê os

requisitos necessários à declaração de utilidade pública de entidades.
A instituição mencionada atende às condições estabelecidas pela citada lei.

conforme atestam os documentos anexados ao processo. razão pela qual não
encontramos óbice à tramitação do projeto.

Entretanto, sob o aspecto formal. jul gamos necessária a apresentação de emenda ao
art. 1 do projeto. para adequá-lo ao art. 1° do estatuto da entidade.

Conclusão
Diante do exposto. concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.23 1/97 com a Emenda n° 1. a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a se guinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mineiro de Engenheiros

Civis - [MEC -. com sede no Município de Belo Horizonte..
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Sala das Comissões. 25 de junho de 1997.
Hei) Tarqüínio. Presidente - Gil Pereira, relator - Antônio Júlio - Sebastião Costa.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.238/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique. o Projeto de Lei n° 1.238/97 pretende

declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio
Rio Doce - ARDOCE -, sediada no Município de Governador Valadares.

Publicado em 31/5/97, veio o projeto a esta Comissão para exame preliminar, em
conformidade com o que prevê o art. 195. c/c o art. 103. V. "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
De acordo com a documentação anexada ao processo. verificou-se que a entidade

em exame tem personalidade jurídica, está em pleno funcionamento há mais de dois
anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício
de seus cargos.

Portanto. foram atendidos os requisitos constantes na Lei n° 12.240. de 517/96. que
disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.238/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 25 de junho de 1997.
Helv Tarqüinio. Presidente - Gil Pereira, relator - Antônio Júlio - Sebastião Costa.

PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.243/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Olinto Godinho. o projeto de lei em epígrafe proíbe a

implantação de descontos nos vencimentos do servidor público, sem seu prévio
conhecimento.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 5/6/97. a matéria foi encaminhada a esta
Comissão. para exame preliminar quanto à sua juridicidade. constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 1955 . c/c o art. 103. V. "a". do Re gimento Interno.

Fundamentação
O projeto sob exame veda o inicio de desconto nos vencimentos dos servidores

estaduais, a título de ressarcimento ou devolução aos cofres públicos, sem prévia
comunicação que deverá constar no contracheque do mês imediatamente anterior.
contendo as informações que especifica. Ademais. fixa limite a ser observado nos
descontos mensais decorrentes de pagamento indevido por pane do poder público. os
quais não poderão ultrapassar o montante de 10% do valor da remuneração do
servidor.

Cuida-se, em síntese. da outorga de novos direitos ao servidor público estadual. Tal
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matéria se insere no âmbito da competência do Estado membro para fixar o
regime jurídico dos seus servidores. Como estatui o art. 61. IX. da Constituição
mineira, a Assembléia possui competência para dispor sobre a questão. que. aliás.
somente pode ser trataria em lei editada pelo Legislativo.

Importa lembrar. apenas. que a iniciativa dos projetos que versam sobre os direitos
e deveres dos servidores públicos é reservada, em caráter privativo, ao Governador do
Estado. Assim. a sua sanção. expressa ou tácita será indispensável para que o projeto
se converta em lei válida, de acatamento obrigatório. E o que se depreende da norma
contida no art. 66. H. 'c. c/c o disposto no § 2 0 do art. 70 da Carta mineira.

Conclusão
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.243/97
Sala das Comissões. 25 de junho de 1997.
Hei,,.Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa - Gil Pereira.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.124/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Agropecuária e Política Rural, o projeto de resolução
em análise tem por objetivo aprovar 802 processos de legitimação de terras devolutas.
em conformidade com o disposto no art. 62. XXX1V. da Constituição Estadual.

Publicada, foi a matéria distribuída às comissões competentes e aprovada, sem
modificações. no 1° turno.

Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento Interno, cumpre a esta
Comissão examinar o projeto para o 2° turno.

