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BELO HORIZONTE, SABADO, 10 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 26 a REUNIAO ORDINARIA, EM 29/4/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem n o 22/99 (encaminha o Projeto de Lei n°
273/99), do Governador do Estado - Oficios -Palavras do Sr. Presidente - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentaçào de ProposiçOes: Projetos de Lei n°s
274 a 276/99 - Requerimentos n°s 268 a 271/99 - Requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leâo - Comunicacöes: Comunicacoes dos Deputados Gil
Pereira e Mauri Torres - Oradores lnscritos: Discursos dos Deputados Alberto
Bejani, Bené Guedes, Miguel Martini, Antonio Carlos Andrada e Márcio Cunha
- QuestOes de ordem; chamada para recomposiçâo de "quorum": inexistência
de nUmero regimental para a continuaçâo dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho PatrOs - Agostinho
Silveira - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Jtnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Carlos Andrada -
Antonio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - César de
Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Djalma Diniz - Edson Rezende
- Eduardo Brandäo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe Brandào -
Elmo Braz - Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely
TarquInio - João Leite - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

1a Parte
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ia Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniâc
anterior, que é aprovada sem restriçöes.

Correspondência
- 0 Deputado Dilzon Melo, 1 1-Secret6rio, lê a seguinte correspondéncia:

"MENSAGEM N o 22/99*
Belo Horizonte, 28 de abril de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, a projeto de lei
incluso, que autoriza a Poder Executivo a doar imOvel a Universidade do
Estado de Minas Gerais.

o imOvel de que trata o projeto, incorporado ao patrimônio do Estado por
ocasião da extinção da MinasCaixa, está situado em area de expansão
urbana da Capital e será utilizado na construção e funcionamento do
"campus" da Universidade do Estado.

Corn a providéncia ora adotada, de excepcional significado para a educação
no Estado, a Administração Estadual dá mais urn passo na consolidação da
UEMG.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a rnanifestação do rneu alto apreco e
especial consideração.

Itarnar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N O 273/99

Autoriza o Poder Executivo a doar imOvel a Universidade do Estado de
Minas - UEMG.

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Universidade do Estado
de Minas Gerais - UEMG - imôvel de propriedade do Estado, constituido de
terreno corn a area de 29.266,80m 2, composto pelos lotes nUmeros 1-A, 2-A,
3-A, 4 e 5 da quadra 61, situada na Avenida José Càndido da Silveira corn a
Rua Camilo Prates, n o 390, no Bairro Uniâo, em Belo Horizonte, originária dos
registros feitos junto as transcriçães de n o 23.120, fis. 172, livro 3-T; 31.887,
fis. 34, livro 3AB; e 31.932, fls. 45, livros 3-AB, do Cartório do 40 Oficio de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Parágrafo Unico - 0 irnOvel de que trata este artigo destina-se,
exclusivarnente, a construçao e funcionamento do 'Campus" Universitário da
UEMG, em Belo Horizonte, devendo a sua implantação ser iniciada ate 5
(cinco) anos após a lavratura da escritura de doacão, as expensas da
donatária, sob pena de sua reversão ao patrimônio do Estado.

Art. 21 - A Comissäo Especial encarregada da avaliacão do imOvel terá a
seu cargo a elaboração de sua planta especIfica, de modo a determinar os
limites das areas preservadas do Estado.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçães em contrário."
- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejarnento e Coordenação Geral,
solicitando seja adiado o depoimento que deveria prestar nesta Casa, em
29/4/99, sobre a situacão financeira do Estado. (- Anexe-se ao requerirnento
do Deputado Márcio Cunha e outros.)

Do Sr. Edeltônio Games Vitor, Presidente da Cãmara Municipal de
Capelinha, manifestando apoio ao projeto de lei do Governador do Estado
que cria a Instituto Mineiro do Café. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 193/99.)

Do Cel. Mauro LUcia Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, prestando
inforrnacöes relativas a requerirnento da Cornissão de Direitos Hurnanos e
inforrnando de sua irnpossibilidade para cornparecer a reunião desta Casa. (-
A Cornissão de Direitos Hurnanos. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 57/99.)

Do Sr. Nagib Fauzi Nédir, Diretor de Adrninistraçâa e Recursos Humanos
do DEOP-MG, encaminhando correspondéncia de representantes de
garimpeiros dos vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus e de Teófilo
Otôni, em que solicitam malor fiscalizacão na exportacão de pedras
preciosas, bern coma assistência sácio-econôrnica aos garimpeiros das
regiöes mencionadas. (- A Comissão de Turismo.)

Palavras do Sr. Presidente
Tendo em vista ofIcio do Sr. Manoel Costa, Secretário do Plariejamento,

solicitando a adiamento de sua exposicãa, em Plenário, sabre a situação
financeira do Estado e as medidas adotadas pelo Governo, a Presidência
informa aos Srs. Deputados que a comparecimento do Sr. Secretário, previsto
para hoje, a tarde, será agendado tao logo seja possIvel.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber prapasicöes e a conceder a
palavra aos aradores inscritas para o Grande Expediente.

- Nesta opartunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes propasiçöes:
PROJ ETO DE LEI N o 274/99

&-7
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Dispöe sobre o Programa de Atendimento Voluntário aos alunos corn

deficiência no aprendizado escolar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado, no âmbito dos estabelecimentos de ensino pUblico

estadual de nivel fundamental e médio, o Programa de Atendirnento
Voluntário aos alunos que apresentarem deficiência no aprendizado escolar.

Parágrafo Unico - Somente poderâo ser voluntários professores e
especialistas de educaçâo inativos.

Art. 20 - Destina-se o Programa de Atendimento Voluntário a fornecer
orientação e suporte aos estudantes que apresentarem, ao final de cada
bimestre, deficiência no aprendizado detectada pelos conselhos de classe.

Parágrafo Cinico - A orientação e o suporte referidos no "caput" serâo dados
sob a forma de atendimento individualizado, aulas de reforço, ajuda nos
deveres escolares ou outra, a critério do conselho de classe.

Art. 30 - 0 atendimento aos alunos será feito no prOprio estabelecimento de
ensino.

Parágrafo ünico - Na hipótese de näo existir espaco adequado no
estabelecimento, o colegiado da escola poderá buscar outros locais, como
bibliotecas, associaçöes comunitárias, centros de estudos e centros sociais
existentes na comunidade.

Art. 40 - A critério do colegiado de cada escola, poderá ser estudada a
possibilidade de concessâo de uma ajuda de custo aos voluntários do
prograrna.

Art. 50 - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados de sua publicacão.

Art. 6 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Agostinho Silveira
Justificaçao: Move-nos, ao apresentar este projeto a arguta apreciação de

nossos pares, o desejo de contribuir para a diminuiçao das estatisticas de
repeténcia e evasâo do nosso sistema escolar.

Corn efeito, sabemos que a evasâo dos estudantes ocorre por náo
conseguirern acompanhar o ritmo de aprendizagem e nao terem recursos
para pagar a professores particulares que possam orientá-los e auxiliá-los.

Ora, por que não aproveitar a mao-de-obra altarnente qualificada de
professores e especialistas de educaçào que já se aposentaram, mas que
ainda estào dispostos a urn trabalho voluntário, que ira permitir, corn certeza,
urn rnelhor rendimento do aluno, principalrnente daquele mais carente? Nossa

convicçâo é de que o trabalho voluntário - portanto, sem onus para os cofres
pUblicos - propiciará resultados surpreendentes, contribuindo para dirninuir Os
Indices de repetência e evasão e, principalmente, colaborando para que os
estudantes adquiram hábitos saudáveis de estudo e de leitura.

Ao mesrno tempo, o programa dará oportunidade aqueles que desejam
ajudar, mas que são impedidos, pela notOria discriminaçao existente contra os
aposentados e os idosos.

Pela justeza, pela oportunidade e pelo alcance da medida, esperarnos a
aprovacão de nossos pares ao projeto proposto.

- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justica e de Educacão para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 275/99
Declara de utilidade pUblica a Associaçao de Pals e Amigos dos

Excepcionais de Passa-Tempo - APAE de Passa-Tempo, corn sede no
Municipio de Passa-Tempo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piiblica a Associacao de Pals e Amigos

dos Excepcionais de Passa-Tempo - APAE de Passa-Tempo, corn sede no
Municlpio de Passa-Tempo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 8 de abril de 1999.
Eduardo Brandão
Justificacão: A APAE de Passa-Tempo, fundada em 16/10196, é uma

sociedade civil, filantrópica, erninentemente assistencialista, sern fins
lucrativos cuja diretoria é composta por pessoas reconhecidamente idOneas e
não remuneradas pelo exercicio de suas funcOes. E urna associaçâo de
caráter cultural e educacional, corn duracão indeterrninada, sediada no
Municlpio de Passa-Tempo.

A Associação em referenda presta auxllio de inestirnável valor a individuos
deficientes em todo o Pals. Desde a sua fundacão, integra a Federacào
Nacional das APAEs. Curnpre fleirnente as suas fmnalidades estatutárias,
prestando relevantes serviços a pessoas excepcionais que a ela recorrem,
além de orientar, esclarecer e rnotivar a comunidade a melhor conhecer essa
causa. Alérn disso, comprornete-se corn todas as iniciativas que propugnem
pelo respeito humano e pela fraternidade entre as diversas classes sociais.

A entidade espera, declarada de utilidade püblica, arnpliar seu atendimento
aos mais carentes, firmando parcerias cdrn Orgãos do Estado para atingir
esse objetivo.
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Pelas razOes aduzidas, conto corn o apoio dos nobres pares a aprovação
deste projeto.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 276/99
Declara de utilidade pUblica a Creche Menino Jesus de Praga, corn sede no

MunicIpio de Alvarenga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Creche Menino Jesus de

Praga, corn sede no MunicIpio de Alvarenga.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Djalma Diniz
Justificação: A Creche Menino Jesus de Praga está voltada para o

atendirnento as crianças carentes do MunicIpio de Alvarenga, dando a elas
meihores condiçöes de alimentaçâo, educação, saüde, proteção e
desenvolvimento social. A entidade está em funcionarnento ha rnais de dois
anos, tern personalidade jurIdica e diretoria idônea e nâo rernunerada pelo
exercicio dos cargos. Estando satisfeitos os requisitos legais, solicito aos
nobres Deputados a aprovação desta proposição.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exarne preliminar,
edo Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 268/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulaçöes corn o MunicIpio de DivisOpolis pelo
transcurso de seu aniversário de emancipação politico-administrativa, ern 27
do corrente. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N o 269/99, da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas, solicitando
seja formulado apelo ao Presidente da CEMIG corn vistas a ampliação das
redes de energia elétrica no Norte de Minas e nas regiöes do Jequitinhonha e
do Mucuri. (- A Corn issão de Meio Ambiente.)

NO 270/99, da Comissão de Adrninistração PUblica, solicitando seja
formulado apelo ao Coma ndante-Geral da PMMG corn vistas a que sejam
enviadas a Comissão fitas de video corn gravaçöes do movirnento grevista
daquela corporacão ocorrido em 1997. (- A Mesa da Assernbiéia.)

No 271/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo

ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
PibIicas corn vistas ao asfaltarnento de trecho de estrada que liga o
MunicIpio de lmbé de Minas a BR-1 16. (- A Cornissäo de Transportes.)

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da Assernbléia corn vistas a anexação dos documentos que
menciona ao Projeto de Lei n o 112/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
112199.)

Cornunicaçöes
- São tarnbém encarninhadas a Mesa cornunicacães dos Deputados Gil

Pereira e Mauri Torres.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, muito me alegrou ver, pela rnanhã, que o Estado de Minas
Gerais, por meio de seu Governador, comeca a buscar rneios para acertar,
principalrnente, o salário do funcionalisrno. Mas, ao analisar profundarnente o
Projeto de Lei n° 265/99, constatei que não ha nenhurn artigo que garanta que
o dinheiro relativo a essa negociacão, em torno de R$400.000.000,00, entrará
para pagar o funcionário pUblico estadual ou, pelo menos, o 13 0 salário
atrasado.

A nossa preocupacão, do PFL e tarnbérn do PSDB, sempre foi a de buscar
urna soluçao para o pagamento do pessoal. Nâo adianta preocupar-se corn o
vizinho que não tern 1kg de arroz para corner, se não se tern a mesrna coisa.
Por isso, não adianta ficar falando em começar obras no Estado, quando o
prôprio Governo não consegue arrecadar o necessário para pagar seus
funcionários. 0 mInirno que é de direito do cidadão que trabalha é receber em
dia pelo seu trabaiho.

Lamentaveirnente, isso não vem acontecendo. Ate admirarnos, porque
conhecemos bern o Governador Itarnar Franco, que foi Prefeito Municipal de
Juiz de Fora, Senador durante 16 anos, Vice-Presidente da RepUblica e,
também, Presidente da RepUblica. S. Exa. sempre foi urn hornern de muita
palavra, muita deterrninação e muita coragern. Não sel por que o que foi dito
na campanha eleitoral do ano passado - que o salário do funcionário pUblico
seria rigorosamente pago ate o 50 dia Util do rnês -, ate o mornento, não
aconteceu. Estarnos assistindo, sim, a divisão do salário e ao anCincio de
parcelarnento do 131 salário do ano passado, prirneiramente, em 24 rneses, e,
agora, já havendo rnudancas nesse discurso.

E aI que entra essa ernenda que estarnos apresentando, neste rnornento,
que modifica o art. 1° do Projeto de Lei no 265/99, que passa a ser: "Fica 0



r-7LA

Estado de Minas Gerais autorizado a efetuar a cessáo, a tItulo oneroso, de
direitos creditórios representados por crédito tributário formalizado e
parcelado, inscrito ou não em divida ativa, mediante prévia avakaçâo e
licitaçâo, cujo parcelamento esteja em curso na data de publicaçao desta lei,
exclusivamente para pagarnento de despesa corn pessoal". Al, sirn, teremos a
tranqüilidade de que o dinheiro que vai entrar será usado para aquilo que é o
mais necessário no Estado de Minas Gerais, no dia de hoje, que é dar ao
cidadâo que trabalha a certeza de que o seu pagarnento será, realmente,
respeitado. Por isso, Sr. Presidente, encarninho as suas rnãos essas duas
emendas, para que possarnos ter a certeza de que o Governador Itamar
Franco continua sendo urn homem de palavra, urn hornem honrado, urn
homem determinado, que curnprirá tudo o que prorneteu na sua campanha
para o Governo do Estado, no ano passado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Bené Guedes.
o Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

prezados amigos presentes nas galerias, ocupo esta tribuna para, em
primeiro lugar, agradecer ao Presidente desta Casa, Deputado Anderson
Adauto, pelo prestlgio que me conferiu no Ultimo dia 17, na cidade de
Leopoldina, quando 16 esteve corn o ilustre Secretário de Esportes e
companheiro do PDT, Deputado Ivair Nogueira, a quem também quero
agradecer pela honra que nos deu quando, naquela oportunidade, além de
aniversariar, completávamos, também, 30 anos de vida piblica. Para mim é
motivo de muita honra e orgulho ter esses dois amigos na minha cidade.
Naquela oportunidade, sei que eles levaram o sentimento dos nossos
cornpanheiros aqui presentes, honrando-me sobremaneira, fazendo-me sentir
gratificado, pois valeu a pena vir para esta Casa, onde trabalho desde 1989,
quando aqui cheguei como primeiro suplente e, ate a presente data,
passando por quatro eleiçöes, tendo sido Secretário da Mesa e Corregedor
desta Casa, tendo sido Secretário no Governo Eduardo Azeredo, na area de
Minas e Energia. Tudo isso para rnim, urn politico que vem superando todos
Os obstáculos que Ihe surgiram a frente, desde 1969, quando comecamos
nossa atividade pUblica como Secretário da Prefeitura Municipal de
Leopoldina. Fol urn momento de grande alegria, e gostaria de consignar nos
anais desta Casa os rneus agradecimentos.

Naquela oportunidade, tarnbém, tivemos a felicidade de assinar urn
convénio para a entrada no ar da TV Assembléia naquela cidade, que
proporciona, sem düvida alguma, urn estreitamento do relacionamento do
nosso povo corn esta Casa. Instalamos, na Câmara Municipal de Leopoldina,
sob a Presidência do Vereador Romero Nogueira, urn "on line" que

representou urn grande beneflcio, que foi implantado nesta Casa, mostrando,
hoje, corn transparência nossas atividades.

E isso foi de fundamental importância para mudar urn pouco a imagern dos
parlarnentares perante a opinião püblica. A TV Assernbléia rnostra
diariarnente as nossas atividades, mostra o que estarnos fazendo, e isso dá
oportunidade, aqueles que nos confiaram o voto, de avaliarern tudo aquilo que
fazemos, as dificuldades que temos, as vezes, as frustraçaes e, as vezes, as
conquistas, tudo isso faz parte do nosso dia-a-dia. Quero, nesta oportunidade,
valorizar a equipe que instalou 0 "On line" e que vai instalar a TV Assembléia
na cidade de Leopoldina.

Passando essa data, tivernos tambérn, no Ultimo dia 27, a oportunidade de
comemorar, em Leopoldina, os 145 anos de emancipaçâo politico-
administrativa da cidade. Ernbora nascido em ltajubá, Ia fui criado e
preparado para enfrentar a vida páblica. Nesta oportunidade, quero
reverenciar Leopoldina também como minha terra mae. Temos nos
empenhado sempre em torná-la cada vez melhor, uma cidade que teve a
felicidade de crescer ordenadarnente, sem graves problernas de moradia e
outros problemas geradores de tensöes sociais, que so levarn a violéncia e a
intranquilidade da população. Leopoldina possui atualmente urna infra-
estrutura que a coloca como uma das melhores de todo o Estado de Minas,
uma cidade que tern excelente nIvel nas areas educacional e de saUde; que
hoje está se transformando nurn pOlo têxtil, corn muitas empresas de porte,
como a Inega e a Apa, que levamos para Ia, além de estarrnos tentando
reverter o quadro da agropecuária, que outrora foi pujante e muito forte, corn
a participaçâo efetiva da Cooperativa dos Produtores de Leite, e, tarnbém,
diversificando nossas acöes, apoiando dois setores importantissimos para a

z	 area rural, dando a opcâo aos produtores de investirem na piscicultura e na
fruticultura.

Ao completar, portanto, OS 145 anos de emancipacâo politico-
administrativa, quero aqui, desta tribuna, parabenizar todas as autoridades

0 constituldas da rninha cidade, parabenizar o seu povo, valoroso povo
leopoldinense. Quero dizer que nós, aqui, estarnos sernpre atentos,
reivindicando e apoiando de forma irrestrita a nossa cidade. Parabéns,
Leopoldina; parabéns, povo leopoldinense.

Quero também, nesta oportunidade, falar de urna outra cidade, onde tenho
a honra de ser Deputado majoritario, formando dupla corn o ilustre Deputado
Federal Danilo de Castro. Refiro-me a cidade de EugenOpolis, que, no
proximo dia 3, completa 108 anos de emancipacâo politico-administrativa.
Uma cidade que esta muito bern dirigida pelo ilustre Prefeito ROrnulo Augusto
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dos Reis Carvalho, urn jovem que, ao lado do Vice-Prefeito José Coelho e
juntamente corn a Legislativo municipal, tern feito urn grande esforço para
rnelhorar as condiçães de vida do povo da cidade. Eugenôpolis tern tido uma
participação muito efetiva na agropecuária e na educação, na qual a situacâo
é boa e pramissara.

E quero saudar, nesta oportunidade, através de seu Prefeito, a cidade de
Eugenopolis, e parabenizá-la pela sua participação no contexto politico, social
e econômico da Zona da Mata.

Já que falo da Zona da Mata, tive a aportunidade de estar na cidade de Juiz
de Fora, recentemente, cidade da qua] sou cidadão honorário e onde tenho a
erninente colega Alberto Bejani, hoje, seu legitirno representante nesta Casa.
Tive a satisfaçao de estar presente, juntarnente corn esse grande colega e
amigo, e pude verificar, de perto, que valeu a pena investir na Mercedes-
Benz. 0 Governador Eduardo Azeredo foi muito feliz quando lutou para que
essa empresa chegasse a Juiz de Fora.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Ilustre Deputado e companheiro
Bené Guedes, é corn urn prazer enorme que, em norne da população de Juiz
de Fora, que tern urn carinho muito especial por V. Exa., trago-lhe as
parabéns por ter comparecido àquela festa e por ter feito discursos
importantes a favor da nossa regiãa.

Tenho a certeza de que tanto o senhor coma a pessoa de Alberto Bejani e
autros politicos respansáveis irão lutar para a descentralização. Não adianta
pensar que Juiz de Fora tern que ser uma cidade-pOlo para se implantarem
outras indástrias. Sabernos das dificuldades par que estão passanda as
cidades de Leopoldina, Cataguases, Muriaé, São João del-Rei, São João
Nepomuceno, Bicas, enfim, tada aquela região em que a senhor tern uma
grande liderança. Por isso, tenho certeza de que não é precisa pedir-Ihe,
porque suas iniciativas ja dernonstram urna preocupação corn a
desenvolvirnento econômico e regional, e não apenas de Juiz de Fora.

A cidade de Juiz de Fora haje, meu caro Deputado, so é polo, na verdade,
de duas coisas: de doentes que vérn ate a Estado do Rio para serern
internados naquela cidade e de estudantes da Universidade Federal, sendo
que 86% nãa pertencern a Minas Gerais, mas sim ao Rio de Janeiro, São
Paulo, Goiás e tantos outros Estados do Brasil.

Isso tern que rnudar; tenho a certeza de que, ao seu lado, buscando a sua
rnaturidade na polItica e a seu profundo conhecimento nessa area e sua
intenção maravilhosa para corn a nossa regiàa e a nosso Estado, irernas
rnudar alguma caisa para a bern da região do Norte de Minas e da Zona da
Mata. Muito obrigado.

11
0 Deputada Bené Guedes - Agradeça ao ilustre Deputado Alberta Bejani

pela seu aparte, que nos gratifica e valoriza a nossa fala neste momenta, e
quero me ombrear corn V. Exa. para que Juiz de Fora, onde V. Exa. ja foi urn
grande Prefeito, seja urna cidade forte, pais é a nossa capital da Zona da
Mata. E urna cidade que tern rnuitas prablemas, coma V. Exa. sabe melhor
que eu, mas quero também ajudar, para que não fiquemos sornente corn a
Mercedes. A Mercedes está senda impartante - já falei anteriarmente da
iniciativa do Gavernador Eduardo Azeredo nesse projeta -, mas quero
valarizar, tarnbérn, a atual Governadar Itarnar Franca, que abracau a causa e
se entendeu corn as dirigentes da Mercedes-Benz, fazenda as acordos
necessários.

Fiquei feliz em ye-los Ia, naquela oportunidade, alérn de ter auvida a Vice-
Presidente da Repüblica, Marco Maciel, que é urna figura que rnuita respeita e
rnuita admira. Não é do rneu partida, rnas é urn dos grandes politicos deste
Pals, pela sua conduta séria, discreta, e se tivesse a apartunidade de ser
Presidente da RepCiblica, seria urn Presidente diferente, urn harnern que
pademos alhar nos alhas, confiar, parque tern uma canduta realmente
rnaravilhosa e nos encantau, Deputada Alberta Bejani.

Bejani, você teve apartunidade de ouvir, caro calega, a discurso dele, urn
discursa canciliatório, que rnastra que devernas realmente acreditar neste
Pais, embara tenharnos prablernas que não gastarlamas de ter. Nós, que
fazernas palItica apenas pela trabalho e pela vantade de servir, vernas
naquele hamern urn exernplo magnifica de politico.

Entendo que devernas parabenizar tambérn as diretares da Mercedes pela
geracão de 1.500 empregos naquela cidade, que, indiretamente, deverão
criar rnais 5 mil, que é a que está sendo prapasta. Os carros que estão senda
fabricadas são da melhor qualidade. Basta dizer que a rnarca é Mercedes-
Benz. Temas urna perspectiva na Zana da Mata rnaravilhasa. Cameçarnos a
sentir issa.