Fundamentação
Já no 1° turno, esta Comissão mencionou que a ocupação de terras públicas

significou. num primeiro momento. o aproveitamento e a incorporação de amplo
espaço potencialmente produtivo, que não vinha sendo explorado pelo Estado. e que
isso geraria receitas para os cofres públicos, além de desenvolvimento econômico e
social.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, é importante mencionar que as
legitimações em causa serão pouco onerosas para o erário, pois a RIJIRALMINAS
aplicará os recursos já estabelecidos em lei destinados a tal finalidade, além dos
provenientes do pagamento. pelo beneficiário, de taxas e emolumentos relativos às
despesas com os processos de regularização das terras.

Há de se considerar. também, que este projeto de resolução reveste-se de interesse
público relevante, já que a ocupação de terras públicas precisa ser legalizada para dar
a seus proprietários e ocupantes. de fato. tranqinlidade para trabalhar e produzir.
contribuindo dessa forma para o desenvolvimento de Minas Gerais.

Em face do que acabamos de expor. reiteramos que não lia óbice à tramitação da
matéria.
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Conclusão

Pelas razões aduzidas. somos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 1.124/97
no 20 turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões. 26 de junho de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira relator - Marcos Helêmo -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°318/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei a° 318/95. de autoria do Deputado Francisco Ramalho. que declara

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.
foi aprovado no 2° 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°. 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°318/95
Declara 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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Wilson Trópia Presidente - Ailton Vilela relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 875/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 875/96, de autoria do Deputado Ermano Batista cpie dá a
denominação de Escola Estadual Manoel Martins de Melo à escola estadual do Bairro
Menezes. localizada no Município de Ribeirão das Neves, 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°. 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° 875/96
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Dá a denominação de Escola Estadual Manoel Martins de Meio à escola
estadual do Bairro Menezes. localizada no Distrito de Juslinópolis. no Município de
Ribeirão das Neves.

A Assembleia Lecislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1 0 - Fica denominada Escola Estadual Manoel Martins de Meio a escola

estadual do Bairro Menezes. localizada no Distrito de Justinópolis. no Município de
Ribeirão das Neves.

Au 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrano.
Saladas Comissões. 12 de junho de 1997.
Wilson Tropia. Presidente - Arnaldo Perna. relator - Ailton Vilela,

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N 1.036/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1036/96. de autoria do Deputado Paulo Schettino. que declara

de utilidade publica a entidade Os Diletantes. com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado no 2 turno. na  forma do vencido no I 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. § l. do Regimento
Interno

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final- que esta de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N' 1.036/96
Declara de utilidade pública a enudade Os Diletantes. com  sede no Mumcipio de

Belo Horizonte
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au l o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Os Diletantes. com sede no

Muiucipio de Belo Horizonte
Au 2° - Esta lei entra CIII vigor na data de sua publicação.
Au 3° - Revogam-se as disposições cm contrario.

E
	 Saladas Comissões. 12 de junho de 1997.

o	Wilson Trôpia Presidente - Arnaldo Penna relator - Ajiton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

E
	 N° 1.064/96

Comissão de Redação
o O Proieto de Lei n° 1.064/96. de autoria do Deputado Pendes Ferreira. que declara

de utilidade pública a entidade Programa de Aperfeiçoamento em Sexologia e
Educação Sexual - PROSEX -- com sede no Municipio de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo a tecnica legislativa.
seia dada à niatena a forma adequada. nos termos do art . 270. § 1°. do Regimento
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Interno.

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado

PROJETO DE LEI N° 1.064/96
Declara de utilidade pública a entidade Programa de Aperfeiçoamento em

Sexologia e Educação Sexual - PROSEN -. com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Programa de

Aperfeiçoamento em Sexologia e Educação Sexual - PROSEX -. com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões. 12 de junho de 1997.
Wilson Trôpia Presidente - Arnaldo Penna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.081/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.081/97. de autoria do Deputado Geraldo Nascimento, que

declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Timiri.m, com sede
no Município de Timóteo. 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. V. 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° 1.081/97
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro Timirim. com

sede no Município de Timóteo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Tim.irini com sede no Município de Timoteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997
Wilson Tropia Presidente - Ailton Vilela, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.087/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nc 1.087/97. de autoria do Deputado Miguel Maruni. que declara

de utilidade pública o Centro Nacional de Formação Tristão de At.havde - CENAF -.
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com sede no Mu.nicipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais.
sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo a tccnica legislativa.
seja dada á matéria a forma adequada. nos termos do art. 270. § 1°. do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que esta de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.087/9'
Declara de utilidade publica o Centro Nacional de Formação Tnstào de Athavde -