Vau-me ernbrenhar cam a Deputada Alberta Bejani e corn autros Deputadas
da Zana da Mata na causa da 267. A 267 é urna radavia que liga Leopaldina a
Juiz de Fora e vai ate Caxambu. Essa radovia, haje, tern urn fluxo de cerca de
3 mil velculos par dia. E é causadara de urn desconfarto irnensa para a nassa
pava, parque Ia acorrem acidentes terrIveis, e ela está realmente precisando
ser alhada corn rnais carinho. Par issa, cara Presidente, estau aqui para dizer
da nassa vantade palitica em ajudar a nossa regiãa em questöes dessa
irnpartãncia. Entendo que ternos de trabaihar de forma canjugada.

Conclarno todas as Deputados da Zana da Mata, para nos unirrnas, a firn de
que a Governo Federal volte suas vistas para 16, urna vez que, corn a
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chegada da Mercedes-Benz, podemos atrair outras montadoras e fábricas
aliadas, que vão se instalar em cidades da nossa região, para que Juiz de
Fora não se tome uma São Bernardo do Campo. Não queremos isso.
Queremos que a distribuição seja feita de forma eqüitativa e a mais racional
possIvel.

Agradeço a oportunidade e o carinho dos meus colegas Deputados e
Deputadas pela atencâo.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas

senhoras e meus senhores, subiria a esta tribuna hoje para dar apenas boas
notIcias, noticias alvissareiras, vitoriosas. Mas devo começar lamentando.

Ontern a tarde, na minha ausência, apOs ter sido acordado entre as
Lideranças do Governo e urn partido da Oposição, o veto ao projeto que
destinava urn irnóvel do Estado para a Prefeitura de Itamarandiba,
infelizmente, foi mantido. Foi mantido, descumprindo urn acordo que havia
sido feito. Foi mantido urn veto desnecessariamente, em prejuizo dessa
Prefeitura. Pasrnern os senhores. 0 que me dái mais é que, enquanto eu
defendia os interesses desta Casa e dos parlarnentares no Congresso
Nacional, assunto de que tratarei daqul a pouco, era aqui apunhalado pelas
costas pelos partidos que apóiam o Governador Itamar Franca. Quero
entender que a fidelidade da base governista tenha superado o raciocinio
lôgico e o senso pUblico de verificar a que se estava fazendo ao se manter a
veto. Esse pequeno terreno não faz falta ao Estado, corn toda certeza, porque
disse-nos a Secretário de Administração, Sávio de Souza, que o Estado não
sabe nem quantos imóveis ou terrenos possui.

Isso significa que não está sendo dada irnportância ao fato de haver mais
urn imóvel ou menos urn irnôvel. Foi feito urn acordo para que, relativamente a
encaminhamentos dos Srs. Deputados de transferência de irnOveis para
rnunicipio, fosse derrubado a veto. Ajudei a derrubar muitos vetos aqui, que
designavam irnOveis para Prefeituras. Pasmern as senhores: na minha
auséncia, descumprindo urn acordo feito corn a Oposição, sou apunhalado
pelas costas. Devo dizer que a Prefeito não me dá apoio politico, pois é do
PT. 0 Deputado Estadual que esse Prefeito apoiou é a Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que é do PT e apóia a Governo Itarnar Franco. 0 Deputado
Federal é a Deputado Nilmário Miranda, que é também do PT. Por que fiz a
destinação desse imóvel? For considerá-lo de relevante interesse para aquela
comunidade, pois era urn terreno onde seria constru[do urn pasta de saUde,
ou seja, urn centro medico. Ele está Ia abandonado as traças, e a base
governista aqui, por excesso de fidelidade, descurnpriu urn acordo, sem a
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minha presenca em Plenário, mantendo esse veto, impedindo que esse
imOvel fosse destinado a essa Prefeitura. Lamento profundamente que eu não
tenha sido, no minima, respeitado. Pelo menas, poderiam ter-me dito que
esse imável nãa poderia ser doado por ser estratégico para a Estado. Mas ele
não era estratégico para a Estado. Todas as Deputados nesta Casa que
indicaram as seus imóveis obtiverarn sancão, e as vetas que foram apastos
foram derrubadas. Gostaria de lamentar profundamente. Quem sabe eu
tarnbérn já faca parte da lista negra desse Governo? Quem sabe, por issa, eu
tenha sido derrotado? Larnenta que, enquanto eu assinava, no Cangressa
Nacional, a instalação de uma frente parlamentar em defesa dos Legislativos
Estaduais, e enquanto eu conseguia reunir mais de 70 Deputados para
defender as interesses desta Casa e dos senhores parlarnentares, eu era
atraicoado, apunhalado pelas costas. Lamenta profundamente que isso tenha
acontecido.

Ontem, quanda instalávamas essa frente parlamentar, as Deputados
Federals ombreavam conosco em defesa de uma major capacidade de
legislar para a Deputado Estadual e de uma major autonamia para as Estados
da Federaçâo, trabalhanda a parte operacional, porque irernas defender urn
nova pacto federativo, que terá de ser aprovada no Congresso Nacional. A
UNALE está trabaihando corn aqueles parlarnentares que vãa levar as suas
reivindicaçöes e que väo estar defendendo, nas corntssães, urna rnaiar
autanamia para as Estados, que estarão defendenda urna rnaior autonarnia
para a Deputado Estadual, que hoje está lirnitada na sua capacidade
legiferante. Enquanto eu fazia isso, no rnesma horária, as 14h3Ornin, aqui eu
era apunhalada pelas costas, eu era traldo, sem ter nenhum interesse politico
nisso. Lamento pela perda do municipia, da sociedade e do PT, que é a
partida daquele rnesmo Prefeito Marcia. Lamenta, deixa aqui a rneu
sentimento de revolta e registro esse meu repüdia a essa atitude, ou seja,
esse desrespeito para corn a colega parlamentar, principairnente pela
descumprimenta de urn acordo que foi feito para votação. Gostaria de elogiar
a PSDB e a PFL, que se ausentaram em protesta. Gostaria de registrar esse
cornpanheirisrno e esse lamento.

o Deputada Alberta Pinto Coelho (em aparte) - Agradeça ao nobre
Deputado Miguel Martini. Gastaria de esciarecer aa nabre Deputado que a
entendimento feita para a vatação de cinca vetas, antern a tarde, corn as
Lideranças e Bancadas de Opasicão, fai no sentido de que hauvesse a
vataçãa.

Nãa hauve entendimenta nern acordo para definir a vataçàa. Mas quero
aqui tambérn dizer que tanto eu corno tadas as parlarnentares que estavam
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neste Plenário, na sua maioria, comungamos corn a procedência da sua
proposiçâo e fazemos coro corn suas palavras no que diz respeito a esse
aspecto. Entretanto, é importante ressaltar que a votaçâo dos vetos é secreta;
portanto, não temos como citar aqueles parlamentares que, inadvertidamente
ou nâo, votaram pela manutençäo do veto, nâo fazendo corn que se atingisse
o objetivo de manter a proposição do ilustre Deputado Miguel Martini.

Ato continuo a votação, houve, por parte tanto de parlamentares da base
governista como da Oposição, urn entendimento de que essa matéria
pudesse ser novamente apreciada por este parlamento, uma vez que essa
proposta vem de outra legislatura, e de que, ainda no presente ano,
pudéssernos renovar a apreciação dessa matéria.

Considerei imprescindivel, neste mornento, fazer esses esciarecimentos,
porque essa preocupação quanto ao resultado da votaçào foi desta
Liderança, aritevendo que, devido ao nCimero de Deputados no Plenário,
como a rejeiçao de urn veto exige 39 votos, certamente, terlamos muita
dificuldade de sufragá-los. Corn relaçâo a essa nossa posicâo, tenho o
testemunho das Lideranças da Oposiçâo. Sendo assim, ao mesmo tempo que
apOio a procedência de sua proposta, quero aqui discordar da colocacão de
V. Exa. no que diz respeito ao posicionamento e a postura da bancada
governista. Venho a este microfone fazer uma intervençäo, para que se faca
justica a essa matéria.

0 Deputado Miguel Martini* - Gostaria de dizer, Deputado Alberto Pinto
Coelho, que V. Exa. assirn corno os outros Deputados sabem que, quando se
acorda derrotar urn veto, facilrnente isso acontece. Isso quando ha a acordo e
o cumprimento do acordo. No acordo feito para a realização das votaçoes, ha
duas semanas, tive o cuidado de verificar se estava acertada ali a derrubada
do veto ao meu projeto, que seria rnantido. Despreocupei-me, porque esta
Casa funciona corn base em acordos, na credibilidade de urn para corn o
outro, e isso tern sido mantido. Confiando nisso, senti-me traido, talvez
inadvertidamente. Mas o fato e que isso aconteceu. E claro que não sabemos
quem foi, e não tenho como saber. Entretanto, estou cobrando, reclamando,
exigindo, porque, se havia urn acordo, ele deveria ter sido mantido. E quem o
fez deve cuidar para que tudo saia certo.

Sabemos que, quando querernos, as coisas aqui acontecem. Já achei urn
absurdo que esse Governador tenha vetado o projeto, sern sequer saber o
que significava. Nenhum voto, ele me trará. Digo e repito: nenhurn voto. Nâo
fui àquela cidade. Eu apenas a indiquei, devido ao alto alcance social que
tinha. Agora, está là perdido, quern sabe se para alguem utilizar. Mas tanto a
Estado quanto o municIpio perdem corn isso.

15
0 Deputado Hely TarquInio (ern aparte) - liustre Deputado Miguel Martini,

ouvimos as seus protestos rnuito justos e veementes, mostrando a sua
posicäo, sernpre coerente corn esta Casa e corn as cornpromissos
estabelecidos entre as bancadas. Quero dizer-lhe que a Bancada do PSDB
votou rnaciçarnente pela derrubada do veto. Ontem, a tarde, aconteceu esse
fato, mas reafirmo que é muito justa a derrubada do veto, devido a proposta
de V. Exa. 0 imôvel iria destinar-se a construcão de urn posto de saüde, para
rnelhorar a atendirnento naquele municiplo, fazendo parte de urn projeto.

o Deputado Miguel Martini* - Registre-se que não é do meu partido, mas do
PT. Näo deu nern me dana nenhurn voto.

o Deputado Hely TarquInio (em aparte) - Portanto, é muito louvável a sua
iniciativa, além de surna importância para a povo de Itarnarandiba, que ficará
frustrado corn a rnanutencão do veto, pois diminuirá a assistência médica
nessa cidade. Assim se posicionou a base de apoio ao Governo nesta Casa.
Querernos reafirmar a nosso apoio, a apoio da Bancada do PSDB, que votou
pela derrubada do veto.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior (em aparte) - Deputada Miguel
Martini, a quern respeito, acho que V. Exa. está sendo injusto corn alguns
cornpanheiros, principalrnente as antigos. Como LIder do PDT, asseguro que,
em momenta algum, a nossa bancada votaria contra o seu projeta, tanto que
já tinha colocado issa para a Liderança do Governo, pois é uma forma de
prestigiar V. Exa. Em hora nenhurna, recebernos a sugestãa nem pedimos
que esse veto fosse mantido. Podernas ter pecado, ontem, quando
colocamos urn veto em votaçao, Deputado, corn poucos parlamentares. Na
rninha opiniäa, V. Exa. nao pode colocar a culpa na bancada do Governo nem
nas bancadas da Oposicao, pals a culpa foi de todos nós, quando colocamos
um nUmero baixo de Deputadas no Plenária. Quando V. Exa. diz que tomou
urna facada pelas costas, tenho a certeza de que a senhor nào está sendo
justo com alguns companheiros, principalmente aqueles companheiros que
conhecem a sua luta e sabern coma isso é importante para V. Exa.

Em nome da Bancada do PDT, p0550 reafirrnar que, em momenta algum, a
Governo ou algurn integrante da bancada nos pedlu que esse veto fosse
mantido. Posso assegurar issa, e V. Exa. me conhece muita bern. Portanto,
neste momenta, posso garantir que V. Exa. està sendo injusto corn alguns
companheiros, que conhecern a sua luta e sabem corno esse projeto é
importante para V. Exa.

0 Deputado Sebastiäo Navarro Vieira (em aparte)* - Deputado Miguel
Martini , a PFL gastaria de solidarizar-se corn V. Exa. na sua angUstia, no seu
sofrimento e na sua frustracão.
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o Deputado Miguel Martini* - Muito obrigado, Deputado Sebastiâo Navarro

Vieira. Gostaria de dizer ao Deputado Alencar da Silveira JUnior que, coma a
votação fol secreta, nãa sei quern fai. Sei que a PFL e a PSDB nãa foram, e
estou concluindo que a POT também não foi. Partanto, as outros partidos
devem ter sido as responsáveis. No entanto, houve vatos que derrataram. No
que diz respeito ao nUrnero de Deputadas para aprovar ou reprovar, V. Exa.
sabe que issa nãa é a mais importante, não é relevante, pals já derrubamas
muitos vetos cam menar nUrnera de Deputadas aqui dentro.

Então, gastaria de dizer que não estau acusando a todos, estau acusando
aqueles que derrotaram. Coma nãa sei quem são, you concluindo par
eliminação. 0 PSDB não fai, a PFL nãa fol, a PDT naa fol. Quero, então,
saber quem fai. 0 fato é que nãa tem mais jeita, já está derratado, a
comunidade de Itamarandiba ficará prejudicada, e a terrena, ande poderia ser
canstruldo urn centra de saUde, ficará inutilizado, cheia de mata. Par qué?
Porque as Deputados nãa prestaram atençãa. Enquanta eu não estava no
Plenária, defendenda as interesses desta Casa e dos Oeputados, havia urn
veto mantido, derrotanda a meu prajeta. Muito obrigada.

* - Sem revisão do oradar.
o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Antonio Carlos Andrada.
o Deputado Antãnia Carlos Andrada * - Sr. Presidente, Srs. Deputadas,

prezada assistência, a que me traz a tribuna e a prajeta encarninhada pelo
Exmo. Sr. Gavernadar do Estado, que trata do pedida de autarizaçaa para
praceder a aperaçöes junta a instituiçöes financeiras, a fim de que as créditas
tributários do Estado possarn ser abjeto de antecipaçãa de receita, para que a
Estado passa fazer frente aa pagamento do décimo-terceiro do funcionalismo
e a autras pendéncias que enfrenta no momenta.

Mas, antes de entrar nessa questãa especIfica, gastaria de me dirigir a
Mesa, para lembrá-la, ao mesmo tempo em que faça urn apelo, de se
debruçar e se dedicar urn pouco mais a trés encarninharnentas que fizemos e
que, corn a passar do tempo, estão ficando esquecidas.

Encarninhei a Mesa um requerimento, salicitanda que a Assembléia
pramova urn fárurn técnico sabre a federalismo nacional na ótica dos
municipias, rnas, ate haje, não recebi nenhurna infarmaçãa da Mesa sabre
esse pedido. Entendemos que as municIpias são urn ente irnpartante da
Federação, e a questäa também deve ser discutida par esta Casa. Dal a
razào de nassa requerimenta.

o segundo foi urn requerimento de pedido de infarrnaçãa, pelo qual
salicitamas a Mesa que nos informasse sabre questoes relativas a auditorias
aqui citadas pela Deputada Durval Angelo. Mas, ate agora, também essas
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informaçöes nãa foram farnecidas a este parlarnentar.

0 terceira encaminharnento a Mesa fai uma questãa de ordem, feita antem,
na qual levantamas a prablerna da perIcia que teria sido contratada pela Casa
para apurar as lamentáveis fatas acorridas em Betim, quanda a açãa da
palIcia, rnotivada par urna ardem judicial, mantida e iniciada pela Prefeitura,
acabou par gerar martes no conflito.

Assirn, dirijo-me a Mesa para renavar a apela de que esses trés
encaminharnentas sejarn explicadas e respandidas a este parlamentar.

Mas, valtanda a principal questãa que me trauxe a esta tribuna, gostaria de
tecer alguns breves camentários corn relaçãa ao prajeta que a Sr.
Governadar encaminhou a Casa. Em primeira lugar, acha louvável a esfarça
do Gaverna do Estado em querer, par meia de uma salucãa administrativa,
buscar urna soluçãa para a prablema do décimo-terceiro do funcianalisrna.
Mas tarnbérn gastaria de dizer que yeja, nesse mavirnenta, nessa discussãa,
que a Gaverno do Estada tern utilizado urna estratégia que não aplaudimos.
Aplaudirnas a iniciativa do projeta, mas nãa a estratégia utilizada ate agora.

Parece que a Gaverna quer criar dificuldades, para vender facilidades. E
issa a que nos parece. E vender facilidades que, na verdade, nãa são boas.
Podern parecer, em urn primeira momenta, boas facilidades, rnas nãa a são.
Primeira, a Governa diz que não vai pagar a décirna-terceira. Cria-se urn
irnpacta e, logo em seguida, lança-se a passibilidade de pagá-lo em 24
meses, corn parcelas que chegariam ao ano 2001. Mas, diante da
repercussãa negativa, agora vem a Estada dizer que poderá pagá-la em 12
meses, querenda vender a imagem de que 12 rneses está muito barn. Para
quem nãa Ia pagar nada ou iria pagar em 24 meses, de repente, a prapasta
de 12 meses passa a ser ótima. Mas nãa e. 0 Gaverna criau esse clima; falau
que não pagaria; aventau a possibilidade de pagar em 24 meses, para, agora,
dizer que 12 e muita barn. Mas nãa é; a servidor sabe que nãa é. Daze meses
nãa é barn.

Além disso, ernbara a prajeta tenha explicitada, em sua expasiçãa de
mativos, que tern par abjetiva principal a pagamenta do 13 1 salário do
funcianalismo, e precisa deixar clara que apenas a exposicãa de motivos do
Gavernador e que se refere a isso. 0 prajeto de lei que fai encaminhada nãa
fala em décimo-terceira, nãa fala em funcionalisma.

Senda aprovado do jeita que estã, par esta Casa, as servidares pUblicas
naa terãa garantia legal de que a 13 1 salária será pago. Par esse prajeta, nãa.
Eles podem ter a palavra ernpenhada do Governadar, mas legalmente esse
prajeta nãa assegura a pagamento do 13 0 salária, parque, aqui, apenas pede
a autarização da Assernbléia para fazer a operacãa financeira envalvendo as
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créditos tributários, mas no diz que os recursos auferidos corn essa
operação serão destinados ao pagamento do 13 0 salário. Aqui nâo está
garantido isso. Inclusive, quero chamar a atencâo - e é sintomático -, para urn
certo trecho da exposiçâo de motivos do Sr. Governador: 'Necessária se
torna a autorização legislativa para realizar a cessão onerosa dos
rnencionados créditos, visando ao irnediato ingresso de recursos flnanceiros
no Tesouro do Estado, de modo a perrnitir o cumprimento das várias
obrigaçoes a seu cargo, especialmente o 13° salário devido aos servidores
pUblicos civis e militares". Aqui ele cita "várias obrigaçoes", quer dizer que nào
tern ern mente apenas o pagarnento do 13 1 salário, rnas várias outras
obrigaçoes. E näo diz que será preferencialmente, prioritariarnente, para o 130
salário, rnas, especialmente. Nern a exposiçäo de motivos assegura de
rnaneira enfática que os recursos provenientes dessa operação serâo
utilizados prioritariarnente, preferencialrnente, para quitar o 13° salário. Dal
nossa iniciativa de protocolar nesta Casa uma ernenda ao referido projeto, no
sentido de que os recursos auferidos corn essa operaçâo sejarn destinados,
preferencialmente, para o pagarnento do 131 salário. E tenho a conviccäo,
pelas inforrnaçoes de técnicos da area, de que, urna vez feita essa operaçâo,
corno o Governo tern créditos da ordern de R$400.000.000,00, corn certeza,
ern curto espaco de tempo ira captar Os recursos necessários para a quitacäo
imediata do 13° salário. Náo tenho düvida, nâo serão necessários 12 rneses,
nâo. Muito antes disso o Estado terá capacidade para honrar esse
comprornisso, que é do Estado. Tenho ouvido que esse problerna näo é urn
problerna gerado pelo atual Governo e que é urna herança do Governo
passado. Nâo tenho dtivida. Não quero entrar no mérito de quern causou o
problema. Estou preocupado corn a soluçâo. A origern do problerna ja é
conhecida, as eleiçoes passadas ja julgaram o Governo passado, e o
Governador que deixou o cargo, Eduardo Azeredo, já foi penalizado
politicamente pelos erros que teria eventualrnente cornetido. Já houve o
julgamento, e o atual Governador venceu sob a égide da mudança. E diz que
vai fazer tudo diferente, que vai honrar os cornpromissos. E o 13 1 salário é urn
compromisso, não do Governador, ninguérn trabalha para o Governador, o
funcionário pCiblico trabalha para o püblico, trabalha para a Estado, em nome
do Estado. 0 Estado é que deve o 13 1 salário aos funcionérios, e nâo o
Governador. 0 projeto é louvável pela iniciativa, mas peca por não assegurar,
de rnaneira efetiva, no texto legal, o pagamento.

Outra questao que gostariamos de colocar, e vamos, ainda agora,
apresentar uma emenda que ja está pronta e que vamos protocolar agora
tarnbém, é relacionada corn o gerenciarnento desses recursos. Sabernos que
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O Estado funciona no regime de caixa ünico. Todos esses recursos que seräo
auferidos nessa Operacäo irão cair no caixa Unico do Estado. E sabernos que
e muito difIcil controlar, acompanhar, visualizar, didaticarnente, a que ocorre
no caixa Unico. 0 próprio norne diz - é urn caixa tinico -, e todos os recursos
do Estado caem au. Não se sabe o que foi usado e para quê, de urna maneira
clara, transparente. E rnuito dificil acompanhar a utilização desses recursos.
Entâo, varnos tarnbém apresentar urna emenda que diz que as recursos
provenientes dessa operacäo que a Assembléia estaria autorizando serào
depositados nurna conta especial, e o Estado, mensalrnente, faria urn
relatOrio, explicando toda a movirnentaco de receita, de entrada e de salda,
para a Assembléia, para que fique bastante transparente tudo aquilo que está
sendo captado corn essa operação para que os servidores possam também
acornpanhar se a pagarnento do décimo-terceiro estaria acompanhando a
evolucâo da entrada dos recursos conseguidos corn essas operaçöes.
Querernos que a coisa seja de urna maneira bern transparente para nâo
deixar düvida. Esta é a ernenda que estamos encarninhando agora. Urna
assegurando o destino dos recursos para o décimo-terceiro: a outra,
assegurando o estabelecimento de urna conta especial que iria receber esses
recursos, e toda sua movirnentacäo seria objeto de urn relatOrio,
encarninhado rnensalrnente a esta Casa. Isso porque tarnbérn estarnos
tratando de recursos que serão conseguidos pelo Estado através de
operaçöes junto a instituicöes financeiras, que seráo fruto tarnbém de
licitaçöes. 0 Estado terá que licitar junto a instituiçöes financeiras e decidir
como fazer essa operacâo, como contratar e escolher as meihores propostas,
as propostas mais vantajosas. Acho que seria muito irnportante a criacáo
dessa conta especial para que a próprio servidor, a Assernbléia, a sociedade
como urn todo, pudessern acornpanhar a evoluço desse processo. Erarn
essas as palavras que gostarlamos de trazer aqui.

Mais urna vez, gostaria aqui de dizer que é agindo assirn, corn criatividade,
buscando fOrrnulas alternativas, que se vai conseguir avançar. Tenho dito
sempre aqui e dado minha contribuiçäo, na rnedida do possivel. Nâo é
possIvel ficar apenas larnentando o passado. Nâo é possIvel apenas criticar
as erros do passado. Não é possIvel que se fique apenas querendo condenar
aquilo que foi feito no passado. 0 atual Governo venceu as eleicoes, e nós,
Deputados, estarnos aqui nesta Assernbléia para discutir as coisas do
passado para que nâo sejarn cometidos no presente e no futuro os rnesrnos
erros. Mas, mais do que issa, o povo quer que criernos condiçöes para que a
Governo possa avançar e que o Governo efetivarnente avance governando,
realizando, fazendo, construindo, resolvendo as problemas e dando as



rA
20

solucöes que a sociedade espera. Esse é a nosso papel, essa é a nossa
tarefa. Queremos aqui contribuir.

Dentro desse raciocInia, já estão tramitando nesta Casa duas propostas.
Embora sendo Deputado de oposição ao Governo, estamos dando duas
contribuiçöes. Urna contribuição é por rneio de urn projeto que autoriza a
Governo do Estado a emitir bonus do Tesouro para pagar as precatOrias
judiciais. Par qué? Os precatórias, que são as condenacoes que a Estado
recebeu na justiça e que, por coriseguinte, transformaram-se em dividas do
Estado, oficializadas pelo Poder Judiciário, já somam R$370.000.000,00.
Sabemos que a Estado não tern recursos para pagar, então estamos
buscando uma forma alternativa. 0 Governo vai emitir bOnus. Aquele que tern
direito de receber, se quiser, paderá receber por rneio de bonus e
comercializá-los, vender para terceiros, negaciar na Balsa, enfirn, tentar
alcançar algum recurso corn isso, rnesrno que nãa seja a total do valor que
ele teria a receber se fosse receber ern dinheiro. E uma maneira de a
Governo aliviar a pressãa. So perante a Tribunal do Trabalho, as precatórios
emitidos pela Tribunal chegarn a ardem de R$250.000.000,00. São dIvidas
trabalhistas. E preciso que se busquem mecanismos para salucionar, e
estamos contribuindo.

Outra propasta que encarninharnos aqui nesta Casa, também a titulo de
cantribuicâo corn a Gaverno do Estado, diz respeita aos seus fornecedores.
Sabernos que a Estado está corn dificuldades de pagar a seus fornecedores,
aqueles que fornecern e que fazern a Estado ficar de pé. Essas firmas estäo
fornecendo, e rnuitas, ha alguns rneses, não recebem. Outras estão
recebendo agora, rnas não recebem a relativo a trés, quatra, seis, alto meses
atrás, é isso Ihes causa dificuldades. Apresentamas urn projeta cam a fim de
que essas ernpresas que tern crédito junta aa Governo abatarn seus créditos
no recolhirnento de ICMS, ate 50%, rnés a més, de forma a aliviar a
dificuldade de caixa que parventura estejarn vivenda.

Então, reconhecernos que vivemos urn momenta de dificuldades, rnas,
quanta a tentar buscar saluçOes, a prajeta do Governo é uma posicäo
bastante criativa, que aplaudimos.

Mas, já que a Governa anunciou que encarninhou a esta Casa a prajeto
para pagar a 13 1 salária, é preciso calacar no texta da lei que as recursos
aqui canseguidas serãa destinadas ao funcianalismo, porque a Gaverno
anunciau que estava rnandando esse projeta para resolver esse problema.
Assim, a reivindicaçao que a Oposicão nessa Casa faz - e tambérn tenho
certeza de que as Deputadas do Governo não se aporãa a isto - é que a texto
fique muito clara, para que as Deputadas vatern corn segurança e
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tranqüilidade. Esperamas que as eventuais e futuros apertos de caixa do
Governa nãa sejarn fatores para desviar a Governo dessa meta de quitar a
1311 salário. Muito obrigada.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) * - Gostaria apenas de transrnitir ao
nobre Deputado as nossas parabéns pelo seu carnpartarnenta e pela sua
explanaçaa. Muito abrigada.

* - Sern revisâo do aradar.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Marcia Cunha.
• Deputada Marcia Cunha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, ocupa a tribuna nesta tarde para trazer urn
assunta que, tenha certeza, é de conhecimenta dos Deputadas. E de
preocupaçaa de todas nós, que morarnos em Bela Horizonte, rnas, dada a
impartãncia dessa via, e tarnbérn uma preacupacaa de todos as mineiras, já
que essa via proparciana a ida e a vinda de tantas mineiras que all trafegarn.
Sr. Presidente, refiro-me ao Anel Radaviária de Bela Horizonte, abjeto, sern
dUvida alguma, da luta de tantas pessaas coma este parlarnentar e tantos
autros, que, ao langa de muitas anas, estãa debatenda esse assunta,
tentando rnastrar as autoridades que a pader pUblica tern sida amissa e
irrespansável no tratamenta dessa questão.

Sendo assirn, Sr. Presidente, enquanta Vereadar par esta cidade, no ana de
1995, canseguimas, através de urn esfarca canjunta corn toda a saciedade
belo-horizantina, fundar a Movirnento S.O.S. Anel Radoviária. Sr. Presidente,
dadas as circunstãncias paliticas, em 1995, canseguirnas que as trés niveis,
federal, estadual e municipal se unissern para fazer intervencOes no Anel
Rodaviária. Naquela opartunidade, canseguirnas assinar urn pratocala de
intencOes, urn dacurnenta pUblica, e venho aqui denunciar, Sr. Presidente,
que a Gaverno do Estado curnpriu cam sua parte, mas a Prefeitura de Bela
Horizonte tern se negada insistenternente a curnprir corn a parte que Ihe
caube no acordo que fai par nOs assinado - Movirnenta S.O.S Anel
Rodaviário, pelo DNER, pela Governa do Estado e pela Prefeitura de Bela
Horizonte, em 1995.

E lamentável, Sr. Presidente, que a Prefeitura de Bela Horizonte e a
Governo Federal, através do DNER, näo tenham se sensibilizado diante
dessas questoes que, sem düvida algurna, tern sida haje martlrio de rnuitas
que ali trafegam e usarn essa via irnportante para Bela Horizonte. 0 Anel
Rodaviária, tal coma foi concebida no inIcio da década de 70, era exatarnente
urn anel de contorno, mas, hoje, em virtude do crescirnenta da cidade, tornau-
se urna via urbana.

Sr. Presidente, a Anel Rodoviária 6 de responsabilidade do DNER, partanto
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a Prefeitura de Belo Horizonte tern interesse ate na municipalizaço. Mas,
evidenternente, a Prefeitura de Belo Horizonte nâo recebe o Anef Rodoviário
se ele não estiver concluido. Foi pensando assim que idealizamos esse
convenio, que, insisto, foi assinado em 1995. 0 Governo do Estado fez a sua
parte, que era a iluminação dos 26km, a Prefeitura de Belo Horizonte se
cornprometeu a fazer nove passarelas, licitou quatro, e fez apenas urna
passarela, que é a que se situa em frente ao Bairro California. 0 Governo
Federal, através do DNER, que foi o grande indutor desse convênio, tinha de
recuperar todo o piso, fazer a sinalizaçâo, fazer aquelas defensas ou
barreiras do meio, mas, infelizmente, limitou-se a tapar buracos. Nesse
sentido, Sr. Presidente, queremos fazer esta denüncia e, movidos por
diversos noticiários da imprensa da nossa Capital, dizer que o convênio
assinado em 1995 previa, entre outras cláusulas, que a Prefeitura de Belo
Horizonte caberia a recuperação e o tratamento das areas remanescentes
laterais e dos trevos com arborizaçao e jardinamento. E, na cláusula V,
tarnbém previa que caberia a indenizaçâo e a remoçâo das famIlias au
existentes. Foi exatamente por causa da Prefeitura e do DNER que nâo
fizeram as intervencoes que Ihes cabiam, através desse acordo, que hoje
estamos vendo urna série de denCincias de que o Anel Rodoviário está sendo
invadido por pessoas e empresas.

E lamentável, Sr. Presidente, que urn convênio pUblico, assinado por essas
entidades, nào tenha sido cumprido. 0 meu desejo, em decorrência das
denUncias, foi o de fazer uma análise rigorosa dos fatos, e instaurar uma CPI.
Mas sabemos que existem trés CPIs em andamento na Casa, e eu, ate
mesmo, faco parte de uma delas, que é a CPI das Carteiras de Habiuitaçao.
Em virtude do questionamento dessas CPIs, encontrei, em nosso Regimento
Interno, uma forma de poder averiguar a questão, tendo como base uma
comissâo especial, que dana urn tratamento corno o faria uma CPI. 0 nosso
Regimento Interno, no seu art. 106, que trata da designação de comissOes,
completado pelo art. 112, dá-nos a possibilidade de instaurar urna comissâo
especial de cinco membros, que terá poder para averiguar essas denUncias e
encaminhar a Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério PUblico, fazendo
urn trabaiho praticamente igual ao da CPI. Nesse sentido, Sr. Presidente, na
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, que pela sua natureza,
tern a obrigaçao de acompanhar convénios, contratos corn os diversos
organismos püblicos, e na Comissão de Transporte, pela natureza do terna,
aprovamos dois requerimentos de nossa iniciativa para que essas Cornissöes
possam fazer uma vistoria técnica no Anel Rodoviário, e, depois, farIamos urn
debate nesta Casa. 0 que nâo podemos perrnitir é, impassiveis, continuar
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vendo pessoas ter as suas vidas levadas por uma via que, por causa do
tráfego, do trânsito, tornou-se uma via urbana que merece a atençao das
autoridades. Infelizmente, tanto a Prefeitura quanto o DNER estão
desconhecendo urn compromisso püblico, que foi feito através desse
convênio. Estamos preparando também para, na prOxima terça-feira,
fazermos urn apanhado geral de todas essas acöes feitas pelo rnovimento
S.O.S. Anel Rodoviário. Levaremos o assunto ao conhecimento dos
Deputados para dar meihor subsIdio para essa comissâo, para a Comissâo
de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária e a Comissâo de Transporte, a fim
de que possamos intervir junto a Prefeitura de Belo Horizonte e junto ao
DNER para que curnpram o convénlo que foi assinado corn a comunidade de
Belo Horizonte e corn o movimento S.O.S. Anel Rodoviário.

0 Deputado Alencar da Silveira JCinior (em aparte) - Deputado Márcio
Cunha, quero dar-Ihe os parabéns pelo pronunciamento de V. Exa. Ha alguns
anos, acompanhamos a sua preocupaçâo, desde quando Vereador em Belo
Horizonte, corn o problema do Anel. Entendemos hoje que temos no Anel
uma "grande Avenida do Contorno", sem dUvida nenhurna. V. Exa. pode ter
certeza absoluta de que receberá o apoio de vários panlamentares desta
Casa, porque vários deues, assim como V. Exa. e como este Deputado, já
passaram pela Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. Ternos, sim, agora,
uma alta voz, que poderá conseguir os benefIcios para Belo Horizonte e
poderá ajudar V. Exa. a conquistar o que sempre tentou, que é a melhoria
para o Anel Rodoviário. Sou testemunha desse trabaiho que V. Exa. faz ha
anos em Belo Horizonte e, por isso, gostaria de parabenizá-lo em meu nome
e em nome do POT, em que ha nada mais, nada menos do que dois ex-
Vereadores de Belo Horizonte compondo a bancada. Muito obrigado.

0 Deputado Márcio Cunha - Sou eu quem agradece ao Oeputado Alencar
da Silveira JUnior, atuante Deputado e também ex-Vereador, junto comigo, na
Câmara Municipal de Belo Horizonte, e que, sem dUvida alguma, terá muito
que contribuir conosco. Agradeço a paciência de V. Exa., Sr. Presidente, e
dos Deputados que nos ouviram. Muito obrigado a todos.

Questöes de Ordem
0 Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, venificamos que temos apenas

11 Deputados em Plenánio. Por isso, solicito o encerramento da reunião por
falta de "quorum".

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito seja feita chamada para
recomposiçâo de "quorum".

0 Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretánio, para
proceder a chamada dos Deputados.
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o Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 23 Deputados. Portanto, não

ha "quorum" para a continuacão dos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando
Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 30, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 30/4/99
Presidência do Deputado Eduardo Daladier

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Antonio Roberto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -

Eduardo Daladier - Fábio Avelar - Hely TarquInio - José Henrique - Luiz
Fernando - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Eduardo Daladier) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 3, as 20 horas.

ATA DA 5 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia quinze de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Edson
Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e
Christiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Christiano Canédo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência lé correspondéncia do
Secretário da Saide, solicitando que a Cornissão divulgue o cartaz sobre a
vacinacão em idosos. Prosseguindo, o Presidente passa a discussão e
votação de proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléia. 0
Deputado César de Mesquita, relator do Projeto de Lei n° 34/99, no 10 turno,
procede a leitura de seu parecer, mediante o qua[ conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n° 1. Submetido a discussão e votação, é 0
parecer aprovado. A seguir, o Presidente passa a discussão e votação de
proposicOes que dispensam a apreciacão do Plenário da Assembléia.
Submetido a discussão e votacão é aprovado, em turno Unico, o Projeto de
Lei n° 35/99, relator (Deputado Carlos Pimenta). Prosseguindo, o Presidente
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submete a votação os Requerimentos n°s 143, 155, 160, 178 e 179/99, Os
quais são aprovados. A seguir, o Presidente passa a discussão e votaçao de
proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Carlos Pimenta apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência püblica no MunicIpio de
Montes Claros, com o objetivo de debater corn os Prefeitos e os Secretários
Municipais o atendimento medico ambulatorial e hospitalar da cidade e região.
Submetida a votacão, é a matéria aprovada. Ato continuo, o Presidente
informa que a reunião tern por finalidade ouvir os Srs.Itamar da Silva, Diretor
do Sindicato dos Trabalhadores da SaUde de Minas Gerais-SINDSAUDE-MG;
Eni Carajé, Diretor Executivo da Confederacão Nacional dos Trabaihadores
em Seguridade Social-CNTSS-; Roberto VerOnica, Diretor do Sindicato dos
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de SaCide, e Maria Helena
Silva, Diretora do Sindicato dos Trabaihadores na PrevidOncia e Assistéricia
Social- SINTSPREV-MG-, corn a finalidade de se avaliar o quadro da satide
pOblica no nosso Estado. 0 Deputado Edson Rezende justifica o motivo de
seu requerimento. A Presidência passa a palavra aos convidados, pela ordem
acirna mencionada. Participam dos debates todos os convidados e
parlamentares presentes, conforme consta nas notas taquigréficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos convidados e
parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a prôxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 29 de abril de 1999.
Edson Rezende-Presidente, Christiano Canêdo, Adelmo Carneiro Leão,

Arlen Santiago.
ATA DA 3a REUN!AO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As dez horas do dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados João Leite, Maria Tereza
Lara e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissâo. Havendo
ntirnero regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reunião se destina a debater a questão indigena, especialmente a dos
maxacalis, e apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, passa-se a fase
de designacão de relatores. 0 Presidente designa o Deputado Sargento
Rodrigues para relatar o Projeto de Lei n° 177/99, da Deputada Maria Olivia, e
os Deputados Glycon Terra Pinto e Maria Tereza Lara para relatar os Projetos
de Lei n°s 143 e 69/99, respectivamente. Ato continuo, passa-se a fase de



w

26
discussão e votação de proposiçöes sujeitas a apreciacão do Plenário. 0
Deputado Sargento Rodrigues procede a leitura do seu parecer, mediarite o
qual conclui pela aprovação da matéria no 10 turno, na sua forma original, e
pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justica. E
concedida vista da proposição a Deputada Maria Tereza Lara. Em seguida,
passa-se a fase de discussão e votação de proposiçöes que dispensam a
apreciação do Plenário. São colocados em votação e aprovados, cada urn por
sua vez, os Requerimentos n°s 154 e 162/99, da Deputada Elaine Matozinhos
e da Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial, respectivamente.
Passa-se a fase de discussão e votação de proposiçoes da Comissão. São
aprovados requerimentos das Deputadas Maria José Haueisen e Maria
Tereza Lara, em que solicitam seja realizada visita da Comissão, corn
representantes dos Indios maxacalis, do Conselho Indigenista Missionário -
CIMI -, da Procuradoria-Geral da RepUblica e do Ministério da Justiça, ao
Superior Tribunal de Justiça, para verificar o andarnento do processo relativo
as terras rnaxacalis, no vale do Mucuri; as Deputadas Maria Tereza Lara e
Maria José Haueisen, em que solicitam seja convidada a Comissão de
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados para acompanhar a
desocupação das terras maxacalis, no prOximo dia 5 de rnaio, e seja
encaminhado pedido de informaçoes a Companhia Brasileira de Transportes
Urbanos - CBTU - e ao DER-MG sobre o impedimento da entrada de indios
no metro; do Deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja solicitada a
Mesa da Assernbléia a realizaçâo de forum sobre segurança püblica no
primeiro semestre de 1999. Neste momento, o Deputado JoOo Leite passa a
presidência ao Deputado Sargento Rodrigues, para apresentar requerimento
de sua autoria, em que solicita seja realizada visita aos hospitais psiquiátricos
PINEL e PSICOMINAS, onde, segundo informaçOes recebidas do Ministério
Püblico, existem 18 pacientes reclusos, sendo que alguns deles já receberam
alta hospitalar ha mais de trés anos. 0 Deputado JoOo Leite retoma a direção
dos trabalhos e convida a tomar assento a mesa o Sr. Alvaro Ricardo de
Souza Cruz, Procurador-Chefe da Reptblica em Minas Gerais; o Cacique
Bayara PataxO, Coordenador do Conselho dos Indios de Minas Gerais; os
Indios Milton e Marcelo e o Sr. Luciano Marcos Pereira da Silva, Coordenador
do dM1. 0 Presidente passa a palavra as Deputadas Maria José Haueisen e
Maria Tereza Lam, cada uma por sua vez, para suas consideracaes iniciais,
na qualidade de autoras do requerimento que motivou a realizacão desta
audiência pOblica. A seguir, os expositores usam da palavra, e é iniciada a
fase dos debates, corn a participacao dos convidados e das pessoas
presentes, conforme consta nas notas taquigraficas. Registra-se, ainda, a
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presenca das Sras. Marisa Prates e Lutimar, CIMI; dos Indios Milton, Marcelo,
Mamede, Priscila e Abecila Maxacali; do Sr. Discélio Ferreira, do Sindicato
dos Servidores PUblicos do Estado; dos Indios Jerry, Santos e João e dos
Srs. Ailton , Marta Oliveira e Kátia Bedesque, da Secretaria do Trabalho da
Assistência Social da Criança e do Adolescerite. 0 Presidente tece as suas
consideracOes finais e, cumprida a finalidade da reunião, agradece o
comparecimento dos convidados, dos demais participantes e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 28 de abril de 1999.
João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Sargento Rodrigues - Marcelo

Gonçalves - Maria Tereza Lara.

TRAM ITAçAO DE PROPOSIç0ES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 194/99

Comissão de FiscalizaçOo Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, a proposicão em apreço cria a
Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do Cerimonial e da outras
providéncias.

Primeiramente, foi o projeto distribuido a Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.

Cabe agora a esta ComissOo emitir o seu parecer.
Fundamentação

A proposicão em tela cria, dentro da estrutura da Secretaria de Estado da
Casa Civil e ComunicaçOo Social, uma Assessoria Especial para Assuntos
Internacionais e do Cerimonial, subordinada diretarnente ao Governador do
Estado, corn a finalidade de assessorá-lo na formulação e na implementacOo
da polItica de relacöes internacionais, de coordenar o processo de captacão
de recursos externos para financiamento de projetos governamentais, bern
como de orientar, coordenar e promover as atividades de cerimonial nos
contatos governamentais corn autoridades nacionais ou estrangeiras.

De acordo corn a proposiçOo, a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social dará o suporte necessário referente a recursos
humanos, administrativos, rnateriais, orçamentários e financeiros.

Para a irnplantacão dessa Assessoria Especial, está sendo proposta a
criação de quatro cargos de Assessor de Assuntos lnternacionais I, corn
remuneração de R$1.257,74, e de dois cargos de Assessor de Assuntos
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Internacionais II, corn remuneração de R$4.800,00. Alérn disso, propöe-se a
transformaçào, no Quadro de Pessoal da Secretaria da Casa Civil e
Comunicaçáo Social, de urn cargo de Secretário-Geral do Governador ern urn
cargo de Assessor Especial de Assuntos Internacionais e Cerimonial, cuja
rernuneração atual é de R$6.000,00.

Visando a urna cornpensaçäo na criação dos novos cargos pUblicos, o
projeto propöe ainda a extincão de sete cargos de Assessor do Governador,
do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicaçáo Social. Atualrnente, essa conta corn 101 cargos de Assessor,
cujo objetivo operacional é prestar assessorarnento direto ao Governador do
Estado no desernpenho de suas atribuiçães constitucionais, nos atos de
gestão e adrninistração dos negócios püblicos e em assuntos relativos a
politica de cornunicaçâo social do Governo. A proposição em apreco
direciona a atuacâo de alguns desses Assessores para os negOcios
internacionais do Estado. Vivenciamos, atualmente, urn processo irreversIvel
de internacionalizacão da economia, necessitando o Estado de Minas Gerais
de consolidar e arnpliar seus horizontes externos, seja abrindo novos
mercados, seja buscando financiamentos. A criaçao da Assessoria Especial
para Assuntos Internacionais caminha nesse sentido.

Quanto ao aspecto financeiro-orçarnentário, os cargos a serern criados
representarão uma despesa mensal de R$14.630,00. Entretanto, a extinção
dos sete cargos de Assessor do Governador representará urna economia
R$13.933,00. No todo, a nova reestruturaçâo provocará urn aurnento da
despesa de pessoal de R$700,00 rnensais aproximadamente.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 194/99 no

10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 29 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Mauro Lobo - Eduardo

Herrneto.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 29/4/99 as seguintes cornunicaçöes:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Rãmulo Soares Bicaiho, ocorrido em 28/4/99, em Joáo Monlevade.(- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência a Casa do falecirnento da Sra.
Lcia Veloso Versiani Martins Pereira, ocorrido em 28/4/99, em Montes
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 1999

TRAMITAcA0 DE PRoPoslçOEs
PARECER PARJ\ 0 10 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

coNsTlTulcAo N o 6/99
Comissâo Especial

RelatOrio
A proposta de emenda a Constituiçäo em cornento, de autoria de 1/3 dos

Deputados desta Casa, e tendo corno primeiro signatário o Deputado
Wanderley Avila, busca dar nova redação ao inciso III do art. 184 da
Constituiçäo do Estado e acrescentar parágrafo ao mesmo artigo.

Publicada em 6/3/99, vem a matéria a esta Comissão Especial para receber
parecer de 10 turno, conforme reza o art. 201 do Regirnento Interno.

Fundamentação
o objetivo precIpuo da emenda a Constituição em exarne é alterar o art.

184 da Constituicao mineira, dando nova redacão a seu inciso Ill e apondo-
lhe urn novo parágrafo.

o art. 184 trata das possibilidades de intervencão do Estado nos
municipios. 0 inciso lii, especificamente, determina a intervencao quando
"não tiverem sido aplicados, no ano, pelo rnenos vinte e cinco por cento da
receita resultante de impostos, cornpreendida a proveniente de
transferéncias, na manutençâo e no desenvolvirnento do ensino". A nova
redaçao que se propãe acrescenta ao referido inciso a expressão "sendo
permitida a cornpensaçao da diferença no exercIcio seguinte". Portanto,
vemos que a preocupação fundamental é a de evitar a ação mais drástica da
intervençâo, permitindo-se as autoridades executivas municipais 0 direito a
compensar, no exercicio seguinte, as quantias porventura näo aplicadas em
determinado ano.

Em virtude dessa alteracão, mister se faz acrescentar parágrafo ao art. 184,
estabelecendo que "o não-cumprimento pelo Municiplo do disposto no inciso
Ill deste artigo implicará a compensaçào automática da diferenca apurada no
exercIcio seguinte".