CENAF -. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Nacional de Formação Tristão

de Athayde - CENAF -. com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições cm contrário.
Sala das Comissões. 12 de junho de 1997.
Wilson Trôpia. Presidente - Arnaldo Penna relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N° 1.088/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.088/97. de autoria do Deputado Miguel Martini. que declara
de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Belo Horizonte.
com sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem. agora. o projeto a esta Comissâo, a fim de que. segundo a técnica legislativa.
sela dada á matéria a forma adequada. nos termos do ari, 270. § U. do Regimento
Interno.

Assim sondo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado

PROJETO DE LEI N° 1.088/97
Declara de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de Comunicação de Belo

Horizonte. com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Dom Bosco de

Comunicação de Belo Horizonte, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
An. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de ninho de 1997



736
Wilson Trõpia. Presidente - Arnaldo Penna relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.095/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1.095197. de autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos. que

declara de utilidade pública a Federação Mineira de Ginastica - FMG -. com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora. o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo a técnica legislativa.
sia dada à matëria a forma adequada nos termos do art. 270. 1°. do Regimento
Interno.

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N > 1.095/97
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Ginástica - FMG -. com  sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Federação Mineira de Ginástica -

FMG -. com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vi gor na data de sua publicação.
Ari. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de junho de 1997.
Wilson Trópia. Presidente - Arnaldo Pcnna. relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NU 1.098/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.098/97. de autoria do Deputado Olinto Godinho. que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do Desenvolvimento de Limeira.
com sede no Município de São Sebastião do Maranhão. 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°. do Regimento
Interno.

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com  aprovado.

PROJETO DE LEI N' 1.098/97
Declara de utilidade pública a Associação Comurutaria Rural do Desenvolvimento

de Limeira com sede no Municipio de São Sebastião do Maranhão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do

Desenvolvimento de Limeira com sede no Município de São Sebastião do Maranhão.
An. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrario.	 -
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Wilson Tropia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.102/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n 1. 102/9". de autoria do Deputado Miguel Maruni. que declara

de utilidade pública a Associação Comututana Catolica Leão XIII. com sede no
Município de Barbacena. foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo a técnica legislativa
sea dada à materia a forma adequada nos termos do art. 270. V. do Regimento
Interno.

Assim sendo. opinamos por se dará proposição a seguinte redação final, que está de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N' 1.102Y
Declara de utilidade pública a Associação Comumtaria Católica Leão Xli. com

sede no Município de Barbacena,
A Assembleia Le gislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a .Associação Coniunitaria Católica

Leão XIII. com sede no Município de Barbacena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
An. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997.
Wilson Tropia Presidente - Ailioii Vilela, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N 1.117/97

Conussão de Redação
O Projeto de Lei n' 1.117/97. de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que declara de

utilidade pública a Associação Municipal de Amparo aos Sem-Casa de Betini -
AMUASCAB -. com sede no Município de Betim. foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo a tccmca legislativa.
seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do art. 270. I', do Regimento
Interno.

Assini sendo. opinamos por se dar :i proposição a seguinte redação final, que esta de
acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.117/97
Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Amparo aos Sem-Casa de

Betim - AMUASCAB -. com sede no Municipio de Beuni.
A Assembleia Legislativa do Esi10 de Minas Gerais decreta:
Ari. 1° - Fica declarada de utilidaue pública a Associação Municipal de Amparo aos
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Sem-Casa de Betim - AMUASCAB -. com sede no Mumcipio de Betini.

Art. 2° - Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de junho de 1997.
Wilson Trõpia. Presidente - Aílton Vilela, relator - Bilac Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.131/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.131/97. de autoria do Deputado Adelino Carneiro Leão. que

declara de utilidade pública a Associação dos Médicos Oftalmologistas de Minas
Gerais - AMO-MG -. com sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo a técnica legislativa.
seja dada à matena a forma adequada nos termos do art. 270. V. 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°1.131/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Médicos Oftalmologistas de Minas

Gerais - AMO-MG -. com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Médicos

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

Ari. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Conussões. 19 de junho de 1997.
Wilson Tropia. Presidente - Ailton Vilela, relator - Bilac Pinto

PARECER DE REDAÇÀO FINAL DO PROJETO DE LEI
N° 1.136/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.136 197. de autoria do Deputado Francisco Ramalho. que

declara de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Euripedes Barsanulfo. com  sede
no Municipio de Belo Horizonte. foi aprovado no 2° turno. na  forma no vencido no 1°
turno.

Vem agora o proieto a esta Comissão. a fim de que. segundo a técnica legislativa.
seja dada à matéria a forma adequada nos termos do art 270. U. do Regimento
Interno.

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de
acordo corri o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.136/97
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Declara de utilidade publica o Grupo da Fraternidade Euripedes Barsanulfo,

com sede no Murncipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislat v, a do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade publica o Grupo da Fraternidade Euripedes

Barsanulfo. com sede no Municipio de Belo Horizonte.
An. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrario.
Saladas Comissões. 19 de junho de 1997
Wilson Trópia Presidente - Ailton Vilela, relator - Bilac Pinto.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.070/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

Relatório
O Deputado Geraldo Rczende, por meio do Requerimento n° 2.070/97. solicita ao

Presidente desta Casa seja enviado expediente ao Governador do Estado com vistas a
que seiam tornadas as medidas cabn eis para que se possa efetivar a doação de irnovel
de propriedade do Estado ao Municipio de Campina Verde.

Publicado em 5/4/97. foi o requerimento encaminhado a esta Comissão para
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104. III. do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata a proposição de postular ao Governador do Estado a iniciativa de ações que

possibilitarão a transferência de dominio de próprio do Estado ao património do
Município de Campina Verde. propno este constando de terreno urbano e respectiva
edificação.

O edificio encontra-se em condições de conservação bastante precanas.
necessitando urgentemente de reformas. Funciona no local o Poder Legislativo do
municipio. que reconheceu. porem. serem o local e as dimensões do bem privilegiadas
para o bom andamento de seus trabalhos, desde que sejam feitas algumas
modificações estruturais

Corno os municípios só podeni dispender recursos orçamentanos para a
recuperação de bens de seu próprio patrimônio, torna-se imperiosa a transferência de
dominio requenda pela presente materia

Apesar de o negocio juridico proposto pelo requerimento em tela representar
efetivamente redução do ativo permanente do balanço patrimonial do Estado,
reconhecemos oportuna a iniciativa, pois. uma vez realizada a doação concorrera
para oferecer condições dignas ao funcionamento do Legislativo municipal.

No entanto. tendo em vista a necessidade de se aperfeiçoar a matena em questão.
achamos conveniente a apresentação de substitutivo na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Requerimento n' 2 070/97 na forma

do Substitutivo n 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO No 1
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V. Exa. na forma regimental. seja

formulado apelo ao Exmo. Sr. Go ernador do Estado para que tome as medidas
cabiveis a fim de que se efetive a doação do imóvel de propriedade do Estado no qual
funciona a Câmara Municipal de Campina Verde, situado na Rua 28. n 221. a esse
municipio.

Sala das Comissões. 26 de junho de 1997.
António Roberto. relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N 2.1931/971
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Anderson Adauto. o requerimento em análise solicita sejam

encaminhadas ao Prof. Aloisio Pimenta. para a devida resposta. as perguntas feitas
por ocasião da inda do Reitor da UEMG a esta Casa para falar sobre a implantação
daquela Universidade.