Ora, em principio, consideramos muito justa a proposição. Como
argumentado na justificacâo que acompanha a proposta, pode ocorrer de, em
deterrninado ano, o municIpio não conseguir aplicar esse minimo
constitucional pelos mais diversos motivos. Por que não se permitir que a
compensaçao seja feita no exercIcio seguinte? No entanto, em que pese ao
mérito da proposta, somos obrigados a negar-lhe aprovação. E o fazemos por
razöes de ordem constitucional.
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Corn efeito, a determinacâo de que o Estado deve intervir no municipio que

não cumprir o disposto no art. 212 da Constituiçäo Federal, que determina a
aplicacão de no mInirno 25% da receita resultante de impostos, incluindo-se
ai o montante das transferências, não é oriunda do Diploma Estadual. A Carta
mineira nada mais fez do que transcrever o disposto no art. 35, inciso Ill, da
Carta Magna.

Por outro lado, irnporta verificar que a Lei Complementar Federal n o 9.394,
de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, determina
que os prazos para apuração da aplicaçao dos minimos constitucionais sejam
fixados em trimestres, sendo obrigatória a compensaçâo, no trimestre
subseqüente, do perceritual eventualmente não aplicado. Isso está expresso
no art. 69, § 40, da referida lei. E mais grave ainda: o § 6 1 do art. 69 da LDB
estabelece sancöes na hipOtese de atraso na Iiberação de recursos, que
serào acrescidos de correcão monetária, sujeitando-se as autoridades
competentes a responsabilizacão civil e criminal.

Essas consideracöes nos permitem verificar que a proposta de emenda ora
examinada peca pelo vIcio de inconstitucionalidade, pois fere
fundamentalmente o art. 35, III, da Constituicäo Federal e as normas
especificas constantes na Lei Complementar Federal no 9.394, de 1996.

Conclusâo
"Ex positis", somos pela rejeição da Proposta de Ernenda a Constituicâo no

6/99, no 11 turno.
Sala das Comissöes, 29 de abril de 1999.
José Alves Viana, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - Sargento

Rodrigues.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 3/5/99
Presidência do Deputado João Paulo

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordern do Dia.
Comparecirnento

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leâo - AmbrOsio Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas

Rodrigues - Eduardo Daladier - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Marco Regis
- Maria Tereza Lara - Sebastião Navarro Vieira.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 20hl5rnin, a lista de

comparecirnento nâo registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 4, as 20 horas, nos
termos do edital de convocacão, e para a reunião ordinária da mesma data,
as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunctada é a
publicada na edicäo anterior.).

ATA DA 1 P REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 27/4/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussào e Votação de Proposicöes: Prosseguimento da discussão,
em turno ünico, do Projeto de Lei no 50/99; discurso do Deputado Joào Leite;
questão de ordem; existência de "quorum" para discussâo; questào de ordem;
discursos dos Deputados Márcio Cunha e Alencar da Silveira Junior; questo
de ordem; discurso do Deputado Joâo Paulo; questães de ordem; discursos
dos Deputados Rogério Correia e Agostinho Silveira; requerirnento do
Deputado Alberto Pinto Coelho; discursos dos Deputados Sebastiáo Costa,
Hely Tarquinio e Carlos Pimenta; questoes de ordem; discursos dos
Deputados Carlos Pimenta e Márcio Cunha; questão de ordem; discursos dos
Deputados João Leite e Alberto Pinto Coelho; questöes de ordern; discurso
do Deputado Ermano Batista; questäo de ordem; chamada para
recomposiçáo de "quorum"; existéncia de "quorum" para discussão; questöes
de ordem; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira; questão de
ordem; inexisténcia de nümero regimental para prosseguimento dos
trabalhos; palavras do Sr. Presidente; questão de ordem - Encerramento.

Corn parecimento

- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton
Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio
Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JOlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto
- Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Din is Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandäo - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Hely
Tarquinio - Ivo José - JoOo Batista de Oliveira - João Leite - Joâo Paulo - Joào
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - SebastiOo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20hl3rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado João Paulo, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reuniOo anterior, que é aprovada sem restricOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Nos termos do edital de

convocacOo, a Presidência vai passar a 2a Parte da reuniOo, corn a discussão
e a votacão da matéria constante na pauta.

Discussão e Votacäo de ProposiçOes
o Sr. Presidente - Prosseguimento da discussâo, em turno ünico, do Projeto

de Lei no 50/99, do Governador do Estado, que dá nova redacOo ao art. 3 0 da
Lei no 11.721, de 29/12/94, modificado pelo art. 20 da Lei no 11.822, de
15/5/95, pelo art. 50 da Lei no 12.237, de 5/7/96, e pelo art. 10 da Lei no
12.532, de 30/6/97. A ComissOo de Justiça perdeu o prazo para emitir
parecer. A Comissão de Administracão Püblica opina por sua aprovacão corn
a Emenda n o 1, que apresenta. A Comissao de Fiscalizaçáo Financeira opina
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pela aprovação do projeto corn a Ernenda n o 1, apresentada pela Cornissâo
de Adrninistração PUblica. Continua em discussão o projeto. Corn a palavra, 0
Deputado Joào Leite, que ainda dispOe de 17 minutos e 20 segundos.

o Deputado Joo Leite * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
pOblico presente, telespectadores, ainda disponho de tempo para discutir o
Projeto de Lei no 50/99, enviado pelo Governador. E claro que, corno dizia na
reunião da tarde, não gostarlamos de estar discutindo esse projeto, porque,
novamente, vemos por parte desse Governo o desinteresse pelas questães
de Minas Gerais. Interessa a esse Governo que al está uma outra discussâo,
não a discussão que interessa diretamente ao cidadão e a cidadã de Minas
Gerais. Por isso, o pedido do Governador, para que possa continuar a fazer
contrataçoes em detrirnento da norma constitucional, que é o concurso para o
ingresso no serviço pUblico, nào tenho dUvida, apresenta-se como mais urn
desinteresse por parte desse Governo.

Estarnos vendo as questOes se sucedendo em nosso Estado, nurna
dernonstracáo de claro desinteresse do Governo em relaçâo a essas
questOes. E despeja sobre a Assembléia Legislativa projetos corn regime de
urgência para que, a toque de caixa, possamos resolver as questoes que,
infelizmente, ele não resolve. Esperávamos estar aqui discutindo urn
concurso püblico ou a prorrogação de urn outro, para que, efetivamente, Os
professores pudessem estar acompanhados de toda a segurança para
exercer o seu trabalho, tao importante no ensino.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - SO quero fazer urn registro sobre o
que V. Exa. está dizendo agora. Ouvi aqui, durante 4 anos, o PT defender urn
amplo debate ate a exaustao. De urna legislatura para outra, mudou tudo. 0
PT não quer mais discutir. Ele quer que seja tudo a toque de caixa.

Lembro-me de que V. Exa., numa reuniäo conjunta, por ser relator _e
querendo fazer urn relatOrio fundamentado, rnas sem as informacöes, propOs
uma audiência pOblica que não irnpedia a tramitaçao. Quer dizer, a tramitacao
continuaria, e as autoridades e as pessoas envolvidas seriarn ouvidas para
fundamentar o relatOrio. Mas o PT derrotou o requerirnento. Nâo quer mais
discutir. Agora, é a toque de caixa. Isso preocupa-me.

Penso ate que a Bancada do PT vai rever sua posição e, em breve, vai
querer discutir todas as rnatérias, porque, agora, vem tudo corn regime de
urgéncia. Queremos discutir a exaustão, mesmo porque defendemos o
concurso piblico, que sernpre foi defendido pelo PT. Era ate uma bandeira
bonita do partido. Agora, nao é mais concurso pOblico, porque querem
conceder ao Governador a possibilidade de contratar.

Queria fazer esse registro aqui tarnbém, porque isso nos preocupa. A
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Assembléia precisa ter realmente urna Oposicão. 0 PT desempenhava urn
born papel na discussäo das matérias. Mas, agora, já näo é bern assim. Isso
me preocupa sobrernaneira.

0 Deputado João Leite* - Agradeço a contribuição do Deputado Miguel
Martini, que lernbra o que aconteceu na comissão conjunta.

A bern da verdade, não interrompi o nobre colega. Solicitávamos a
discussâo do projeto, paralisando sua trarnitacão, por apenas urn dia, para
que pudéssemos recoiher dados em relaçao a questâo da Policia Militar, que
é urn assunto delicado, näo enfrentado pelo Governador, apesar de ser uma
de suas promessas de campanha a anistia aos policiais militares. Ele jogou
isso para a Assembléia Legislativa, que não detém nenhum dado, nâo
conhece a situaçao em seu todo e näo possui as fichas dos policiais militares,
impondo-lhe urn regime de urgéncia, para que resolva o que ele prorneteu em
sua campanha. Não prometi nada disso em minha campanha, quem
prometeu foi o Governador ltamar Franco, que deveria assumir o seu
comprornisso. Ele não quer cumprir o que prometeu e joga o problerna para a
Assembléia Legislativa decidir, sendo que näo ternos conhecirnento do que
ocorreu no caso da exclusão dos PMs. QuerIamos, entäo, a presenca do
Comandante da Policia Militar, do Presidente da Cornissão que analisou cada
caso dos PMs excluldos, da Associaçâo de Cabos e Soldados, dos Sub-
Tenentes, do Clube dos Oficiais, enfirn, de todos os envolvidos, para que
pudéssemos ter uma discussao ampla. Mas, infelizmente, os Deputados que
cornpOem a base governista não querem discutir mais nada.

Novamente, impOem a Assembléia Legislativa regime de urgéncia para que
decidarnos a questao da liberaçâo do contrato em nosso Estado. Nâo
teremos mais concurso ptiblico para os servidores da educação e para os
professores, pois haverá urn contrato. Estamos vendo todo o trabaiho feito
para colocar a base governista neste Plenário a fim de que aprovemos esse
projeto. Depois disso, o Governador colocará outro projeto em regime de
urgência, porque, agora, funcionarernos dessa maneira. 0 Executivo estará
mandando e ficaremos submissos a ele, para cumprir o que quer 0
Governador do Estado: regime de urgéncia para a Assernbléia Legislativa.
NOs, como soldados de chumbo, atenderemos as ordens do Cornandante do
Poder Executivo, que alguns querern fazer que seja Comandante do Poder
Legisiativo. Nâo podemos permitir que isso aconteca. Diante dessa situação
de imposiçâo do Executivo, näo podemos ouvir os servidores da area de
educaçäo. 0 Governador quer perpetuar o que já vem acontecendo no
Estado e que nào podemos impedir: servidores corn 15 ou 20 anos de
contrato corn o Estado.
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o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Sr. Deputado, agradeco a
gentileza. 0 Deputado mencionou o Projeto de Lei n o 182/99, e repetirei o
mesmo que disse na Comissão de Constituicão e Justica e nas reuniöes
conjuntas. Vou abster-me do embate politico entre base de Governo e
Oposição, e ilustrar a situação, ate corn uma certa originalidade, para os
nobres pares desta Casa. Nesta semana, fui procurado por dois PMs,
expulsos da Policia Militar por terem participado de urn movimento legItirno.
Inclusive, a Assernbléia do Rio Grande do Sul já aprovou o projeto de anistia
no Estado, a qua[ já foi concedida a todos os policials militares que
participaram do rnovimento. Esses policiais me procuraram, sendo que urn
deles estava corn uma acão de despejo, duas contas de luz atrasadas, sern 0
que corner, aguardando o andamento do projeto nesta Casa.

Volto a pedir encarecidamente aos nobres companheiros desta Casa que
se empenhem na solucão do problema dos policiais, pois não são 45 dias que
estão aguardando, são quase dois anos em que se encontram injusticados e,
pelo que pude constatar, através de conversas corn Deputados desta Casa,
todos entendem que os praças da Poilcia Militar que participaram do
movimento reivindicatOrio, urn movimento consciente, de pleno exercIcio de
sua cidadania, sabern que os policiais foram injustiçados e estão pagando urn
preço que não Ihes é devido.

Estou encaminhando a todos os Deputados desta Casa uma proposta para
discussão do assunto. Eu e os dernais Deputados originãrios da corporacao
fechamos questao numa anistia pura e simples. Pedimos aos senhores que
se sensibilizem corn a questão, porque não sei ate quando continuarei dando
cestas básicas, pagando conta de luz, evitando que ex-policiais, que se
encontram desernpregados, que lutararn por seu direito, fiquem a mercê da
prOpria sorte. Pero ao PSDB, PT, PMDB, PFL, vamos evitar a discussâo
sobre se foi Azeredo, se foi Itamar e vamos nos lernbrar de que existem 185
familias necessitando do reconhecimento do seu direito para que possam
voltar a trabalhar. Já que a sociedade rejeita essa reforma integral,
proporcional, e que os próprios Deputados ficariarn em más condiçöes de
votar o projeto, que votem pura e simplesmente a anistia. Fica aqui o rneu
registro. Gostaria de agradecer ao Deputado João Leite pela atencão. Que
fique registrado nesta Casa que as nossas farnilias, que foram injusticadas,
continuam passando fome. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite* - Tenho todo o respeito por essa questão. Não
conheco o processo acontecido no Rio Grande do Sul, mas acompanhei o de
Minas Gerais. Ouvi a promessa do Governador Itarnar Franco de anistiar Os

policiais e vejo agora, infelizrnente, ser enviado a Assembléia Legislativa, em
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regime de urgência, o projeto para que o decidamos. A pressão não está
sobre mim, a pressão nâo deve estar sobre os Deputados desta Casa, a
pressão deve estar sobre o Governador do Estado, que pretende lavar as
rnâos e transferir para esta Assernbléia a responsabilidade. Quem assumiu
compromisso de campanha foi o Governador itamar Franco e ele, corn uma
assinatura, poderia ter resolvido toda a questão. E hoje, pelas informaçoes
que temos, ele nao pode nem ouvir falar nesse projeto e não quer que volte
de forma alguma as suas rnãos. Não aceita o que foi encaminhado pelo
PSDB e o PFL, ou seja, a devolução do projeto para que ele faca a
reintegraçào, a anistia, o que ele prorneteu aos policiais. Quern tern que estar
sob pressão é o Governador Itamar Franco.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado João
Leite. Gostaria de reafirmar tudo aquilo que V. Exa. já disse a respeito da
Policia Militar de Minas Gerais. E ate parece que o PFL e o PSDB estão
contra o retorno do policiais militares, rnas nâo é isso Sargento, desculpe,
Deputado. 0 que gostariamos é que o prOprio Governador tivesse usado da
sua prerrogativa, decidindo o assunto através do próprio Palácio, de onde
governa Minas Gerais.

Gostaria de dizer-Ihe que, ouvindo atentamente o que V. Exa. estava
dizendo sobre as contrataçöes, parece-me que elas serão por urn ano. E eu
me pergunto como poderão esses contratados receberem seu 130 salário, se
O próprio Governador anunciou fazer o seu pagarnento em 24 parcelas. E
pelo que sei urn ano tern apenas 12 meses. Obrigado.

0 Deputado João Paulo (em aparte) - Gostaria tarnbém de fazer urna ligeira
abordagem, além do que já disse o Deputado Sargento Rodrigues, que
concerne a postura do Governador corn os militares. Puxando pela rnemOria,
nobre colega Deputado João Leite, não me recordo de ter presenciado o
comprornisso do Governador de anistiar os policiais. De püblico, confesso a
V. Exa. e aos colegas que, fora eu, naquela oportunidade, o candidato
convidado a se manifestar sobre o episOdio, diria, sem nenhuma düvida: "Vou
anistiar". E o teria feito no dia seguinte. Mas nao foi essa a postura do
Governador Itamar Franco. Não tenho procuração, nao sou Lider de Governo,
rnas tenho absoluta certeza de que está viva, tanto na nossa retina quanto na
nossa memOria, a irnagem do compromisso firrnado pelo Governador, corn
esse segmento, de nomear uma comissão para acompanhar aquele episódio.
E nomeou. A grande critica que se faz ao Governador decorre do fato de ele
ter remetido a esta Casa esse projeto de lei para que participernos dessa
discussão e encontremos urn carninho cornum. Essa critica deve ser muito
bern recebida. Pessoalmente, a receberia rnuito bern, porque o Governador
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está nas maihas desse projeto e de tantos outros, praticando a democracia
participativa, em contraponto a democracia representativa, que sempre foi
urna reaiidade no Brasil, o que, pessoalmente, sempre questionei. Vota-se no
cidadáo, que é conduzido a urn posto de poder, no qual ele faz, de sua
própria cabeca, o que acha que o povo gostaria de que fosse feito. Alegro-me
muito.

A democracia participativa tern exatarnente esse caráter. E essa é urna
caixa de ressonância da sociedade. A eta a sociedade pode vir emprestar
sugestoes, fazer gestöes junto a nós, Deputados, e enriquecer todas as
decisöes que se tomam, quer seja no Executivo, quer seja no Legisiativo. E
irnportantIssimo o Governador partir para urn ato extremarnente saudávei.
Tantas vezes assumirnos este rnicrofone para criticar o Governador ou urn
Chefe do Executivo que pratica urn ato de sua estrita competéncia que não
nos remete, afastando-nos do processo. Por que nos recusariamos a
cornpartilhar corn o Governador as decisöes e soiucoes de que precisa a
Poticia Mititar? Cumprimento o Governador. Quero participar dos debates, da
decisão e da solucão, que set não será perfeita. Nenhurn caminho será
perfeito, mas gostaria de participar efetivarnente. Muito obrigado, nobre
Deputado João Leite.
o Deputado João Leite* - Quero ressaitar o esforço do Deputado João

Paulo, rnas nâo nos convence. Está explicitada a idéia do Governador e seu
cornpromisso de campanha. Depois de nomeada uma cornissão para
trabaihar tantos dias e ter a soiução por parte da cornissão, pega-se a projeto
e manda-se para a Assernbléia Legistativa. Mas nós mesmos não temos
nenhum dado corn que a comissão trabaihou. Não sabemos de nada. Vamos
as escuras. Ele detérn todos as dados e joga a bola para nós. Essa é uma
bola dividida. Ele deveria ter rnandado o gesso junto. Se for o pe, quebra a
perna.

Para concluir, quero dizer que não concordo. Essa não é uma dernocracia
participativa. Cada projeto que chega a Assembtéia corn regime de urgéncia
para anatisarmos impede a oportunidade de discutirmos cada questão corn
profundidade e faz corn que fiquernos sO na superfIcie. Sern conhecer as
dados da exciusão dos poticiais, essa bola é do Governador Itamar Franco.
Ele não pode passar para nós.

Questão de Ordern
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, coma V. Exa. pode verificar,

de piano, não ha "quorum" para o prosseguirnento dos nossos trabaihos.
Solicito, portanto, o encerramento da reunião.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidéncia verifica, de piano,
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que ha 28 Deputados no Pienário. Não ha "quorum" para votaçãa, rnas o ha
para discussão.

Questão de Ordem
• Deputado Paulo Piau - São 24 Deputados ern Plenário, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidéncia verifica a presenca de 28 Deputados em

Plenário. Corn a palavra, para discutir a projeto, a Deputado Márcio Cunha.
o Deputada Márcio Cunha - Muito obrigado, Sr. Presidente, decisão sábia

de V. Exa. Depots, concedo aparte aos Deputados Sebastião Costa e Paulo
Piau e a outros, se assim a desejarern.

A minha vinda a esta tribuna destina-se a dizer da irnportância de votarmos
o Projeto de Lei n° 50/99, que, consubstanciado nos artigos enviados pelo
Governo, sofreu trés aiteracoes nesta Casa: as Ernendas n°s 1, 2 e 3. A
Emenda n° 3 é inconstitucionat. As outras duas emendas são passIveis de
análise por esta Casa. Eu gostaria, então, de agradecer a atençãa que me foi
dada. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir a projeto, a Deputado

Alencar da Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente em exercicia, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas,
o Deputada Paulo Piau - Sr. Presidente, pela ordem.
o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, eu gostaria que V.

Exa. garantisse a rneu direito de falar.
o Sr. Presidente - A paiavra está corn V. Exa. Posteriormente, concederel a

paiavra ao Deputado Paulo Piau. Corn a palavra, a Deputado Alencar da
Silveira Junior.

o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, a Deputado Paulo
Piau ate cortau o meu raciocInio, mas eu gostaria sO de deixar clara que a
projeta vern fazer justiça e que sou favorávei a ele. 0 Deputado Paulo Piau
solicitou a paiavra, mas acho que a respeito ao orador que ocupa a tribuna
tern de ser mantido.

0 	 Acho que esta Casa tern que amadurecer e se lembrar de que estamos
parados. Srs. Deputados, senhores das galerias, tetespectadores da TV do

C Legisiativo, que eu criel nesta Casa, é born que saibam que esta Casa está
parada. Estamos parados par causa da obstruçâo da Oposição. Muito
obrigado.

0
	 Questão de Ordem

o Deputada Sebastião Costa - Sr. Presidente, quero manifestar, aqul, a
minha indignacáo pelo camportarnenta da Mesa anteriorrnente. Campreendo
a preocupação do Deputado Alencar da Silveira Junior em dizer que cortamos
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O seu raciocInio agora. Larnento ter feito isso, jarnais faria isso corn urn
colega. Porérn, o Deputado João Leite também recebeu as mesmas
interferências, e acho que a Mesa da Assernbléia pode ter preferéncia, mas
náo pode externá-la quando está dirigindo Os trabaihos da Casa. Quarido
ponderei, havia 24 Deputados ern Plenário. Não sou tao ignorante ern
matemática assirn, sei contar. E naquele rnomento eu tinha certeza.

Jarnais estariamos fazendo oposiçäo apenas por fazer. Estamos aqui
cumprindo urn dever cIvico, estarnos aqui curnprindo urna trajetOria que as
urnas nos recornendararn. Tivemos grandeza, sirn, de reconhecer o lado da
polItica em que ficarnos e assumirnos a posiçào. E não ternos hoje razao para
agradar ou desagradar a ninguém. 0 que espero é que a Mesa dê o mesmo
tratarnento a todos os Deputados. Caso contrário, perderernos o controle dos
trabaihos na Assembiéia. E näo é isso que pretendo. Pretendo contribuir,
cumprir rneu papel, e dever cIvico o que estamos fazendo aqui. Talvez outros
tivessem o mesmo dever que nOs, rnas corn preendernos aqueles que querem
ficar longe ou prOxirno do Governo. Entendernos tudo isso. SO estou dizendo
a V. Exa. que não estarnos aqui fazendo oposicäo por fazer nern tampouco
queriamos interromper o raciocInio do Deputado Alencar da Silveira JOnior.
Longe disso! Pelo contrário, ternos por ele o major respeito, corno ternos por
qualquer orador que esteja na tribuna.

E quero dizer mais, quern deveria fixar o prazo seria a Mesa, corn a
concordância do orador. Caso contrário, acontece corno aconteceu corn o
Deputado João Leite, que ficou corn o seu raciocInio interrornpido. Ele tinha
urna emenda para apresentar, e nâo o fez. E isso tern acontecido outras
vezes. Fica, portanto, Sr. Presidente, registrada aqui a rninha manifestaçao, o
rneu descontentarnento a esse tratarnento que nos está sendo dado aqui,
quando estarnos curnprindo urn dever cIvico. Outros Deputados,
companheiros briihantes, estho fazendo oposição corn dedicaçao, corn
empenho, mas corn respeito aos colegas. Isso varnos continuar fazendo.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Deputado Sebastião Costa que
verificou, de piano, que havia 28 Deputados no Plenário. Corn a palavra, o
Deputado Joáo Paulo.

o Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Deputados que cornpãern a Mesa,
caros Deputados, queridas Deputadas, venho a esta tribuna para fazer urn
registro rápido. Gostaria de t6-lo feito na reunião desta tarde, mas nâo foi
possivel. Trata-se do fato de que, na sexta-feira prOxirna passada vivernos,
ern Minas Gerais, urn dia muito especial para a vida econOrnica do Estado,
corn a inauguraçâo da Mercedes Benz ern Juiz de Fora. Estivemos 1,6 e
pudernos constatar, "in loco", que, nurn cenário onde sO se fala em falência de
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empresas, em concordata, em desernprego, ern ernpresa que fechou ou que
dernitiu, a Mercedes Benz instala sua fábrica ern Juiz de Fora, numa
conjugaçâo de esforcos de autoridades do setor pObiico e de pessoas da
iniciativa privada. Certarnente, todos eles se sornaram para tornar viável e
passivel esse empreendimento que, certamente, se constitui em urn oxigénia
muito irnportante para a economia de Juiz de Fora, de Minas e, por que não
dizer tarnbém, para a econornia nacional.

E evidente que deve ter havido, e houve mesrno, a doacâo de terreno para
tornar a ernpreendimento passive!.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, nobre Deputado.
Falando em Juiz de Fora, evidentemente, eu não poderia deixar de pedir urn
aparte ao nobre Deputado, por se tratar da cidade onde fui Prefeito e onde
tive a votaçâo que me trouxe a esta Casa. Parabenizo-o por suas palavras
iniciais a respeito de Juiz de Fora, que comeca a retornada de sua economia.
F por que não Minas Gerais?

Aproveito tarnbém este momenta para dizer que V. Exa. é urn dos
Deputados que rnais admirarnos nesta Casa e tambérn para larnentar a
auséncia do Prefeito Municipal de Juiz de Fora e do Governador para receber
o Vice-Presidente da Rep(ibiica em sua chegada ao famoso aeroporto da
Serrinha de Juiz de Fora, representando a Presidente da RepUblica. Isso nos
trouxe urn rnal-estar perante a populacão da cidade, que ate agora pergunta
por que a Sr. Rairnundo Tarcisia Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora,
nâo foi receber, ern name da cidade, o Vice-Presidente da Repüblica, e por
que a Governador tambérn não foi recebê-lo. Eu, naturairnente, estava no
aeroporto e fiz as honras da casa, corn muito orguiho, porque sabia que era
urna obra rnuito irnpartarite que estava sendo inaugurada, a Mercedes Benz,
em nossa cidade, no Estado de Minas Gerais. Agradeço e parabenizo V. Exa.
Fico orguihoso quanda ouco alguérn coma a senhor, que tern urn profundo
conhecirnento, falar bern de uma cidade corno Juiz de Fora e de como foi
bern recebido. Tenha a certeza de que todas as vezes em que Ia estiver, serei
o primeira a lhe estender as rnàos, desejando-ihe boas-vindas.

0 Deputado Miguel Martini (ern aparte) - Gostaria de cornentar a que foi
dito, no aparte anterior, pela Deputado Joâo Leite. Quero dizer que ha, no
minimo, urna incoeréncia entre a discurso e a prática. Por urn ado, V. Exa.
diz que a Governador Itamar Franco teve urn gesto de dernocracia, ao
mandar a discussao aos representantes do povo. Mas a mesrno Governador
pede a sua base que nâo deixe a prajeto ser discutido, porque ele tem que
ser votado a toque de caixa. Nâo podemos fazer audiência püblica, somos
obrigados a apravar, segundo a que ele acha ser born. Já ouvi da base
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governista umas trés propostas diferentes. Todos sabernos que o
Comandante da PMMG poderia ter resolvido. Se ele nao pudesse resolver, o
Governador poderia t&-lo feito. Na verdade, ha urn engodo nisso. Acho que a
Policia Militar, Os Soldados, os Cabos, os Deputados oriundos da Poilcia
Militar deveriam estar em Palácio, pressionando, exigindo que o Governador
cumprisse a promessa de campanha. E preciso que acabem corn esse
engodo, ao mandar o projeto para a Assembléia Legislativa. Se quer a opiniäo
da Assembtéia, isso leva tempo, pois eta terá que discuti-lo. Mas ele a manda
em regime de urgéncia. Queremos fazer urn debate, para sabermos qual e,
de fato, a situacäo. Faltava urn nome na lista. E se houver 10 náo incluldos?
E se não forem apenas 160? Como vamos saber, se não temos os
documentos? 0 que queremos dizer é que ha urn discurso e uma prática. Se
é democracia, vamos fazer a debate. Caso contrário, então que ele resolva.
Ele poderia ter resolvido o caso. Amanhã, se ele quiser, Sargento Rodrigues,
o Governador pode assinar a reintegraco dos militares. A lei deterrnina isso.
Isso é Obvio, é claro. Se fizermos de forma diferente, haverá questionamento
judicial, e, possiveirnente, varnos perder, porque já nao será mats
competência desta Casa. Mas, ainda assim, se ele quisesse que
discutIssemos esse projeto, ele nos teria permitido fazer a audiência pCibltca.
Assim sendo, poderlamos ter aprovado a requerimento do Deputada João
Leite. Não ia demorar muito tempo, seria apenas mais urn dia. Ha urn
discurso e uma prática diferentes. E preciso denuriciar isso. Acho que 05 185,
186, 184, não sei a nümero exato, estào acreditando naquilo que a
Governador mandou para cá, mas deveriam cerrar fileiras, no Palácio da
Liberdade, e exigir: queremos a promessa de campanha cumprida. Não
aceitarnos que eta não a seja. Transferir a problema para nOs, sern termos
condicöes de faze-b, é urn engodo. Não é competéncia desta Casa fazer
issa, porque, se assim a for, teremos de fazer essa discussão, durante urn
ano e meio, porque eta é muito complexa. Como vamos saber quem foi
injusticado e quern não a fot. Como vamos saber se urn fat expulso so porque
era fitho ou irmäo de urn militar que fez a rnanifestaçao? Como varnos saber
se, de fato, aquete que está sendo condenado como aquele que matou, se foi
au se não foi a responsável? Não temos as dados, não temos as
informaçoes. 0 Governador tern tudo em mãos. Ele constituiu uma comissào,
que tern todo a levantamento em mãos. Ete está corn tudo em mãos. Não faz,
porque não quer, porque fez uma promessa que não poderia ter sido feita.
Essa promessa agora tern de ser cumprida por ele, não pode ser jogada
sobre nOs, Deputados da Assembléia Legislativa. Eu também digo, Deputado
João Leite: eu não fiz nenhurna promessa de campanha, eu não fiz essa
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promessa. Acho que agora a cobrança tern de ser feita em cima de quern
prorneteu, e quem prometeu foi a Governador Itarnar Franco. Cobrern dele,
váo cobrar do Palácio da Liberdade, não da Assembléia Legislativa.

0 Deputado Joâo Paulo - Agradeco a aparte do Deputado Miguel Martini e
prometo que, quando a projeto vier a Plenário, you participar intensamente do
debate.

Cumprida a finabidade que me trouxe a esta triburia, dou por encerrada a
minha fala. Infelizmente, Deputado Joãa Leite, nâo posso atendé-lo, para
aparte, porque a meu prazo está expirado.

Questöes de Ordem
0 Deputado João Leite - Art. 246. Eu gostaria de ter uma orientação desta

Presidéncia. 0 art. 246 diz: "0 prazo de discussáo para cada orador inscrito,
salvo excecOes regirnentais, será de: I - 60 (sessenta) minutos, no caso de
proposta de emenda a Constituicão, projeto e veto; II - 10 (dez) minutos, no
caso de parecer e matéria devolvida ao exame do Plenário". Set que a
proposta do Governador é a de que votemos tudo em regime de urgéncia.
Não se pode discutir mats nada. Sei, então, que näo são 60 minutos para
discussãa, nesse caso, par causa do pedido de regime de urgência. Sei
também, diz aqui no art. 264: "Do encaminhamenta de votaçâa: Anunciada a
votacãa, esta poderá ser encaminhada pebo prazo de 10 (dez) minutos,
incidindo a encaminhamento sabre a prapasiçäo no seu todo, em canjunto
cam as emendas, mesmo que a votacão se dé par partes. § 1 0 - Não será
recebido reqjerimento que objetive timitar a nimero de oradores para
encaminhamenta de votação de praposicão". Entãa, set também par aqui que
não poderá ser recebido requerimenta para timitar a nümero de Deputados
que irão querer encaminhar esse prajeto. Também sel, pebo art. 264, que
teremos apenas 5 minutos. E assim que determinou a "chefe". 0 Governador
Itamar Franco quer que vatemas dessa rnaneira. Mas eu queria saber, Sr.
Presidente, apolado em qua[ artigo V. Exa. deterrninou que houvesse esse
rodizia na inscricàa de discussão desse projeta? V. Exa. está apoiado em
qual artiga? Eu gostaria que V. Exa. pudesse indicá-la para nossa orientacão.

0 Sr. Presidente - Art. 158. "Quando mats de 1 (urn) Deputado estiver
inscrito para discussão, a Presidente da Assembléia concederá a palavra na
seguinte ordem: I - ao autor da proposiçãa; II - ao relator; III - ao autor de voto
vencido ou em separado; IV - ao autar de emenda; V - a urn Deputado de
cada representacäo partidária ou Bboco, atternadamente, abservada a ordem
flu mérica da respectiva cam posição."

0 Deputado Joãa Leite - Outra pergunta: encerrado o rodIzio das
respectivas bancadas, as bancadas que tiverem Deputadas inscritos terãa a
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palavra?

o Sr. Presidente - Haverá nova alternância por representatividade das
bancadas.

o Deputado Joäo Leite - Então, todos terâo direito a discussâo? Todos as
Deputados de todas as bancadas?

o Sr. Presidente - Sim.
o Deputado João Leite - Muito obrigado, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir a projeto, a Deputado

Rogério Correia.
o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer a

discusso do projeto. So gostaria de perguntar, depois de tanta confusão, de
quanta tempo disponho.

o Sr. Presidente - Vinte e nove minutos e cinqüenta segundos.
o Deputado Rogerio Correia - Eu gostaria de opinar favoravelmente ao

projeto de lei, para que sejarn designados os servidores da Secretaria de
Estado da Educação, e a Emenda n° 1, que ja estabelece a concurso. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

o Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, prezados Deputados, eu
gostaria de dizer aqui que estou deveras feliz de estar tendo a rara
oportunidade de conviver no seio da democracia. Vejam, Srs. Deputados, que
vem, pelas rnãos do povo, assumir a Governo do Estada de Minas Gerais, a
Exrno. Sr. ex-Presidente da RepUblica, Dr. Itamar Franco.

Eu gostaria de evocar aqul - que me permitam as Srs. Deputados - urn
pedacinho da poesia que deixou Emilio Moura, na qual ele dizia: "Fabrico uma
esperança coma quem apaga alga sujo no muro e, au, rápido, escreve futuro".
Gente, Minas teve a oportunidade de poder contar corn o estadista Itarnar
Franco para pavimentar no presente a estrada do futuro, e vejo os Srs.
Deputados da Oposicao tentarem, neste momenta, impedir que, na Casa do
povo, se participe de forma democrática da discussão dos destinos de 185
pais e màes de familia, pertencentes a gloriosa Policia Militar de Minas
Gerais.

Gostaria de fazer urna apelo a sensibilidade dos Deputados que compôem
a Oposição, que venham estender as rnãos em norne de urn futuro meihor
para a povo de Minas Gerais. Vamos escrever as novas páginas de urn futuro
rnelhor para as geracöes que esperam a nossa respansabilidade, para que
possamos, de fato, näo passar por esta Casa em brancas nuvens, mas sim
consolidando, através de atos, através das atitudes, a nasso dever sagrado
de representar as legItimos anseios do nosso pova, e nâo, de forma
rnesquinha, deixar de apreciar aquilo que nos foi outorgado pelo povo e que
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nos foi confiado, de forma democrática, pelo ilustre estadista, Dr. Itamar
Franco.

O Deputado Hely TarquInio (em aparte) - Estamos observando, ouvindo a
sua brilhante conferência sobre esse projeto de lei. Estamos impressionados
como V. Exa. assimilou toda a argumentação e se identificou corn o nosso
Governador Itarnar Franco, que tern demonstrado, realmente, a preocupacäo
corn a Policia Militar desde a sua campanha eleitoral. Quando naquele
episOdio trágico e infeliz rnorreu urn rnilitar, urn levante da PM... Realrnente,
larnentarnos aquela situaçãa. Entendemos que fol urn ato ate certo ponto
infeliz do Governador Eduardo Azeredo, que, naquela épaca, reconheceu isso
corn hurnildade. Aquele que tern a capacidade de recanhecer o erro cam
hurnildade merece, realrnente, a nossa cornpreensão. Apraveitando daquela
oportunidade, a entâa candidata Itarnar Franca, ex-Presidente da Repüblica,
harnern que já prestou grandes servicos a Naçãa, prometeu aos militares em
audiência fechada, segundo infarrnacöes coihidas corn a caba JUlio, corn a
sargenta Washington, que aqui está, e corn a Cabo Marais... Houve urna
audiência corn a entàa Governador Eduardo Azeredo. Hauve, realmente, urn
levante das classes subalternas contra o aurnento dada aos oficiais. 0
Governador anterior reconheceu e, pasteriarrnente, ate ele...

o Sr. Presidente - Solicita urn minuto do Deputado Hely TarquInio. 0 art.
159 estabelece que, durante a discussão, a Deputado näo pode se desviar da
matéria em debate.

o Deputado Hely TarqüInia (em aparte) - 0 senhor perrnitiu que a orador da
tribuna saIsse do assunta. Estarnos numa parte em que a assunto náa é a
prajeto em discussão.

o Sr. Agostinho Silveira - Para encaminhar a discussão, Deputada. 0
senhor pedlu a palavra, e eu a concedi pelo respeita

o Deputado Hely Tarquinia (em aparte) - Agradeco a ilustre Deputado pelo
aparte, isso é rnuito importante aqui dentro do nosso...

(- Cruzarn-se apartes.)
o Deputado Agastinho Silveira - (...) inflarnado pela emacâo ern ver aqui

ilustre Governador ser agredido, quando tenta estender suas rnãos,
permitindo que esta Casa venha participar deste momento histórico, para que
autras vitimas não sejarn feitas pela fome que assola as seus lares. 0 senhor
reconheceu que a Governador Eduardo Azeredo se penitenciou corn a marte
daquele cidadâo que estava fardada. Ele deveria ter encerrado anistiando, e
nào sacrificando.

Sr. Presidente, peço para deixar esta rnatéria, a Projeto de Lei n o 50, para
outra oportunidade. Muita obrigado.
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o Sr. Presidente - Vern a mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto

Coelho pedindo o encerramento da discussào do Projeto de Lei n° 50/99, uma
vez que seis oradores já discutiram o projeto. Em votaçao. Corn a palavra,
para encaminhar a votacâo, o Deputado Sebastião Costa.

o Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, solicito que me rnandem 0
requerimento, para eu fazer o encaminhamento, a fim de que não ocorra 0
que está ocorrendo, já que V. Exa., corn todo o respeito, está perdendo o
controle dos trabalhos. Urn orador fala o que quer, mas o outro não pode
responder. Quero dizer a V. Exa. que o Regimento foi votado para ser
cumprido por todos nós.

o requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho propöe 0 encerrarnento
da discussão do Projeto de Lei n° 50/99. E larnentável que esse requerimento
tenha sido apresentado. Não por causa do seu autor, que tern todo o nosso
respeito. Mas o projeto é interessantissirno, e poderlamos, a exemplo do que
faziam aqui, no passado, os combativos e brilhantes Deputados do PT,
discutir urn pouco mais essa questâo. Queria dizer, inclusive, na oportunidade
de discutir o projeto, que sou plenarnente favorável a ele. Acredito que
ninguérn aqui e contra a Iegalizacão do que já existe. Na verdade, já estão
designados. Sornos todos favoráveis. Inclusive, o Deputado Joäo Leite tinha
uma emenda no sentido de que se pudesse ate garantir aos contratados
todos os direitos, porque sornos inteirarnente favoráveis ao projeto.

Lamentarnos que alguns Deputados tenham feito sua inscricão, mas não
tenharn conseguido discutir o projeto em sua plenitude, e que outros tenham
trazido aqul assuntos fora da rnatéria e da pauta em discussão. Mas,
larnentavelrnente, isso já aconteceu. Entâo, quero dizer que larnentamos esse
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho. Não a sua apresentacão,
mas que ele venha impedir o prosseguimento da discussão de urn projeto de
tarnanha irnportância.

No passado, assisti muitas vezes aos Deputados que aqui estão
protestarem veementernente, Sr. Presidente. Protestos cujos brados iarn
quase aos ceus, dizendo que estavam impedindo o Poder de discutir matérias
relevantes de interesse do Estado. V. Exa. e eu, naquela oportunidade,
estávarnos do mesmo lado. E sablamos que, em parte, a Oposicão tinha
razão, porque queria contribuir, apresentar sugestães. Mas, naturalmente,
quando se faz urn compromisso de apoio ao Governo, parece que as pessoas
perdern a capacidade de ouvir e discernir. Perdem a capacidade de analisar,
abrern mao da prerrogativa major, que é dar a sua contribuiçäo, para,
simplesmente, ficar de bern corn aqueles que representam 0 Governo do
Estado.
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Então, quero dizer aos senhores que larnento não o fato de o requerirnento

estar vindo do Deputado Alberto Pinto Coelho, por quern temos o maior
respeito, porque tern dernonstrado rnuito equilIbrio e uma grande capacidade
de Iideranca nesta Casa; estou larnentando que alguns colegas nossos,
oradores brilhantes, tenham usado do artificio regimental de se inscrever por
se inscrever, chegando-se ao ponto de urn deles não ficar sequer urn minuto
e meio na tribuna. Larnentarnos isso profundamente. Esses são recursos
regimentais usados por quem, no passado, protestava por uma discussâo
mais ampla. Isso me dá muita tristeza, porque não esperava esse
procedimento. Respeito o Regimento e lamento estar vendo outros nào o
respeitarem. Mas you rnanter aqui a minha posicão. Não é porque os outros
desrespeitam que posso tarnbérn desrespeitar. Não é porque os outros se
desviarn do assunto que posso me desviar. Portanto, aproveitando a
oportunidade do encaminhamento, quero dizer que sou plenamente favorável
ao projeto. Tanto o sou que estava inscrito para encarninhar a votacâo, mas o
artifIcio regimental me impediu. Estou encaminhando a votação do
requerimento, Deputado Durval Angelo, porque a bancada que V. Exa. integra
nos impediu de encaminhar a do projeto. Estou encarninhando apenas a
votacão do requerirnento. Por isso estou dizendo que sou favorável ao projeto
e que gostaria de v&-Io engrandecido corn a emenda do Deputado João Leite.

Termino daqui a pouco, Sr. Presidente, e espero que V. Exa. tenha comigo
a mesrna tolerância que teve corn os outros, pois também represento o povo.
Quero dizer que sou inteirarnente favorável ao projeto. Tanto o sou que
estava inscrito. Entretanto, a manobra regimental está nos impedindo de
discuti-lo plenamente. Mas varnos continuar aqui. Teremos outras
oportunidades para voltar aqui e dizer que somos favorável ao projeto, porque
está apenas legalizando o que já existe de fato. Eles já estão designados, e a
contratacão nada mais é que o direito de quern já trabalha. Portanto, quero,
ao finalizar as minhas palavras, fazer urn alerta a respeito do dever cIvico de
todos aqueles que representam o povo e aqui estão: no passado, assistirnos
a protestos veementes contra manobras regimentais; hoje, a manobra
regimental é legItima, rnas irnpediu que esse projeto fosse aprimorado.
Portanto, Sr. Presidente, somos favorável ao projeto, e o requerimento
impediu que ele fosse enriquecido nesta Casa.
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, para

encarninhar a votação, o Deputado Hely TarqüInio.
o Deputado Hely Tarquinio - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas

presentes nas galerias, o Deputado Alberta Pinto Coelho, LIder do Governo
nesta Casa, encaminhou requerimento do seguinte tear: "0 Deputado que
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este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. (o Presidente da
Assernbléia) o encerrarnento da discussào do Projeto de Lei n o 50/99, uma
vez que seis oradores já discutiram o projeto". Muito bern. Gostaria de
cumprimentar o Lider do Governo por ter, oportuna e sabiamente, usado o
artificio regimental "rolha" para dirninuir o processo de obstrucào. Mas
estejam certos de que essa obstrução não vai acabar hoje, pelo contrário, vai
continuar por muito tempo. A Oposiçäo está atenta aos interesses do povo de
Minas Gerais. Usou-se urn dispositivo, de certa forma vertical, em que pese a
nosso Regimento interno ter sido reforrnulado. E saudávei, muitas vezes, o
fato de esse artificio nos levar a votacâo de urn projeto que é clamor de todos.

Neste caso, nós da Oposiçäo ate poderiarnos concordar em aprovar esse
projeto parcialmente, levando em conta a necessidade da contrataçao de
pessoas para servir na educacäo, na saüde, etc. Mas, hoje, tenho a
desconfianca de que essas pessoas já foram contratadas, em vista da
urgência que se está colocando, neste mornento, para votaçao em Plenário. E
urn mecanismo corn o qual nào concordarnos e que usa, ate certo ponto, da
força do Regimento. Gostariamos de deixar claro que a Oposição nâo
negociará nenhum veto. Usarernos todo o tempo que o mesrno Regimento
nos faculta. Acharnos que o projeto, em que se propöe a contratação de
professores e servidores da saüde, tern rnuito de oportuno. Porém, existe a
necessidade de aigumas correçães que serão feitas em Pienário, já que
algumas emendas ja foram feitas. Em decorrência desse ato vertical,
esgotarernos o tempo na discussào para que as pessoas interessadas nesse
projeto possam usufruir, da melhor rnaneira, do debate nesta Casa. Esse
projeto vem, de algurna forma, facilitar o emprego de algumas pessoas,
exatamente nesta época de desemprego, em que e muito born ser contratado
pelo Estado para servir durante urn ano. Mas gostarlarnos de dizer que
sornos a favor de algumas ernendas, entre elas a que indeniza pelo tempo
trabalhado, podendo-se, inclusive, pagar o 13 1 salário. Portanto, Sr.
Presidente, deixamos ciaro que a Bancada do PSDB apOia, em parte, o
projeto. Obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar a votaçâo, o Deputado
Carlos Pimenta.

o Deputado Carlos Pirnenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendo que
o dia de hoje, nesta Casa, e marcado pela discussâo, pela primeira vez, dos
projetos legislativos. Gostaria de dizer que a nossa posição, nesta Casa, é o
desejo do estabelecirnento definitivo do diáiogo. Acredito que esse projeto,
que ja foi amplamente discutido - ernbora nos tenha sido tirada a
oportunidade de uma discussão rnaior, rnais ampla, mais aprofundada, corn a
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inscricäo de Deputados de outros partidos -, tern que ser analisado no seu
todo, independentemente das posiçöes poiiticas, da posição das Bancadas
do PSDB, do PFL e da Situaçao.

Questöes de Ordem
o Deputado Paulo Piau - Gostaria de pedir o encerrarnento, de pIano, da

reunião, porque, corno podernos ver, nâo existern 26 Deputados em Plenário.
o Deputado Antonio Julio - Estamos fazendo urna discussão arnpla. 0

PSDB, principairnente, está eufOrico. No mesrno momento da euforia, estão
possessos. Parece que essa viagem a Brasilia ou fez rnuito bern ou fez muito
mal.

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a existéncia de nümero
regimental para a continuaçâo dos trabaihos.
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, peia ordem. Quando pedimos o

encerrarnento, de piano, havia 24 Deputados aqui dentro, porque a bancada
da Oposicâo retirou-se. Pela segunda vez, hoje, o Regirnento desta Casa
está sendo rasgado, e não podemos adrnitir que isso aconteça nesta Casa. 0
Sr. Presidente usou de expediente proteiatorio, dando a palavra ao Deputado
AntOnio JUlio, enquanto os Deputados da Situação chegararn. Essa é a
reaiidade que não podernos aceitar.

o Sr. Presidente - A Presidéncia já inforrnou ao Pienário que verificou, de
pIano, que ha "quorum" para o prosseguirnento dos trabalhos. Voito a paiavra
para o orador inscrito.