Publicado em 12/6/97. vem o requerimento à Mesa para receber parecer. nos termos
do art. 245. X1L eie o art. 246 do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerente encaminha uma série de questões relativas às dificuldades que a

IJEMG tem encontrado para consolidar-se como instituição universitária, nos termos
da legislação que a criou, emanada desta Casa.

A proposição enquadra-se entre aquelas previstas no art. 80. VIII. "d". do
Regimento Interno. "iri verbis":

"Art. 80 - A Mesa da Assembléia compete. pnvativamente. dentre outras
atribuições:

VIII - emitir parecer sobre
a) ....
d) requerimento de informações às autoridades estaduais. somente o admitindo

quanto a fato relacionado com matena le gislati va em trámne. ou quanto a fato sujeito
a controle e fiscalização da Assembleia"

Por outro lado, trata-se de matéria a ser submetida ao Plenário, nos termos do art
245. XII:

Art. 245 - Sem submetido a votação o requerimento escrito que solicitar.

XII - informações as autoridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia".
Verificados os aspectos le gais atinentes, observa-se que. quanto ao merito. a

proposição e justa e oportuna, na medida em que os prazos previstos %-i
para incorporação das diversas unidades optantes já se encontram vencidos, não se
vislumbrando perspectivas a curto prazo para a efetiva consolidação da universidade
estadual
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As questões apresentadas a Reitoria da LTEMG já o foram verbalmente em
reunião da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer desta Casa-
ocasião em que a Reitoria solicitou sua formulação por escrito para que merecessem
análise e resposta

Conclusão
A vista do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento n 2.193/97 na

forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 25 de junho de 1997.
Romeu Queiroz. Presidente - Francisco Ramalho. relator - Geraldo Rezende - Elmo

Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Mana Olivia.

TRANSCRIÇÃO

NEPOTISMO EXISTE NO JUDICIARIO E EXECUTIVO*
O Poder Judiciário decidiu rntalar de tática e abrir com a sociedade a discussão de

sua reforma. Saindo de seus gabinetes, a magistratura debate amanhã com vários
setores da sociedade suas dificuldades e necessidades, além de temas referentes à
reforma da Constituição. O dia nacional de mobilização pela cidadania e justiça
promete entrar para a histõna do Judiciano. em crise, por não conseguir atender à
demanda da sociedade brasileira.

A frente desse movimento, está o desembargador Paulo Medina. uni mineiro de fala
mansa. gestos moderados e de uma liderança que se revela à frente da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB) e o empurra para responsabilidades maiores como a
presidência da Federação Latino-Americana de Magistrados (FLAM). que assume no
próximo dia 3 de março. Ele foi o responsável pelo primeiro movimento de
paralisação das atividades dos

'
uizes na	 nhistoria do Judiciao de Minas, em defesa da

justa remuneração e melhores condições de trabalho.
Admitindo o momento di.ficil do Judiciano e da magistratura. ele defende uma

reforma que ponha fim ao nepotismo, que reduza o numero de instâncias da justiça. o
numero de recursos nos processos e. ainda a criação de instrumentos capazes de fazer
o Estado arcar com os precatórios. Ele quer confiscar dinheiro da União. Estados e
Municipios para pagar as dividas com terceiros. Defende maior investimento no
Judiciário para fazer face às necessidades da sociedade brasileira. Ele quer ainda mais
transparência na comunicação da magistratura com a população para garantir a
cidadania. Porém. rcieita a proposta do controle externo. (Maria Clara Prates)

Estado de Minas - O que significa esse dia nacional de mobilização que acontece
amanhã" Qual o seu objetivo"

Paulo Mediria - A magistratura. pela primeira vez na sua história promoverá uma
mobilização para a cidadania e justiça. Ao propor essa ideia. a Associação Brasileira
da Magistratura (AMIB) quer revelar à sociedade o juiz. a sua formação. suas
condições de trabalho, as deficiências expressivas do Poder Judiciano e as propostas
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para sua eficiência. Quer unia discussão transparente. A idéia não tem nenhum
cunho coiporativista. Esse movimento não se limitara à discussão no Judiciário.
outras reformas importantes em desenvolvimento 110 Congresso tambem serão
debatidas. Haverá discussão da reforma da Administração, da Previdência, das
questões do campo. do encarcerado. da desigualdade de renda da miséria.