• Deputado Antonio JUlio - Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem.
• Deputado Carlos Pimenta - Mas estou na tribuna. Nâo é rnomento

regimental para apresentação de questao de ordem. Peço ao companheiro
Antãnio JUlio que respeite este Deputado na tribuna. Nâo estou aqui
sofismando nem fazendo nenhum ataque a bancada da Situaçâo. Solicito a V.
Exa. que tenha por mirn o mesmo respeito que tenho pelo senhor e pelos
outros Deputados.

o Sr. Presidente - Está corn a palavra o orador inscrito, Deputado Carlos
Pirnenta.

o Deputado Carlos Pirnenta* Agradeço a Presidência. Gostaria de solicitar
aos nobres companheiros Deputados que tivessern, corn a bancada da
Oposiçao, a mesma consideraçâo que temos corn a bancada da Situaçâo.
Estou aqui cumprindo rneu papel pariarnentar e fazendo minhas observacOes.
E urn projeto importante, que permite ao Governo do Estado fazer
contrataçOes sern concurso pU blico.

Faço urn apelo aos companheiros, principalrnente ao Deputado AntOnio
JUlio, por quem tenho o rnaior respeito, a rnaior adrniração e a maior arnizade,
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para que nos trate da mesma forma como o tratamos, assim como aos
demais companheiros.

A posição do Deputado Paulo Piau é legItima. Pediu o encerramento, de
piano. Depois de usar a palavra corno LIder da Minoria, varnos discutir corn a
Presidéncia, porque näo podemos aceitar uma postura dessa natureza. Ate
então, todas as vezes que foi solicitado o encerrarnento, de piano, a
Presidência sempre pediu a recomposição de "quorum".

Voitando ao projeto, gostaria de dizer que é, no mInirno, polêmico, porque o
Governo pede autorizacão para fazer contratacâo de funcionários através do
farnigerado sistema adrninistrativo. Ha pouco tempo recebemos na Comissão
de Saüde urna manifestaçao macica dos funcionários deste Estado que
querern as regras determinadas no processo de contrataçao pelo sistema
administrativo. 0 funcionário não tern nenhum direito.

No processo adrninistrativo, o funcionário passa, na verdade, a condicão de
escravo. Estamos apresentando a Casa a proposta séria do Deputado João
Leite, que resgata em parte, ou pelo menos o mInimo das condicöes iaboriais
dos nossos funcionários. Peco aos Srs. Deputados que facarn urna anáiise
desse projeto poiêmico e importante. Tenho a certeza absoiuta de que esse
projeto não pode merecer o tratamento da Bancada do PT como o tratarnento
que deu o Deputado Rogerio Correia, que, ao ocupar esta tribuna, em sua
posicão de apoio ao Governo itamar Franco usa menos de 1 minuto. Na
tentativa de discutir o projeto, interrompe sua oratória, interrompe seu
posicionamento.

Essa questão vai muito além das posicães partidárias, Deputado Rogerio
Correia. Não podemos, pelo fato de estarmos na Situacão ou na Oposicâo,
esquecermo-nos das nossas bases e principaimente do nosso compromisso
social. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a paiavra, para encaminhar a votacão, o Deputado
Márcio Cunha.

o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, companheiros
Deputados, sobre o Projeto de Lei n o 50/99, pediria apenas a Bancada do
PSDB, a bancada da Oposicão, enfim, aos Deputados de Oposicão desta
Casa que mudassem urn pouco o discurso, porque, na verdade, muito
ernbora meritOria a Emenda n° 3, do Deputado João Leite, é urna ernenda
absoiutamente inconstitucional. Esses servidores, par rneio de urn contrato de
trabaiho, estabeiecido sem düvida aiguma dentro das normas do direito
ptbIico, &ão contratados para aqueia razão especifica, e, portanto, não ha
que faiar em indenização, embora reconhecamos que não esses os
carninhos. E e por isso que esse Governo ira, sim, proceder ao concurso
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pUblico, evidentemente dentro do prazo hábil para que a Secretaria Estadual
de Educacão se organize e prepare as suas superintendências regionais de
ensino, no sentido de dotá-la de condicöes de realizar concurso.

o que podemos afiançar é que esse Governo vai resolver o problema que o
Governo passado não resoiveu, por incompetência, por inadimpiência, enfirn,
por falta taivez ate de espIrito pbiico. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
o Deputado Sebastião Costa - Pela ordem, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Estamos no encaminhamento de votaçâo, e, portanto,

não cabe questao de ordem neste momenta, a não ser que incida sobre a
votação.

o Deputado Sebastião Costa - Sem dCivida, é exatamente sobre 1550. Estou
entendendo que não poderlamos entrar em processo de votação corn menos
de 39 Deputados, n(imero necessário para esse firn. E não ternos 39
Deputados em Plenário.

0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que h "quorum". Corn a
palavra, a Deputado Joâo Leite.

0 Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
a cada mornento somos surpreendidos no Plenário da Assernbiéia Legislativa.
Pensel que havia pressa, mas não tanta. Acornpanhamos a cada momenta,
tarnbém, as guinadas do Lider do Governo, que deixa a todos nós tontos. Não
podemos discutir a projeto. Ele precisa ser votado rapidamente, para que a
Governador envie outro também em regime de urgência, porque este não
pode ser urn parlamento. Não se pode parlamentar nesta Casa, tern-se
apenas de acatar a que a Executivo manda, porque este Poder se tornou
subrnisso ao Palacio da Liberdade.

E a Deputado Márcio Cunha considera que é totaimente inconstitucional a
emenda que apresentamos, dizendo que para esse pessoai não ha que se
falar em indenização, que é dessa maneira que tern de continuar, sendo
contratados. No Uitimo Governo, sem querer fazer uma defesa, foram mais de
dois mil chamados por concurso püblico. Estamos votando aqui para que se
dé rapidamente emprego, camo ponderou o Deputado Heiy TarquInio. A
pressa e tao grande que nem vamos verificar se essas pessoas ja estão
contratadas.

Não dá para entender por que tanta pressa e por que não se podem discutir
as projetos na Assernbiéia Legislativa.

E nós vemos, então, a Liderança do Governo na Casa fazendo urn esforco
concentrado nesta noite, rnantendo as Deputados concentrados ate esta
hora, para tentar tirar esse bonde do carninho, para que venha outra bonde. A
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qualquer momenta, virá outro bonde do Sr. Itamar, para votarmos em regime
de urgência novarnente. 0 projeto tern tanta pressa para caminhar e para que
possarn fazer as contrataçöes que nem a Comissão de Constituiçâo e Justica
pôde apreciá-lo. E pretendem as governistas que a Plenário da Assembléia
Legislativa também não a aprecie. Ele tern de passar a jato. Ninguém pode
discuti-lo, ninguém pode conhecê-lo nem discutir suas emendas. Agora já não
vamos dizer que urn projeto deverá ser apreciado em regime de urgência,
mas em regime a jato. 0 projeto vai passar aqui como urn jato supersônico,
coma urn concorde, porque näo podemos discuti-lo.

E querem dizer que, em Minas, temos urn Governo diferente. Ora, a
democracia está jogada fora. Que pacto federativo é esse que impede a
Poder Legislativo de discutir projetos? Essa histOria so pode ser contada em
outros Estados da Federacâo, porque, em Minas Gerais, não podemos
aceitar a Sr. Governador dizer que a pacto federativo precisa ser repensado,
uma vez que ele não respeita a Poder Legislativo. Ternos aqul, na
Assembléia, Deputados que se inscrevem para nâo falar. Está tudo armada
para que a Lider do Governo apresente urna peca, da qual podernos dizer a
name, uma "rolha", para impedir a discusso do projeta. 0 LIder do Governo
cornbina para que todos falem so urn pouquinho e para que seja apresentado
"a roiha", para que a prajeto continue liberando a pauta para a próxima projeto
em regime de urgéncia. Assirn, está imposto a Assembléia o regime
perrnanente de excecãa. Está irnposta o regime de excecão ao parlamento, o
regime de urgência. Já não se fala em Assernbléia Legislativa. Teremos,
entãa, a nossa palavra cassada, para que as projetos do Governador
passem.

E alguns Deputados pretendern dizer que a Governador está fazendo urn
grande benefIcio para a Assernbléia Legislativa, enviando, em regime de
urgência, a discussão da anistia, da reintegracàa, da agregacâo dos militares
exciuldos da PolIcia Militar. Que grande favor querern alguns Deputados
estabelecer que estamos recebendo do Poder Executivo! Alguns Deputados
estâo nervosos, porque parece que a tempo já expirou e já não podernos
falar, porque temos de votar em regime de urgência.

Sr. Presidente, dada a extensão de toda esta discussão, gostaria de saber
quem é o proximo inscrito.

o Deputado Alberta Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito a palavra, corn
base no art. 164, urna vez que ful citado.

o Deputado Miguel Martini - Mas estamos em fase de votaçào, e não pade
haver questäo de ordem, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia não Ihe concedeu a palavra, Deputado

53
Miguel Martini. Corn a palavra, a Deputado Alberta Pinto Coelho, pelo art. 164
do Regimenta Interno.

0 Deputado Alberta Pinto Coelho - Quero, nesta oportunidade, registrar a
rninha estranheza pelas palavras que foram dirigidas da tribuna desta Casa
pelo Deputado Joâo Leite, quando citou esta Liderança. Ele disse que temos
tornado pasiçöes ora para urn lado, ora para outra lada. Ha urn equIvaco
muito grande em sua análise, porque a nosso cornportamento nesta Casa, na
realidade, não tende para urn lado nem para outro.

Ele se baseia no Regirnento lnterno desta Casa. E foi, através do
expediente do Regirnento Interno, que apresentamos a requerirnento. Da
rnesrna forma, estarnos aqui assistindo aos pronuncimentos dos
parlamentares da Oposicäa, quando argUern a Regimento Interno, fazern a
obstrucáo, fazem as seus pronunciarnentos. A bancada governista, em
nenhurn momenta, tolheu qualquer manifestacão embasada no Regimento
lnterno, Regimento lnterno que foi revisto na legislatura passada, foi apravado
pelo Plenária e, portanto, aprovado par V. Exa. e par todos as demais
Deputados. Não possa aceitar essa colocacâa, e, rnais do que isso, queira
saber que, dentro desta Casa, ninguém é rnais do que a outra, ninguém é a
dana da verdade, ninguém é a paladino da verdade. Todos nós temos
representatividade. Estarnos, nesta Casa, no exercicia pleno de urn rnandato.
Par isso, näo aceito arguicáa dessa natureza.

Questöes de Ordem
0 Deputada Sebastiäo Costa - Sr. Presidente, formulei urna questäo de

ardem ao Presidente Anderson Adauto, mas ele se retirou do Plenária. Ele me
respondeu e se retirau, mas gastaria de forrnulá-la navamente a V. Exa.,
porque me parece que, par analogia, a acessOrio acompanha a principal, e
näo a principal acompanha a acessório. Estarnos num encarninhamento de
votacao de urn requerimento. Nãa temos nCimero para votaçao. A rigor,
estamas praticando urn ato inütil. Não temos 39 Deputados em Plenário. Por
isso, reiterei a solicitação para que hauvesse a recomposiçaa de "quorum" ou
que se encerrasse a reuniâo. Nâo havia 39 Deputadas em Plenário, mas a
Deputada Anderson Adauto respondeu-me que iria prosseguir em razáo de
haver nUrnero para a encarninhamenta. Não quis polemizar e entendi a
posicaa do Presidente, mas gastaria que V. Exa. revisse essa questäa, pois
acho que a acessOrio acornpanha a principal, e nào a contrário. Estou
entendenda a questäo assirn.

0 Sr. Presidente (Deputada Gil Pereira) - Quando V. Exa. pediu a palavra,
pela ordern, em Plenário, havia 43 Deputados. Entâo, ha "quorum" para a
cantinuaçãa dos trabaihos.
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o Deputado Carlos Pimenta - Gostaria, inicialmente, de dizer a V. Exa. que

em nenhum momento colocamos em cheque a posico dos Deputados da
Situação. Estamos encaminhando a Mesa Diretora a nossa posicäo. Todas as
vezes que qualquer Deputado, seja ele da Oposição ou da Situacão, pediu 0
encerramento, de piano, da reuniâo, foi praxe, foi costume da Mesa que se
fizesse a reconstituiçâo do "quorum". Pediria, então, a V. Exa. que
deliberasse a respeito desse assunto, porque, uma vez que, da tribuna,
contamos 24 Deputados, e a assessoria disse que havia 26, ha urna düvida.
E se ha dUvida, a Unica forma de poder esclarecer o Plenário é fazendo a
recomposicâo do "quorum". Entâo, pediria a V. Exa. que deliberasse sobre
isso, näo sO para esta noite, mas a partir de então, porque todas as vezes
que qualquer Deputado da Situacão ou da Oposiçâo pedir o encerramento da
reunião, de piano, V. Exa. deve tomar urna sO medida, para a Situaçao ou
para a Oposição.

o Sr. Presidente - A Presidéncia vai responder, de acordo corn o art. 257.
Vou 16-lo, pausadamente: "A verificação de "quorum" será feita peio
Presdente da Assembléla, de piano, por chamada ou por meio de sistema
eietrônico, caso em que, somente no final do procedimento, o resultado
constará no painet".

o Deputado Carlos Pimenta - Entendo que todas as vezes em que ha
dvida sobre o "quorum" quahficado estamos em processo de votacâo de
requerirnento, estamos encaminhando a votação, e, para que haja votação é
necessário que haja 39 Deputados em Pienário. Gostarlamos então que a
Mesa deliberasse qual a posição que ira tomar nesta noite e daqui para a
frente. 0 que nâo pode acontecer é a Mesa ter uma posicão para a Oposicão
e outra para a Situaçâo.

o Sr. Presidente - Informo ao Deputado Carlos Pimenta que nao tive
dUvida, por isso mandei continuar a reunião, porque havia 43 Deputados
presentes. Corn a paiavra, o Deputado Ermano Batista.

o Deputado João Leite - Questao de ordern. Art. 164.
o Sr. Presidente - Eu já havia dado a palavra ao orador. Posteriormente

darei a palavra, peia ordern, ao Deputado João Leite.
o Deputado Joâo Leite - E essa iguaidade que procurarnos, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ermano Batista.
o Deputado Errnano Batista - Sr. Presidente, eu gostaria que V. Exa.

mandasse marcar meu tempo, porque so agora terel oportunidade de falar.
o Sr. Presidente - V. Exa. terá oportunidade de falar por 5 minutos.
o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, eu poderia levantar

questão de ordern, porque isso ja virou praxe aqui, questOes de ordem fora da
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regra. 0 Regimento fala que, sobre uma mesma questào de ordern, o orador
falará urna Unica vez. Já vi aqui alguns falando duas ou trés vezes. Mas
entendo, Sr. Presidente, que aqueles que levantaram questäo de ordem em
relacão ao processo de votaçâo estâo corretos. Corretissimos. 0 processo de
votacão não é fracionado, é uno. Tanto é que o Presidente diz: em votacão.
Ele já está em votação. Al vem o pedido para encaminhamento, e presume-
se que haja "quorum" para que, no encaminhamento, contrário ou a favor, as
idéias sejam decantadas e aqueles que estäo presentes na hora de votar
saiam em condiçoes de realmente emitir urn veredicto satisfatOrio. Entendo
que realrnente o Regirnento está sendo desconsiderado, desrespeitado. A
Mesa da Assembléia tern todo o nosso respeito, toda a nossa consideraçâo.
o Lider do Governo nesta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, é hornem
por quern temos profundo respeito. Agora, nâo podemos consentir que o
Regimento seja pisado dessa maneira. Que V. Exa. consulte os assessores
que estão ao seu lado, e eles irao Ihe dizer isso mesmo, e nada mais.
Processo de votação não é fracionado, é por inteiro, é uno. Essa questâo de
ordem relativamente a falta de "quorum" para votaçâo é correta.

Questào de Ordem
o Deputado Ermano Batista - Ternos aqui, agora, 31 Deputados. 0

ângulo de visão é o mesmo de V. Exa. 0 senhor nâo pode estar enxergando
mais do que eu. Eu pediria a V. Exa. que me respondesse, neste rnornento, a
respeito deste questionamento.

o Sr. Presidente - Agora que os Deputados do partido de V. Exa. sairam, V.
Exa. tern razäo.
o Deputado Ermano Batista - Então, não temos condicöes de votar, Exa.

Nâo tenho como continuar falando, porque nâo temos "quorum" para votacão.
• Sr. Presidente - Temos 34 Deputados.
• Deputado Ermano Batista - Temos que ter 39, Exa. Pergunte aos seus

assessores.
o Sr. Presidente - Não ha "quorum" para votação. Tendo em vista a

importancia da matéria em pauta, a Presidéncia vai determinar que se
proceda a charnada para a recomposição de "quorum". Corn a palavra, o Sr.
Secretário para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretario (Deputado Marcio Cunha) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderarn a chamada

38 Deputados. Não h "quorum" para a votacâo, mas o h para a discussão
da matéria em pauta.

Questöes de Ordem
0 Deputado Alencar da Silveira JOnior - Sr. Presidente, gostaria da atençào
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de V. Exa. e de todos Os companheiros Deputados. Penso que esta Casa tern
Deputados responsávefs. 0 Deputado Marcia Cunha é responsávei, e a ex-
Corregedor Deputado Ermano Batista não precisava ficar a pressianá-lo.

Gostaria que V. Exa., par todos as acontecimentos que aconteceram aqul
esta naite, encerrasse, de piano, esta sessâo, Sr. Presidente, para que
pudéssernos, as LIderes da Casa, estabelecer juntamente corn V. Exa., uma
diretriz para esses trabaihos, porque a desconfianca dentro da Casa nãa
pode acontecer. Gostaria que V. Exa. encerrasse, de piano, esta sessão,
para que pudéssemos abordar, conversar e discutir as acontecimentos desta
naite. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Esta Presidência sO encerrará os trabaihos, de piano, se
verificar que näo temos ntmero suficiente de Deputados para continuar corn a
nossa reuniãa. Caso contrário, a nossa reuniâo terá continuacào, exatamente
porque a Presidência ja percebeu a que está acantecendo e nâo ye motiva
aigum para encerrarnento em funçâo desses incidentes.

Aproveito a opartunidade para solicitar aos Deputados, de qualquer
bancada, que, se desejarem fazer a acompanhamento da charnada, que
fiquem em pé, atrás do Sr. Secretário. No final, a Deputado que verificar
qualquer irregularidade no processo da chamada deve fazer a reclamaçao a
Presidéncia, que tomará as medidas necessárias.

o Deputado Ermano Batista - 0 Deputado Alencar da Siiveira Junior pediu
encerramento de piano, a que não é a caso neste instante. 0 encerramento
tern de se dar por faita de "quorum". 0 processo de votacãa, Excelência, é
uno, compacto. 0 processo de votação não é seccionado. Tanta é que a
Presidente anuncia "em vataçâa". Al, vém as encaminhamentos.

Nesse momenta tern que haver "quorum", ou seja, 39 Deputados. Pedimos
a recomposição porque virnos que nâo havia 39 Deputados, mas pouco mais
de 30. E a chamada constatou que havia 38 Deputados. Entäo, V. Exa. tern
que encerrar a reuniào par faita de "quorum". 0 Regimento está clara e nãa
pade ser pisado neste momenta.

Vou faiar, Exceiêncja, em uma reunião que deveria ter sido encerrada.
Quero deixar aqui a meu protesto peia interpretaçäo de V. Exa. ou de sua
assessaria, porque a Regimento está sendo viiipendiado. E urn procedirnento
inconceblvei de uma figura proeminente coma V. Exa. Nós nos orguihamos
de ter V. Exa. na Presidência deste Poder, e me orgulhei, em aigum
momenta, de tentar ombrear corn V. Exa., buscando a comando deste Poder.
Mas, neste momenta, V. Exa. não tern explicaçOes, porque a Regimento é
clara, näo tern ambiguidade, anfibalogia nem dificuidade de interpretaçáa,
sendo auto-interpretávei. 0 processo de votaçào é una, campacto, não sendo
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fracionávei, dividido em encaminhamento e vatacão. A Presidéncia anuncia:
em votação. Nesse momenta, verifica-se se h6 a "quorum" de 39 Deputadas
para que ele possa ser encarninhada, parque a encaminhamento faz parte do
processo de votação.

Par essa razão, quero deixar aqui a meu pratesto. Lamento, Exceiência,
que possa ter razöes para mudar a opinia que tinha sabre V. Exa. Espera
que V. Exa. reflua dessa atitude e tame aquela que todos nOs esperamos do
Presidente de urn Poder, de urn homem que reaimente quer impor respeito,
para que, no momenta em que mandar urn Deputado se siienciar corn base
no Regimenta, eie nâa tenha a que jogar na cara de V. Exa. Quando exigimos
respeito, devemos ser as primeiros a respeitar. Neste momenta, V. Exa.,
"data venia", "concessa maxima venia" - e me arrepio par ter que dizer -' está
pisanda no Regimento. Esta reuniâo não pode continuar, sob pena de, de
agora em diante, V. Exa. ficar desacreditado dentre nOs, Deputados, sua
assessaria e todos aqueies que entendem de Regimento. Esperamos postura
diferente. Queremos urn Presidente que reairnente seja 0 que V. Exa. sernpre
foi. Mas agora, movido não sei par que razöes, deixa-se enievar e descumpre
o Regimento.

Mas, Exceiência, a Deputado Alberta Pinto Coelho, LIder do Governo nesta
Casa, homem par quem tenho profunda respeito e elevada consideraçâo, fez
urn pedido a fim de que se encerrasse a processo de votacãa, baseado no
art. 248 do Regimento. Ate al, Excelência, tudo bern. 0 Regimenta diz que em
tendo faiado seis oradores, que em tendo discutido seis oradores, o processo
de votaçao pade, a requerimento e par decisâo do Pienario, ser paraiisado.
Acontece que a art. 264, que faia sabre as destaques e, par analogia, quanda
urn artiga omite uma definiçào nôs temas que ir a outro, ou quando h6 matéria
destacada podem tres oradores faiar, desde que faie um contra, urn a favor e
a relator. Aqui, Sr. Presidente, a Casa tern adotado que, quando se requer
corn base no art. 248, a exigencia é de três oradores a favor e tres contra.

S Isso corn o intuito de decantar a idéia, de que as Deputadas e o pavo que nos
0 ye e nos ouve possam canhecer as duas opiniöes a respeito da matéria a ser

votada. E, no entanto, aqui esteve apenas urn Deputado falando contra e
0] 

cinca Deputados falanda a favor. Mais uma irreguiaridade, mais uma
irnpropriedade, e eu pediria a V. Exa. que refletisse e corrigisse.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos Deputados que nós
estavamos no processo de discussâo do Prajeta de Lei n° 50/99. Veia a Mesa
urn requerimento soiicitando a encerramento da discussão, nos termos do art.
248. Verificarnas, peio resultado da chamada, a presenca de 38 Deputados.
Portanto, esta prejudicada a requerimenta porque não ha 39 Deputados para



rV
58

votá-lo. Mas, corn a presenca de 38 Deputados, ha nUmero suficiente para
continuar a discussâo do Projeto de Lei n o 50/99. A Presidéncia não pode
concordar corn as palavras do Deputado que ocupou a tribuna. Informa,
também, aos Deputados, que na fase de votaçâo, pelo menos na
compreensâo desta Presidéncia, está contido o processo de votacão. E a
Presidênca ira, como fez desde o primeiro dia em que se assentou nesta
cadeira, determinar uma fiscalizaçao para que, na fase da votacäo, estejam
presentes 39 Deputados. Utilizamos em todos os momentos 0 painel,
exatamente para que ficasse registrada sempre a participaçao dos 39
Deputados no momento de votaço.

o Deputado AntOnio Julio - Sr. Presidente, não podemos conceber esse
procedimento do PSDB. Acho que está faltando respeito para corn a
Presidêncja desta Casa, faltando o respeito devido a esta Casa e faltando o
respeito ao Regimento Interno porque, na hora da verificação de "quorum",
ele sai, mas, na hora de fazer o pronunciamento, busca-se onde estiver. Ano
passado, quando fizemos oposico ao Governador Eduardo Azeredo,
permaneclamos dentro do Plenário. Em momento algum usamos os
mecanismos que estào sendo usados. Houve desrespeito do Deputado
Ermano Batista para corn o 1 0-Secret6rio "ad hoc" quando da feitura da
chamada. Está extrapolando. Não sei por que motivo os Deputados do PSDB
estão tao nervosos. Sugiro a V. Exa. que reforce o departamento medico,
porque está acontecendo alguma coisa. Ha alguma coisa errada. Eles estào
se desfigurando durante qualquer procedimento nesta Casa. Estamos
preocupados. Sornos companheiros dos Deputados ha mais de urn mandato
e observamos esse comportarnento, que nos deixa realmente apavorados.
Estávamos conversando e não estamos entendendo o porquê dessa
desfiguraçâo dos companheiros do PSDB, assim corno nâo entendernos o
motivo do desrespeito a esta Casa e ao Regimento Interno. Solicito a V. Exa.
ou a quem quer que venha a presidir esta sessâo que tenha mais rigor na
aplicacao do Regimento Interno, porque, realmente, está acontecendo alguma
coisa de errado nesta Casa. Nós, que estamos ha oito anos nesta Casa,
nunca assistimos a nenhum procedimento como o que observamos hoje aqui.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Corn a palavra, para discutir 0
Projeto de Lei n° 50/99, o Deputado Sebastiâo Navarro Vieira.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Questáo de ordem, Sr. Presidente. 0
art. 164...

o Sr. Presidente - A palavra já está corn o orador. Posteriormente, a
Presidência a concederá a V. Exa.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, sendo urna questão
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de ordem, o orador na tribuna tern a paciência de aguardar que V. Exa. ouca
e resolva a questao de ordem solicitada pelo ilustre Deputado.

o Sr. Presidente - Havendo a concordância de V. Exa. de descontar do
tempo regimental definido 5 minutos, a Presidência nâo se irnportará de ouvir
o Deputado Antonio Carlos Andrada.

• Deputado Sebastião Navarro Vieira - V. Exa. quer descontar do tempo?
• Sr. Presidente - Não e que a Presidéncia deseja isso. 0 art. 163 é muito

claro.
o Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Nesse caso, prosseguirei corn o

meu pronunciamento. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o
projeto em questao é, de fato, de extrerna relevância, porque diz respeito a
educação em nosso Estado. 0 que é lastimável e que aquilo que foi criticado
no passado continue sendo prática no atual Governo. Nào se quer realizar
concurso. 0 que se quer é continuar a nornear, independentemente do que
dispOe a Constituiçào do Estado, que os cargos devern ser providos por
concurso pOblico. E o Governo manda a esta Casa proposta para se
continuar praticando o que quem era Oposiçao no passado tanto praticou. 0
que se quer é continuar norneando. Na Comissão de Adrninistração PUblica,
conseguirnos aprovar propostas de emenda que limitam o prazo de
nomeacao sem concurso püblico. lnfelizmente, teirna-se, constante e
permanenternente, em se burlar o que diz a Constituicao do Estado.
Concurso pUblico é para ser realizado. Os cargos devem ser providos por
concurso. E o Sr. Governador do Estado encaminha a esta Casa, para nossa
valiosa atenção e apreciacão pela Assembléia Legislativa, em caráter de
urgéncia, o projeto de lei que dispOe sobre a designaçao para exerciclo de
funcâo pOblica de servidor para a Secretaria da Educaçäo, acompanhado da
Exposiçáo de Motivos no 1/99, assinada pelo Governador do Estado. E
lastimavel que seja criticada urna coisa em urn tempo e praticada em outro.
lnfelizmente, é o que estamos vendo no Governo do Estado de Minas Gerais.

Somos, evidentemente, a favor de que Os cargos sejam providos e
0 esperarnos que a educacao no Estado não sofra prejuizo pela falta de rigor

na aplicacão da lei pelo Governo Estadual. Mas esperamos, sinceramente,
que o Governo aja corn a honestidade devida, principalrnente cumprindo o
que preceitua a Constituiçao do Estado.

O nosso primeiro pronunciamento nesta Casa, nesta legislatura, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, foi para se cobrar do Governador que não
desconhecesse a Constituiçäo do Estado. A ninguém é dado descumprir a lei,
muito rnenos ao Governador desconhecer a Constituição do seu Estado.

Varnos votar esse projeto. E fundamental que os cargos na educaçao sejam
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providos e que a sistema educaciona! do Estado possa continuar tendo
andamento normal. Mas esperamos, sincerarnente, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Deputados da base do Governo, que apOiam o Governo Itamar
Franco, que neste ano de 1999 05 concursos sejam realizados, para que a lei
seja cumprida. E que possam vir a ocupar os cargos, principalmente nesse
setor tao importante do nosso Estado, que é a educação, aqueles mais
capazes, aqueles que sejam aprovados em concurso pUblico.

Tenho certeza de que a Governo Itamar Franco vai teritar, por essa forma
que hoje, aqui, pratica, pela mensagern enviada a esta Assembléia e por
outros artificios que haverá de usar no futuro, continuar usando a educação
para apadrinhamento politico, fugindo daquilo que preceitua a Constituiçao do
Estado, que exige que, para a pravimento dos cargos pUblicas, se realize
concurso ptblico, dada a grande relevância do preenchimento dos cargos
piblicos do Estado, em particular na educaçao. Lastimamos que a educação
possa vir a ser pretexto para acão politico-partidária de apadrinhamento de
correligionários, de provimenta de cargos no Estada, ao arrepia daquila que
preceitua a Constituiçao Estadual.

o Governador do Estado, na sua exposiçäo de motivos, vern nos oferecer a
seguinte matéria: "Ate a presente data, os cargos de pravimento efetivo do
quadra de pessoal da Secretaria de Estado da Educaçâo, Orgão Central e
Secretarias Regionais de Ensino, criadas pela Lei n° 9.346, de 5/12/1986, não
foram providas". Se não foram, e foram tao criticados no passado, por que
náo serem pravidos agora?

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Urn aparte, Deputado.
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Corn satisfação, ouco a Deputado

Antonio Andrada.
o Deputado AntOnio Carlos Andrada (em aparte) - Gostariarnos, neste

aparte, de parabenizar V. Exa. pelas calocacOes, que säo muito aprapriadas
para a mornento. Apraveitando este espaco, e corn a aquiescéncia de V.
Exa., gastaria de responder as colocaçOes do Deputada AntOnio JOlia, que se
referiu especificarnente ao PSDB, dizendo que a partido estava hoje corn urn
carnportarnento estranho, arredio, nervosa. Acho que é a contrãria. A
Bancada do Governo é que, pela primeira vez, tentou, mas näo canseguiu
colocar 39 Deputadas em Plenário. E a cantrário. Quem está nervoso, tenso é
justamente a grupo da base do Governo, que não consegue, mesmo,
tearicamente, tendo 52 Deputadas, encaminhar vataçOes, por falta de
"quorum". Isso está muito claro. NOs, da Oposição, estamas apenas
cobrarido, sendo vigilantes corn relacäo a Mesa, para que as votaçOes
ocorram corn o nimero que a Regimento exige.
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Não vamos admitir votaçâa corn urn nOrnero inexistente. 0 nosso

nervosismo é em relaçào a issa. Agora, cito que a nervosismo por parte do
Governo ocorre justamente por falta de nümero. Teoricamente, eles tern
nUmero, mas, na prática, näo conseguem implementá-lo. Nós estamas aqui
implacáveis, é preciso que issa fique muito claro, como membros da
Oposição, coma membros do PSDB, cumprinda a nosso papel de vigiar. A
Bancada do PSDB e também a Bancada do PFL, sequer fazem parte da
Mesa. Entáo, nassa trabaiha de vigilância tern que ser redobrado, parque
ternas que estar desenvolvendo nassa atuacâo no Plenário, cam as aihas na
Mesa, já que não ternos participacâo nela, o que é uma injustiça tambérn,
dentro desse quadra dernocrática que vivemos. Sempre, a Oposiçao teve
espaca na Mesa, e, neste momenta, nâo tern.

A posicâa do Deputado Ermano Batista, quando esteve acampanhando de
perto as trabaihas da Mesa, é legitima, parque não temas representante nela,
e ele nos representou Ia. Nao entendo qual é a razäa para se reclamar do fato
de urn Deputado que nao é da Mesa acampanhar seu trabalha. Seremos
criticados par estar acampanhanda, se tuda é tao clara, se tudo é tao perfeita,
se tudo é tao carreto? Acho que a fiscalizaçaa, a transparência, tern que ser
incentivada pela Mesa. Nâo deveria ter Ia somente a Deputado Errnano
Batista. Deveria haver 10, 20 ou 30 Deputados acampanhanda. Näo ha
problema nenhum em acampanhar. Temos que partir desse principia. For
issa, criticas aquela pasiçaa do Deputado Ermano Batista nâa podem existir,
porque ele estava apenas alhando a que, em tese, deveria estar correto.

Em segundo lugar, a questâo de ardem que ele fez foi pertinente, e muito
pertinente. Tanto que, depais de meia hara de insistência, de argurnentaçOes
e cobranças, e que a Mesa recuau. Se nãa fosse a sua acão decidida, nâa
haveria a recuo da Mesa. E, näo havendo o recua da Mesa, estariamas, mais
uma vez, atrapelando o Regimento. Então, a nossa pasiçâo foi, inclusive,
legitimada pela própria Mesa, que acatou a pasiçaa do Deputado Errnana
Batista. Agora, ser, as vezes, enfático, vibrante na defesa das suas idéias,

0 ser, as vezes, valente e querer levar a questao a funda, issa náo pode, em
momenta algum, ser criticado aqui dentro. Se a Bancada do Governo nâa tem
a empolgacaa e a ênfase da Oposiçao, paciência. Mas nós agimos assim.
Estamos exercendo o nossa papel corn gosta, corn vontade, corn dinamisma.
Estamas aqui discutindo as matérias que a bancada do Governo nao quer
discutir.

E preciso que fique muito clara que quem nao está dando a "quorum" e
condiçOes para que se vote nesta Casa é a bancada do Gaverno, que é
malaria, rnas nao se faz presente aqui.
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Questào de Ordem
o Deputado Antonio Carlos Andrade - Sr. Presidente, neste momento não

ha nümero nem para discutir a matéria. Solicito o encerramento, de piano, da
reunião.

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia verffica, de piano, que não
ha "quorum" para a continuacao dos trabaihos.

Paiavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente - Antes de encerrar os trabaiho, A Presidéncia, nos termos

do art. 274 do Regimento Interno, deciara encerrada a discussào do Projeto
de Lei no 50/99, que permaneceu em ordem do dia por quatro reuniöes
consecutivas, e informa ao Pienário que, no decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projetos emendas dos Deputados Rêmoio Aioise, que
recebeu o no 2, e João Leite, que recebeu o no 3, cujos teores são os
seguintes:

EMENDAS AO PROJETO DE LE! N o 50/99
EMENDA N o 2

D&-se ao art. 3 1 da Lei no 11.721, de 29 de dezembro de 1994, a que se
refere o art. 1 1 do projeto, a seguinte redaçäo:

"Art. 3°- 0 cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoai da Secretaria
de Estado da Educaçao poderá ser exercido temporariamente, em caso de
vacãncia, por servidor designado para funcão pUbiica correspondente ao
cargo vago, ate 31 de marco de 2003.".

Sala das Reuniöes, 30 de marco de 1999.
Rêmolo Aloise
Justificação: Esta emenda visa a possibilitar o prosseguimento dos serviços

da Secretaria da Educacão num prazo mais razoávei, ate que possa ser feito
o ajuste dos Quadros de Pessoal da referida Secretaria e da SIRE para
provimento definitivo, considerando-se especialmente o grande aporte
necessário para a reaiização de concurso pübiico. A medida manterá o
caráter temporário da proposicão, evitando, porém, interrupção daquelas
atividades fundamentais no âmbito do Estado.

EMENDA N o 3
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 20, renumerando-se os demais:
"Art. 20 - Nos contratos administrativos ceiebrados pelo Estado designando

servidores para o exercIclo de função ptbiica, considerar-se-á a inciusão de
parceias remuneratórias referentes a férias, décimo terceiro saiário e, a seu
término, indenizacão por tempo de serviço, a razão de urn doze avos da
remuneracão mensal do coritratado, por més trabaihado.

Parágrafo ünico - Aplica-se o disposto neste artigo aos contratos em vigor
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na data da publicação desta el".

Sala das Reuniöes, 14 de abril de 1999.
João Leite
Justificação: 0 servidor designado para o exercicio de função püblica por

contrato administrativo não tern, ao fim do contrato, os beneficios decorrentes
de encargos sociais a semeihariça de outros trabaihadores. 0 Estado vern,
corn muito frequência, adotando a prática de suprir seus quadros corn
contratados, postergando o correto provimento dos cargos por concurso
püblico. Dessa forma, fica caracterizada uma situação de permanëncia do
servidor no trabaiho, sem a respectiva contrapartida de assunção dos
encargos sociais por parte do Estado empregador.

A ernenda em tela visa a corrigir parcialmente o probiema, repassando aos
contratados as parcelas a que fariarn jus a tItulo de encargos, como ocorre
corn os trabaihadores brasileiros regidos pela CLT.

Assim, justifica-se o acoihimento da emenda proposta.
Questão de Ordem

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, existe urn orador na
tribuna. Soiicito a V. Exa. que o tempo restante me seja conferido na prOxima
reunião.

o Sr. Presidente - V. Exa. aquiesceu a questao de ordem do Deputado
Antonio Carlos Andrada.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, o meu tempo não fol
esgotado. Solicito que, na próxima reunião, o tempo restante me seja
concedido.

o Sr. Presidente - A Presidéncia está encerrando a discussão do projeto,
porque V. Exa. concedeu aparte ao Deputado Antãnio Carlos Andrada, que
pediu, em questão de ordem, o encerramento da reunião. A Presidéncia
acatou o pedido de encerramento da reunião.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Não, Sr. Presidente, eie me soiicitou
urn aparte, que concedi corn satisfaçao. Mas o meu tempo é resguardado.

0 Sr. Presidente - Vou expiicar corn caima. Não ha "quorum" para a
continuaçao dos trabaihos. Então, a Presidência, antes de encerrar os
trabaihos, nos termos do art. 274 do Regirnento Interno, deciarou encerrada a
discussão do Projeto de Lei n o 50/99, que permaneceu em ordern do dia por
quatro reuniães consecutivas, e inforrnou ao Plenário que, no decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto ernendas dos Deputados Rêmoio
Aloise, que recebeu o n o 2, e João Leite, que recebeu o n° 3.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
apenas que guarde para a prOxima reunião o meu tempo restante. V. Exa.
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interrompeu o meu pronunciamento, não ha "quorum", e eu ro you falar para
urn Plenário vazio. Espero que V. Exa. cumpra o Regimento Interno e tenha a
condescendéncia de guardar o tempo restante do meu pronunciamento para
a próxima reuniâo.

o Sr. Presidente - Vou ler para o Deputado Sebastião Navarro Vieira o art.
274: "A discussão de proposicao em regime de urgéncia não ultrapassará
quatro reuniöes consecutivas, contadas da data de sua inclusào em ordern do
dia, observado o disposto nos § 1 0 e 21 do art. 244".

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Então, infelizrnente, o Presidente da
Assembléla, respondendo a questao de ordem formulada pelo Deputado
Antonio Carlos Andrada, ha poucos dias, disse que tomava, como praxe,
como norma para a resposta a questâo de ordem, a prática costumeira desta
Casa. E a prática costumeira desta Casa estava sob a egide do Regimento
Interno anterior. Hoje, estamos sob urn Regimento Interno novo. Entendo que
a Presidência tern usado o poder de presidir esta Assernbléia a seu bel-
prazer, respeitando ou desrespeitando aquilo que diz o Regimento Interno.
Por isso, acato a decisâo de V. Exa. de me cortar a palavra pelo meio, mas
registro aqul o meu protesto, ou seja, que a Mesa da Assembléla tern usado
do arbitrio, e nâo do Regimento Interno, nas suas decisOes e nas suas
interpretacOes. Portanto, fica aqui o meu protesto.

O Sr. Presidente - Quero informar a V. Exa. que a Presidéncia está
seguindo, a risca, o Regimento Interno desta Casa.

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

Deputados para as reuniOes extraordinárias de amanhâ, dia 28, as 9 e as 20
horas, nos termos do edital de convocacâo, bern como para a reuriião
ordinária, também de amanhã, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

* - Sern revisão do orador.

ATA DA 12a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 28/4/99
PresidOncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Cornparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Suspensão e reabertura da reuniâo - Discussão e Votacao de
ProposiçOes: Requerirnento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovaçâo -
Votaçao, em turno ünico, do Projeto de Lei n o 50/99; designacâo de relator;
emissào de parecer pelo relator; requerimento do Deputado Olinto Godiriho;
deferimento; questào de ordem; votação do projeto, salvo emendas e
destaque; aprovação; votacão da Subernenda n° 1 a Emenda n o 2;
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aprovacâo; votação da Emenda n o 3; aprovacão; declaraçâo de voto; votacào
da Ernenda n o 1; rejeição - Votacâo, em turno Unico, do Veto Total a
Proposicão de Lei n° 13.891; questào de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecern os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Patns - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberta Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro
Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Antonio Roberto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pirnenta - César de Mesquita - Chico
Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José
- João Batista de Oliveira - Joäo Leite - J000 Paulo - João Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga ) - As 9hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a protecâo de Deus e em name do povo rnineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sern restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacäo, a Presidência vai

passar a 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votaçäo da matéria
constante na pauta.

Suspensão da ReuniOo
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4 1 do art. 249 do

Regirnento Interno, vai suspender os trabalhos por 15 minutos, ate que se
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configure o "quorum" necessário para votaçao da matéria constante na pauta.
Estào suspensos Os flOSSOS trabaihos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estäo reabertos Os flOSSOS

trabaihos.
Discussâo e Votacão de Proposiçães

O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto
Coelho, em que solicita, na forma regimental, a inversão da pauta, de forma
que o veto a Proposiçào de Lei no 14.052 seja a quinto a ser apreciado. Em
votacäo, o requerimento. Os Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votacao, em turno ünico, do Projeto de Lei n o 50/99, do Governador do
Estado, que dá nova redaçao ao art. 30 da Lei no 11.721, de 29/12/94,

modificado pelo art. 2 1 da Lei no 11.822, de 15/5/95; pelo art. 5° da Lei no
12.237, de 5/7/96, e pelo art. 10 da Lei no 12.532, de 30/6/97. 0 projeto dispãe
sobre designacão de servidores para a exercIcio de função püblica na
Secretaria da Educaçáo. A Comissão de Justica perdeu a prazo para emitir
parecer. A Comissâo de Administraçâo Piiblica opina pela aprovacâo do
projeto com a Emenda n o i, que apresenta. A Comissâo de Fiscalizacão
Financeira opina por sua aprovaçãa com a Emenda no 1, da Comissäo de
Administracâo Püblica. 0 projeto teve sua discussâo encerrada na reuniâo
extraordinária de ontem a noite, nos termos do art. 274 do Regimento Interno.
No decorrer da discussâo, foram apresentadas ao projeto duas emendas, dos
Deputados Rémolo Aloise e João Leite, que receberam os n os 2 e 3,
respectivamente. Nos termos do art. 211 do Regimento Interno, a Presidência
designa corno relator o Deputado Marcia Cunha, para emitir parecer sobre as
emendas. Corn a palavra, a Deputado Márcio Cunha.

• Deputado Marcia Cunha - (- Emite a seguinte parecer:)
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 2 E 3 AD PROJETO DE LEI No

50/99
Relatório

• Projeto de Lei no 50/99, do Governador do Estado, objeto da Mensagem
no 8/99, dá nova redacâo ao art. 3 0 da Lei no 11.721, de 29/12/94, modificado
pelo art. 20 da Lei no 11.822, de 1995; pelo art. 51 da Lei no 12.237, de 1996, e
pelo art. 1 1 da Lei no 12.532, de 1997.

Tramitando em regime de urgência, nos termos do art. 208 do Regirnento
Interno, foi o projeto remetido a Comissâo de Constituicão e Justiça, que
perdeu a prazo regimental para sua apreciação. Em seguida, a projeto foi
encaminhado as demais comissöes competentes, nas quais recebeu parecer
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pela aprovação com a Emenda no 1, apresentada pela Comissào de
Administração Ptiblica.

Ainda na fase de discussáo no 1 0 turno, foram apresentadas em Plenário as
Emendas n

o
s 2 e 3.

Tendo-se esgotado a prazo regimental para a apreciação da proposicâo
nesta Casa, foi a matéria encaminhada ao Plenário para que recebessern
parecer as referidas emendas.

Fundamentaçâo
0 projeto que se pretende emendar dispöe que, em caso de vacância, a

cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado
da Educacão poderá ser exercido, temporariamente, por servidor designado
para funcao pciblica correspondente ao cargo vago, ate seu provimento por
concurso pUblico.

A Ernenda no 2, apresentada em Plenário pelo Deputado Rêmolo Aloise,
prapöe urn prazo mais elástico - ate 31/3/2003 - para a exercIcio temporário
dos cargos a que se refere a projeto.

Diante da impossibilidade da realizaçâo de concurso piblico para a
provimento desses cargos, em razäo da necessidade de se ajustar
previamente a circunscriçâa das Superintendências Regionais de Ensino a
divisäo administrativa do Estado, a emenda em análise mostra-se razoável e
opartuna, pais garante a funcionamento da Secretaria da Educacão e das
Superintendências ate que sejam concluidos as mencionados ajustes de
natureza administrativa. Para que esses ajustes sejam levados a termo de
forma eficaz e definitiva, faz-se necessária a previsão de urn prazo mais
extenso, que nâo venha a comprometer, nos próxirnas exercIcias, a
funcioriamento de servicos essenciais sob a responsabilidade da Pasta da
Educaçao.

Coma vemos, presente está a interesse pUblico, a que tarna a proposicâo
razoável e conveniente.

Em que pese a seu mérito, a emenda focalizada propöe um prazo por
demais extenso, que viria a postergar indevidamente a cumprimento das
disposicöes do art. 37, II, da Carta Magna, que exige, para a investidura em
cargo ou emprego piblico, "a aprovaçâo prévia em concurso pUblico de
provas ou de provas e tItulos, ressalvadas as nameaçöes para cargo em
comissâo declarado em lei de Iivre nomeaçâo e exoneracäo". Ora, nâo pode a
legislador ordinário adiar par tanta tempo, ainda que sob a amparo de
justificaçäa procedente, a acatamento de comando constitucional, sob pena
de incorrer em flagrante vicio de inconstitucionalidade.

Par essa razàa, apresentamos, ao final deste parecer, a Subemenda no 1 a
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Emenda no 2, propondo urn prazo interrnediário, situado entre aqueles
propostos pelas Emendas n o i e 2, ou seja, prorrogando o exercIcio
temporário do cargo a que se refere o projeto ate a data de 31/3/2001.

A Emenda no 3, do Deputado João Leite, que propöe sejam estendidos aos
servidores contratados pela administração piiblica mediante contrato
administrativo os benefIcios a que fazern jUS os trabaihadores regidos pela
CLT, carece de amparo constftucional, sobretudo no que se refere ao
disposto no "caput" do art. 13 da Constituiçäo do Estado, que enumera os
principios norteadores dos atos da administracão pUblica, entre os quais
destacamos os da moralidade e da razoabilidade.