EM - O senhor acha que existe uma crise no Poder Judiciário?
PM - Há uma crise do Estado. uma crise do homem, que se reflete no Poder

Judiciário. O Judiciário não está atendendo às exigências da população. Seus defeitos
não decorrem de omissão dos juizes. Seus defeitos se assentam em leis anacrônicas.
falia de vontade política do Estado para modernizar o Judiciário, numero excessivo de
instâncias, multiplicação desnecessária de recursos e. também. excessivo número de
demandas. face ao reduzido número de juizes. Todos esses fatores fazem com que o
Judiciario não responda no tempo certo à exiecncia social.

EM - Qual sena a solução? Ela pode ser implantada a curto prazo'?
PM - A solução a curto prazo se faz dificit. Enquanto se afirma a mudança da

Constituição, quando se refere ao Poder Judiciario. não solucionará o problema da
Justiça no Brasil. Ah. na reforma, destacam-se, em favor da sociedade brasileira, dois
institutos. Primeiro, a dinamização dos precatórios, instrumentos através dos quais a
Justiça garante o pagamento de dividas do poder público a terceiros. A reforma
propõe abreviar os pagamentos e sequestrar dinheiro, onde estiver, no orçamento da
União e dos Estados. O segundo pode voltar-se ao mecanismo inserido na reforma da
Constituição para desafogar os tribunais. ou seja. a sumula vinculante. Todavia, ela
somente pode ser aceita e admitida se não fenr a independência jurídica do juiz. Há
varias propostas e a que esta no projeto não é melhor que as que estão sendo
discutidas. No Senado Federal, existe uma proposta que restrin ge a súmula vinculante
ao Supremo Tribunal Federal e só às matérias constitucionais. Acredito que temos
ainda que aprimorar o projeto para conciliar a desaceleração das demandas e ao
mesmo tempo não ferira independência do juiz.

EM - O Judiciário é uni dos poderes com o qual a população demonstra sua clara
insatisfação. Ele e o único responsável pela impunidade no Pais?

PM - Fia manifesto equivoco quanto à observação de que o Judiciário gera a
impunidade. O juiz somente está a julgar e impor condenações quando houver prova
plena para fazê-lo. Antes disso. compete às esferas admui.istrativas levantar dados e
promover provas. Outras vezes, a autoridade policial, que é quem faz essa coleta
inicial na busca de provas. cm seguida o Ministerio Público a sustenta e aprimora,
para somente no curso supletivo da prova atuar ojuiz voltando para o que se tem nos
autos. Os juizes são contra a impunidade que aqui esta especialmente no setor
público brasileiro.

EM - Mas por que o consenso entre a sociedade de que a impunidade é culpa do
Judiciário?

PM - A sociedade vê o Judiciário num âmbito maior. Entende como Judiciario
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desde o momento da apuração na esfera administrativa, passando pela policia.
Mmistério Público, até desaguar no próprio juiz. Outro aspecto importante é que nós.
juizes. nos comunicamos muito mal com a sociedade. Nós não falamos do Judiciário.
As vezes recusamos o contato mais próximo com os órgãos de comunicação e tudo
isso significa o descumprimento da cidadania no sentido do dever de informar
adequadamente ao povo.

EM - Quais os principais pontos discutidos na reforma do Judiciário?
PM - A AMB quer o enxugamento das instâncias e de tribunais para julgar. A AMB

quer a reforma da Constituição voltada a celeridade e segurança. A proposta que está
no Congresso foi discutida por juristas. magistrados, homens voltados ao Direito, mas
não foi discutida pelo povo. Assim o primeiro caminho para se acenar na reforma é
abri-Ia à sociedade. Sentir sua angústia e incorporar à reforma suas necessidades.

EM - Por que não se investem mais recursos no Judiciário?
PM - Muitos criticam e poucos Governos investem no Poder Judiciário, Você

percebe manobras politicas dos governadores amesquinhando a cidadania com o
desvalor do juiz. Você percebe que um colégio de governadores está, por exemplo,
querendo instituir a morosidade da Justiça quanto ao pagamento de precatórios. O
que eles querem e projetar por mais oito anos a divida do poder público. O que eles
querem é violar o direito do cidadão e impedir o juiz de conceder liminares para
restauração de seus direitos. A União destinou ao Judiciário de todo o País menos de
1%, enquanto o Congresso percebe idêntico valor. O poder que é aquinhoado com
valor tão imsorio jamais se modernizará.

EM - Quais as reivindicações que a AMB está encampando para melhoria salarial?
PM - O fato não e isolado e não se restringe a Minas. mas se expande por todo o

Pais. A magistratura está recebendo de modo inadequado a responsabilidade do ,juiz
perante a sociedade. O parâmetro para remuneração do magistrado e o ministro do
Supremo Tribunal Federal e o Estado mais rico da federação - São Paulo. O ministro
percebe. liquido, cerca de R$7. 5 mil. Em São Paulo. outz inicia sua carreira com
salano de R$25 mil. O povo deverá decidir se esse é um salario justo á
responsabilidade do cargo. Tanto que não é que temos dificuldade para formar um
quadro da magistratura existindo atualmente um claro de 30%. Os concursos são
abertos, munas são as aprovações, ruas os aprovados recusam o ingresso na
magistratura. preferindo os escritórios de advocacia. 1-lá dois anos não há aumento
para a magistratura.

EM - Como o senhor vê o controle externo do Judiciário? Ajuda a modernização?
PM - Se for para influenciar no jul gamento, será um desastre, porque teremos juizes

pressionados e subiugados pela vontade de outrem. Se o controle for para o aspecto
administrativo- é desnecessário porque ja existe esse controle. Ele existe na criação de
cargos. na fixação de salários, na prestação de contas. na  fiscalização direta do .iui
em seus atos pelos advogados, pelos promotores e a sociedade. através de ações
proprias de controle da moralidade publica Então, se la existe o controle. para que
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buscar outro órgão. ainda. de controle? O Judiciário está sendo acreditado pelo
povo na medida em que as demandas se multiplicam e, se elas se multiplicam ë
porque há credibilidade.

EM - Outra critica em relação ao Judiciário seria em relação ao nepotismo? Como
evitar essa pratica?

Prvl - Tem sido cobrado o maleficio do nepotismo no serviço público de nosso Pais.
O nepotismo existe no Judiciário, ele está enraizado no Executivo. Ele ganha uma
força enorme no Legislativo. Há uma lei recente que proíbe o nepotismo para o Poder
Judiciário da Umào. E necessário se estender esta lei pala impedir a nomeação de
parentes para cargos na Justiça dos Estados. O Judiciário tem inexpressivo numero de
pessoas de confiança aparentadas de superiores, se comparado ao Legislativo e
Executivo, mas isso não e desculpa. O Judiciário deve dar exemplo e tomar a
dianteira.

* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a requerimento do
Deputado Marcos Helênio.
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Geraldo Rezende - 73. 213. 635. 642

Gil Pereira- 117. 384

Gilmar Machado - 36. 37, 38, 39. 40. 45, 46. 48. 99. 124. 135. 230. 233. 234, 247.

248. 323. 324. 325, 382. 586, 587. 645. 647. 663. 668. 687. 690. 694. 713

Hely Tarqüínio - 29. 60. 252. 253. 255. 256, 257

Ibrahim Jacob - 252. 253. 254. 255. 634. 636. 682

Irani Barbosa - 252. 253. 254. 25, 5. 256. 271. 273. 274. 452. 455. 511

ivair Nogueira - 252. 449

I---o José -23. 52.53.54.55.56.242.273.274. 275. 506. 537. 540. 541. 550. 614.

626

João Batista de Oliveira - 23. 222. 263. 682. 689
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João Leite - 681. 714

Jorge Eduardo de Oliveira - 252. 253. 254. 255. 257. 509. 687

Jorge Rannas - 319. 672

José Bonifácio - 26. 7$. 114. 118. 253. 254

José Henrique - 448

José Maria Barros - 23. 683

José Militão - 137. 139. 231. 265. 266. 288, 489. 631

Leoriidio Bouças -82. 118. 119. 319. 322. 328. 329. 515. 517

Luiz Fernando Faria - 75. 217. 252. 254. 255. 256

Marcelo Gonçalves - 685. 710

Marco Régis -76. 104. 411. 490. 542. 546. 548. 673

Marcos Helênio - 48. 49, 58, 59. 126. 224, 226. 251. 273. 289. 295, 327. 328. 330,

383. 384. 529 552. 554, 582.583.589. 590. 591. 612. 615. 616. 617. 621. 649

I	Mana José Haueisen -43.44.45.60. 117. 251. 283. 284. 286. 287. 289. 296, 331.

44 '. 530. 5S.o 19

Maria OIi'ia - 112

Mauri Torres -611

Miguel Martini -41. 42. 43. 94. 95, 103. 121. 131. 244. 245. 246. 477. 479. 519.

6$". 711. 714. 715

OlintoGodinho-22. 29. 30.31. 171. 580
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Paulo Piau - 79. 117, 219. 318, 650, 651. 693. 694

Paulo Schettino - 514. 707

Péricles Ferreira - 2. 104. 232. 269. 307. 379. 653

Raul Lima Neto - 89. 125. 182. 214, 281. 287. 484, 708

Roberto Amaral - 62. 215. 408. 509. 513. 633. 683

Ronaldo Vasconcellos-21. 115. 116. 212. 508. 509, 539. 629. 633

Sebastião Costa - 507

Sebastião Navarro Vieira - 61. 214. 415. 489. 519. 624. 705

Toninho Zeitune - 73. 214. 319. 683. 707

Wilson Pires-483. 540. 641. 672

Mesa da Assembléia - 140. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 339. 413. 416. 492. 503.

740

Palavras do Sr. Presidente -25. 96. 128. 181. 201. 227. 290. 378. 518. 648. 660.

96. 715

Comissão de Administração Pública - 2. 5. 105. 144. 342. 444. 457. 359. 468. 500.

501. 557. 558. 560. 561. 574. 600. 605. 701. 718

Comissão de Agropecuária e Política Rural - 173. 209. 415. 603. 698

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização - 386. 555

Comissão de Ciência e Tecnologia - 592. 596
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Comissão de Constituição e Justiça - 5. 105. 147. 149. 150. 152. 153. 154. 155.

156. 157. 158. 159. 160. 161. 162, 163. 164. 174. 301. 342. 350. 356. 357. 359. 360.

361. 362, 363. 391. 457. 461. 466. 557. 560. 600. 699. 706. 721. 723. 724. 725. 727.

728. 729. 730

Comissão de Defesa do Consumidor - 1. 104. 300. 457

Comissão de Defesa Social - 386. 92, 465

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - 347. 593. 720

Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer - 63 143. 38$. 633.

674. 676. 677. 719. 721

Comissão Especial - 2. 502. 652

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 5. 105, 140. 164. 176.

301. 339. 348. 350. 389, 413. 461. 469. 491 499• 501. 557. 50. 561. 563. 564. 565.

506. 567. 568. 571. 572. 597. 598. 599. 699. 702. 731. 739

o
	Comissão de Meio Ambiente - 141. 302. 496. 717

Comissão Parlamentar de Inquérito - 3. 65. 66. 146. 17$. 3 0 2 . ',04. 306. 340. 390
E
0

493-497.594.700

E	Comissão de Redação - 109. 142. 234. 241. 343. 365. 360. 367. 368. 369. 370. 372.

373. 374.375.393. 394. 395. 39o. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 556. 573. 599. 732.

733. 734. 73,5. 736. 737. 738.
o

o

E
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Comissão de Saúde e Ação Social - 12. 13. 14. 15, 16, 17. 107, 108. 150. 175. 243.

304. 42. 464. 471. 557. 673. 675. 678

Audiências Públicas Regionais - 344