Ora, os contratos administrativos são relaçoes juridicas subordinadas a
regras especiais de direito püblico que vinculam as partes, no caso 0
particular e o poder pibIico, estabelecendo para o prirneiro o cumprimento da
obrigacâo de fazer corn prazo certo, em troca da devida e acertada
rernuneração a ser paga pelo segundo. Por outro lado, indenizacão
representa compensacào feita por urna pessoa a outra para ressarcimento de
perdas havidas ou para reparacão de prejuizo ou dano que Ihe tenha
causado. Desse modo, não ha que se falar em indenização, já que, por
acordo entre as partes, realiza-se urn trabaiho mediante condicães e prazos
previamente formalizados e acatados. Cumpridas, pois, as obrigacöes
recIprocas, termina o contrato no tempo e na forma ajustados. Nesse passo,
a emenda focalizada carece de razoabiiidade e se mostra mesmo inoportuna
e inconveniente, pois postula o estabelecimento de anus para a administração
püblica sem contrapartida ou razão que o justifique. Diante desses
argumentos e a bern do interesse piiblico, opinamos pela rejeicão da Ernenda
no 3.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Emenda no 2 na forma da

Subemenda n o 1, a seguir apresentada, e pela rejeição da Emenda no 3.
SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 2

D6-se ao art. 30 da Lei no 11.721, de 29/12/94, a que se refere a Emenda no
2, apresentada em Pienário, ao art. 1° do projeto, a seguinte redaçao:

"Art. 3°- 0 cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Secretaria
de Estado da Educaçáo poderá ser exercido temporariamente, em caso de
vacância, por servidor designado para funcão püblica correspondente ao
cargo vago, ate 31 de marco de 2001.".

Sala das Reuniöes, 28 de abril de 1999.
Este é o meu parecer.
o Sr. Presidente - Vern a mesa requerimento do Deputado Olinto Godinho,
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em que solicita a votação destacada da Emenda no 1. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso XVII do art. 232 do Regimento
Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de saber se a

Emenda no 3 terá também votaçâo destacada.
O Sr. Presidente - As emendas serão votadas em separado. Em votação, o

projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, a
Subemenda no 1 a Emenda no 2, que recebeu parecer pela aprovacão. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em votaçao, a Emenda no 3, que recebeu parecer pela rejeicâo.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada.

Deciaraçao de Voto
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, não votei em razão do parecer

desta relatoria.
O Sr. Presidente - Em votacão, a Emenda no 1, destacada, que recebeu

parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno ünico, o
Projeto de Lei no 50/99 corn a Emenda n o 2, na forma da Subemenda no 1, e a
Emenda no 3. A Cornissão de Redaçâo.

Votacão, em turno ünico, do Veto Total a Proposição de Lei no 13.891, que
dispöe sobre instalaçaes sanitárias para uso de passageiros em estacöes
rodoviárias e pontos de parada de ônibus intermunicipais. A Comissào
Especial opina pela rejeição do veto.

z	 Questão de Ordem
O Deputado Aiencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.

encerrasse, de piano, a reunião, tendo em vista a inexistência de "quorum"
E para votaçâo.
0 	 Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para a ordinária de logo rnais, as 14 horas, corn a ordem do dia
já publicada, e para a extraordinária também de hoje, as 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
0 	

MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO
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As dez horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Ambrósio Pinto,
Ailton Vilela e César de Mesquita, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara
abertos os trabalhos e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado AIlton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua] é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a
discutir e votar proposiçães da Comissão. Passa-se 6 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposicöes
sujeitas a apreciaçao do Plenário da Assembléia. 0 Presidente passa a
palavra ao Deputado AIlton Vilela, relator do Projeto de Lei n° 30/99, que
emite parecer concluindo pela aprovacão da matéria no 10 turno, corn as
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituicão e Justica. Submetido a
discussão e votaçao, é aprovado o parecer. Passa-se a fase de discussâo e
votação de proposiçães que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetido a discussâo e votação, é aprovado, em turno ünico, 0
Projeto de Lei n o 125/99 (relator: Deputado Eduardo Brandão). Em seguida,
são submetidos a votação e aprovados, cada urn por sua vez, os
Requerimentos n°s 153 e 166/99. Na 3' Fase da Ordem do Dia, é aprovado
requerimento dos Deputados João Batista de Oliveira e Maria José Haueisen,
em que solicitam seja realizada audiência pUblica, conjuntamente corn a
Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial, na cidade de Diamantina,
para debater o tema "0 Vale do Jequitinhonha e a SUDENE". Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 4 de maio de 1999.
Ambrãsio Pinto, Presidente - José Henrique - AIlton Vilela - Eduardo

Brandão.
ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAcAO

FINANCEIR.A E ORçAMENTARIA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de abril de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Miguel Martini, Olinto Godinho e
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão presentes
também os Deputados Dalmo Ribeiro Silva e lvo José. Havendo nürnero
regimental, a Presidente, Deputado Márcio Cunha, deciara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa
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a leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
ouvir o Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Recursos Humanos e
Administracão, que prestará esclarecimentos sobre o levantamento imobiliário
feito pelo Governo passado e as rnedidas que a atual administração vem
implementando para concluir o trabalho, e a apreciar a rnatéria da pauta. Em
seguida, d6 ciência da seguunte correspondéncia: oficio do Sr. Alexandre
Dupeyrat, Secretário da Fazenda (publicado no "Diário do Legislativo" de
24/4/99); ofIcio do Sr. Sebastião Nogueira, Vereador a Câmara Municipal de
Pocos de Caldas, mocão da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete
(publicados no "Diário do Legislativo" de 23/4/99); e comunicacão do
Deputado Eduardo Hermeto, justificando seu não-comparecimento a esta
reuniäo. 0 Presidente comunica o recebimento das seguintes proposiçães,
que distribui aos relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 76/99
(Deputado Miguel Martini) e 170/99 (Deputado Rogério Correia). A seguir,
convida a compor a Mesa o Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Recursos
Humanos e Administracão, que faz explanação acerca do levantamento
imobiliário do Estado. Na fase de debates, fazem uso da palavra Os
Deputados lvo José, Dalmo Ribeiro Silva, Mauro Lobo, Rogério Correia,
Marcia Cunha e Miguel Martini, conforme consta nas notas taquigráficas. 0
Presidente agradece o comparecimento do convidado e suspende a reunião
para os cumprimentos. As 12h2Omin, são reabertos os trabalhos, corn a
presença dos Deputados Márcio Cunha, Miguel Martini, Rogério Correia,
Mauro Lobo e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Rêmolo Aloise, por
indicaçao da Liderança do PFL). Está presente também o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. 0 Presidente, Deputado Mãrcio Cunha, passa a P Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votacão de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado
Miguel Martini apresenta requerimento solicitando a inversão da pauta, de
forma que o Parecer para o 1 1 Turno do Projeto de Lei n o 19/99 seja
apreciado em Ultimo lugar. ApOs discussão e votação, é aprovado parecer em
que o relator, Deputado Miguel Martini, conclui pela aprovação, no 10 turno,
do Projeto de Lei n° 130/99 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 0
Deputado Rogério Correia solicita o prazo regimental para emitir parecer
sobre o Projeto de Lei n° 42/99 no 10 turno. Na ausência do relator designado,
O Deputado Márcio Cunha avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n° 19/99 e,
em seguida, apresenta parecer em que conclui pela aprovacão da matéria no
10 turno. Na fase de discussão, o Deputado Mauro Lobo solicita vista da
rnatéria, a qual ]he 6 concedida pela Presidéncia. Passa-se a 2a Fase da
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Ordern do Dia, compreendendo a discussão e votacäo de proposiçoes que
dispensam a apreciaçâo do Plenário da Assembléia. Após votação, são
aprovados os Requerimentos n°s 182 e 183/99, da Comissão de Saüde; 209
e 210/99, do Deputado Paulo Piau. Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposiçOes da Comissão. 0
Deputado Rogério Correia apresenta dois requerimentos em que solicita seja
encaminhado ofIcio aos Prefeitos Municipais de Conselheiro Lafaiete,
Congonhas, Ouro Branco e Ouro Preto, para que se manifestem por escrito a
respeito do Projeto de Lei n o 42199; e solicitando nota técriica da Secretaria da
Fazenda a respeito do supracitado projeto de lei. Colocados em votação,
cada urn por sua vez, são os requerimentos aprovados. 0 Deputado Márcio
Cunha passa a Presidência da Comissão para o Deputado Mauro Lobo e
apresenta requerimento em que solicita seja realizada visita técnica,
juntamente corn a Comissão de Transportes, Comunicaçao e Obras PUblicas
e representantes da CEMIG, DNER e Prefeitura Municipal de Belo Horizonte,
em toda a extensâo do anel rodoviário de Bela Horizonte. Solicita, ainda, seja
realizada audiência ptblica corn os órgäos que menciona para avaliar os
impactos causados pelo não-cumprirnento do convênio celebrado entre as
órgãos supracitados, o qual tinha por finalidade possibilitar os usuários do
anel rodoviário todas as condicöes de segurança e conforto. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Mauro Lobo retorna a
Presidéncia da Cornissào ao Deputado Márcio Cunha. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
Os membros da Comissãa para a próxima reuniäo ordinária, determiria a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 29 de abril de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Ragerio Correia - Mauro

Lobo.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutas do dia vinte e aito de abril de mil novecentos

e noventa e nave, cornparecem na Sala das Comissöes as Deputados João
Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissâo. Havendo nUmero regimental,
o Presidente, Deputado Joäo Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
debater o Projeto de Lei no 57/99, do Deputado João Leite, que institui a
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Programa de Proteção a Testemunhas, Vitimas e Peritos e dá outras
providências, e apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, a Presidéncia
procede a leitura da correspondência recebida: carta da Sra. Rosa Maria do
Carnio, em que solicita providências desta Comissão corn vistas a que seja
colocada grade no patio da 7a Delegacia de Venda Nova, para a segurança
dos detentos, bern corno de visitantes; ofIcio do Cel. José Antoninho de
Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG, em que respande a solicitaçao do
Presidente da Assembléla, a pedido desta Comissão, a respeito de denCincia
de que presos da cadeia piblica de Tarumirim não estão tendo banho de sol
e de que tambérn estaria havendo adestramento de cães nas proximidades
das celas. 0 Coronel esclarece que esses fatos foram devidamente apuradas
por meio de sindicância e que ficou comprovado que não ha nenhuma
anormalidade nesse estabelecimento. Ato continua, passa-se a fase de
discussão e votacão de praposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. E submetido a discussão a Projeto de Lei no 117/99, em 10 turno.
A Deputada Maria Tereza Lara requer adiamento da discussäo. Colocado em
vatação, é aprovado o requerimento. A seguir, a Presidente indaga do
Deputado Sargento Rodrigues se está em condiçoes de proferir a seu parecer
sabre a Projeto de Lei no 37/99. 0 relator pede prazo regimental, que é
concedido pela Presidente. Prosseguindo, a Presidente salicita a Deputada
Maria Tereza Lara que praceda a leitura de seu parecer sabre a Projeta de
Lei no 69/99, em 10 turna. A relatora pede prazo regimental, a que é deferido
pelo Presidente. A seguir, a Deputado Glycon Terra Pinto, na qualidade de
relator, procede a leitura de seu parecer sabre a Prajeto de Lei no 143/99, em
10 turno, concluindo pela aprovacão do prajeto cam a Emenda no 1, que
apresenta, e a parecer é aprovado. Passa-se a fase de discussâo e votaçao
de proposicäo que dispensa a apreciaçãa do Plenário da Assembléia. Sabre a
mesa, as Requerimentos n o

s 197, 198, 199, 201 e 211/99. Submetidas a
vataçãa, cada uma par sua vez, são apravadas as prapasicöes. Passa-se a
fase de discussão e votaçàa de proposicöes da Comissào. São apravados
cinco requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara, em que pleitela: 1 -
sejam salicitadas informaçoes ao DER-MG e a BHTrans sobre a impacto
financeiro que a medida objetivada no Projeto de Lei no 69/99 paderia
acasianar; 2 - seja realizada audiência pUblica corn autoridades da area de
seguranca e de direitos humanos para se discutir a Projeta de Lei n o 57/99; 3
- a acompanhamento do desenrolar do conflito no Municipio de Betim
envolvendo as sem-casas e a PolIcia Militar; 4 - sejarn incluldos na comissão
que visitará as haspitais psiquiátricos de Bela Horizonte as Sras. Marta
Elizabete de Souza, Marta Soares, Maria do Rosario e a Sr. Rogério Sena,
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representando o Forum Mineiro de Saüde Mental, e a Sra. Miriam Abou-yd; 5
- adiamento da discussäo do Projeto de Lei n o 117/99, do Deputado Adelmo
Carneiro Leâo. Ato continuo, inicia-se a fase da reunião corn a presença dos
convidados. 0 Presidente convida a compor a Mesa dos trabaihos o Sr.
AntOnio Dias Maia, representante do Procurador-Geral de Justica do Estado,
os Deputados Luiz Tadeu Leite e Mauro Lopes, Secretários da Justica e da
Segurança Püblica, respectivamente, o Delegado Cicero Milton Martins
Oliveira Fliho, representante da Associação dos Delegados de Carreira da
Policia Civil de Minas Gerais, o Sr. José Roberto Rezende, Ouvidor-Geral da
PolIcia, o Sr. José Francisco, Secretário Adjunto de Direitos Hurnanos. 0
Presidente passa a palavra a Deputada Maria Tereza Lara, autora do
requerimento que rnotivou esta reunião, para suas consideraçOes iniciais. A
seguir, os expositores usarn da palavra, e é iniciada a fase dos debates, corn
a participacão dos convidados e das pessoas presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Registra-se, ainda, a presença das seguintes pessoas:
Sr. Juvercino Guerra Filho, Presidente do Sindicato dos Policiais Federals do
Estado; Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura
de Belo Horizonte; Srs. Olavo AntOnio de Morals Freire, Presidente da
Associacâo Mineira do Ministério Püblico; Geraldo Ferreira Moncào, Diretor
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Márcio Barroso
Domingues, Secretário Adjunto da Segurança Püblica; Adaicléver Ribeiro
Lopes, Chefe de Gabinete do Secretário da Segurança Püblica; Sra. Li.icia
Pacifico, Vereadora; Srs. João Lopes, Diretor da Academia de Policia; Jesus
Trindade Barreto, da Academia de Policia; Rogério de Assis Araüjo, Assessor
da Secretaria da Segurança Piblica; William dos Santos, Presidente da
Comissào Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte;
Augusto Vieira, Procurador-Chefe da Defensoria Püblica do Estado. 0
Presidente tece suas consideraçOes finais, agradece a presença dos
convidados e dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 3 de maio de 1999.
João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues - Maria Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 27 a REUNIAO ORDINARIA, EM 4/5/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagem no 23/99 (encaminha indicação para o cargo
de direçào do IPEM-MG), do Governador do Estado - Oficios - 2 a Fase
(Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçoes: Projetos de Lei n°s 277
a 294/99 - Requerimentos n

o
s 272 a 276/99 - Requerimentos da Comissão de

SaUde e dos Deputados Amilcar Martins (3), Bilac Pinto (4), Paulo Pettersen,
Dinis Pinheiro, Arlen Santiago e outros, Alberta Pinto Coelho e Adelmo
Carneiro Leão - ComunicaçOes: ComunicacOes da Comissão de Educacao e
dos Deputados Wanderley Avila (2), Marcelo Gonçalves (3) e Alberta Pinto
Coelho - Oradores lnscritos: Discurso do Deputado Sargento Rodrigues;
questOes de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
nümero regimental para a continuaçao dos trabathos; discursos dos
Deputados Fábio Avelar, Edson Rezende, Maria José Haueisen e José
Alencar da Silveira - Suspensäo e reabertura da reunião - 2a Parte (Ordern do
Dia): 1a Fase: Abertura de InscricOes - Leitura de ComunicacOes - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho,
Paulo Pettersen, Adelmo Carneiro Leão, Bilac Pinto (4), Dinis Pinheiro,
Amilcar Martins (3) e Arlen Santiago e outros; deferimento - Discussão e
Votacão de Pareceres: Parecer da Comissão de Justica pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 187/99; encerramento da discussão;
inexistência de "quorum" para votação - Requerimento do Deputado Rogério
Correia; deferimento; discurso do Deputado Rogério Correia - QuestOes de
ordem; chamada para recomposicâo do nimero regimental; inexistência de
"quorum" para a continuacâo dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados: 	 -
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alberta Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio
Genaro - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo
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Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto -
Hely TarqUInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joâo
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando - Luiz Menezes - Marcelo
Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastiào Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl4min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteçao de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das três reuniöes anteriores.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 20- Secretário, procede a leitura das atas das trés

reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçöes.
Correspondência

- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspond éncia:

"MENSAGEM N O 23/99*
Belo Horizonte, 29 de abril de 1999.
Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n o 26, de 5/9/97, e a

decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, encarninhamos, para
apreciacão desse Poder, o indicado ao cargo de direção do órgão da
administração indireta abaixo relacionado:

Autarquia: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-
MG.

Diretor-Geral - José Neif Jabur.
Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia a

expressao do meu apreco.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.
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OFiCIOS

Do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça,
informando a Casa a designação do Prornotor de Justiça Rômulo de Carvaiho
Ferraz para acornpanhar Os trabalhos da CPI da Carteira de Habilitação. (- A
CPI da Carteira de Habilitacão.)

Do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça,
informando a Casa a designacão do Procurador de Justica Luiz Alberto de
Almeida Magalhäes para acompanhar os trabalhos da CPI da CEMIG. (- A
CPI da CEMIG.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em
atencao a requerimento da Comissão de Justiça, que a Secretaria da
Educação fol consultada sobre a denominação proposta para o anexo da
biblioteca pUblica estadual deste municIpio, e, que, tao logo haja
pronunciamento a respeito do assunto, a esta Casa será dada ciência. (- A
Comissão de Justica. Anexe-se ao Projeto de Lei n o 38/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administracão, informando, em
atencão a requerimento da Comissão de Justiça, que o assunto objeto do
Projeto de Lei no 109/99 foi encaminhado ao DER-MG, que é 0 órgão
competente para prestar as informaçöes solicitadas, e que, tao logo haja
pronunciamento sobre a questão, esta Casa será cientificada. (- A Comissão
de Justica. Anexe-se ao Projeto de Lei n o 109/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administracao, informando, em
atencão a requerimento da Comissão de Justica, que a Secretaria da
Educacäo foi consultada sobre a denominacão proposta para a Escola
Estadual do Bairro Vale do Sol, no MunicIpio de João Monlevade, e que, tao
logo haja pronunciamento sobre o assunto, esta Casa será cientificada. (- A
Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei no 106/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administraçao, informando, em
atençao a requerimento da Comissão de Justiça, que a Secretaria da
Seguranca Püblica foi consultada sobre a denominacao proposta para o
prédio em que funciona a 25a Delegacia Regional de Segurança PUblica, no
MunicIpio de Pocos de Caldas e que, tao logo haja pronunciamento a respeito
do assunto, a esta Casa será dada ciência. (- A Comissão de Justica. Anexe-
se ao Projeto de Lei no 56/99.)

Do Sr. Angelo Oswaldo de AraUjo Santos, Secretário da Cultura,
encaminhando cOpias dos Decretos n°s 40.353 e 40.354, de 21/4/99, que
criam, respectivamente, a Comissão Especial de Comemoraçao do
Centenário de Nascirnento de Milton Campos e a Comissão Especial de
Comemoração do Centenário de Nascimento de Gustavo Capanema.
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Do Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Secretário da Fazenda,

encaminhando Os dernonstrativos contábeis da administraçäo direta e indireta
e dos fundos, referentes a marco de 1999. (- A Comisso de Fiscalizaçao
Financeira.)

Do Sr. MurIlio Hinge[, Secretário da Educaçâo, encaminhando informaçöes
corn referéncia ao FUNDEF, solicitadas pela CPI dos Fundos. (- A CPI dos
Fundos.)

Do Sr. Jarbas Soares Junior, Promotor de Justica de Defesa do Meio
Ambiente e Patrimônio Cultural, encarninhando minuta de projeto de lei corn o
objetivo de criar, no âmbito estadual, fundo para a reconstituição de bens
lesados, a exemplo do que já existe no âmbito federal. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Sr. José Flávio Dolabela Chagas, Corregedor Administrativo da
Superintendência Central de Correiçäo Administrativa da Secretaria de
Administração, encaminhando, em atenção a requerimento da CPI da Carteira
de Habilitação, relaçao dos procedimentos administrativos concludos e em
andamento nessa Superintendéncia envolvendo o DETRAN-MG, no que
concerne a carteira de motorista, multa e desalienação de veiculos no periodo
que menciona.

Do Sr. Adaiclever Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria da Segurança
Piblica, encaminhando, em atenção a pedido da CPI da Carteira de
Habilitaçâo, os prontuários que menciona. (- Distribuldos a CPI da Carteira de
Habilitacão.)

Da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto, Presidente do Conseiho Estadual de
Assistência Social, encaminhando, tendo em vista a reapresentacão do
projeto de lei que dispöe sobre a alteraçao da estrutura desse Orgão,
informacoes a serem analisadas pelas cornissöes competentes. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei n o 112/99.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposiçoes

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber
proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI N o 277/99

Declara de utilidade pUblica a Associação da Comunidade do Coração
Eucaristico de Jesus, corn sede no MunicIpio de Passos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade piblica a Associação da Comunidade
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do Coração EucarIstico de Jesus, corn sede no MunicIplo de Passos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 28 de abril de 1999.
Durval Angelo
Justificação: Em funcionamento ha mais de dois anos, a Comunidade do

Coração EucarIstico de Jesus - ComCEJ - tern por finalidade evangelizar,
pregar e ensinar a fé cristã, sempre buscando a prornoçäo hurnana.

Sem nenhuma distincão de nacionalidade, sexo, cor ou crença poiltica, a
ComCEJ se tern destacado por levar as pessoas a palavra de Deus e, alérn
disso, procurar resolver os problemas de sua comunidade.

Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, que não recebem
nenhuma remuneração pelo exercIcio dos cargos que ocupam.

Por acreditar nos beneficios que essa Associacao traz ao aludido municipio,
apresentamos este projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares a sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame prelirninar,
e de Educacao, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 278/99
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de Vieiras o irnôvel

que especifica.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica autorizado a Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de

Vieiras o irnóvel constituldo de terreno corn area de aproximadamente 390m'
(trezentos e noventa metros quadrados) situado nesse municIpio, na Rua Lilia
Moreira, matricula n o 834, no livro 2 do Cartório de Registro de ImOveis da
Cornarca de Miradouro.

Art. 21) - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Bené Guedes
Justificaçâo: 0 imOvel objeto desta proposição foi doado pela

municipalidade ao Estado, corn a finalidade de nele ser construldo urn prédio
para a unidade de saüde local.

Corn o inadimplemento do donatário, que não cumpriu a encargo corn o
qual estava gravado o irnóvel, e corn a rnunicipalizacão do Sistema Unico de
Saude, vem o Chefe do Executivo de Vieiras requerer a devolução do bern,
para que possa, então, concretizar a referido empreendimento, muito
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importarite para ampliar a oferta de serviços médico-ambulatorlais.
Além disso, é relevante mencionar que o imóvel continuará integrando 0

patrimônio püblico, visto que a aprovação do projeto implica apenas sua
transferência da esfera estadual para a municipal.

Pelo exposto, solicitarnos o apolo dos nobres pares nesta Casa para
aprovarem a reversão que ora propomos.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 279/99
Autoriza a renegociação dos créditos do Estado oriundos de contratos da

Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - com produtores
rurais.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado o Executivo a renegociar corn Os produtores rurais

os créditos rurais recebidos pelo Estado corn a extinçâo da Caixa Econâmica
do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa.

Art. 20 - A negociação ou renegociaçâo corn os produtores rurais será caso
a caso e implicará na reavaliação de seus débitos, corn reduçâo de juros e
correçâo rnonetária e estipulação de novos prazos de pagamento.

Art. 30 - Fica o Executivo autorizado a suspender as acães executivas em
andamento contra os produtores rurais que se manifestarem interessados na
renegociação.

Art. 4 0 - Fica o Executivo autorizado, durante a renegociação, a suspender
as medidas restritivas contra os produtores rurais perante as entidades de
proteçâo ao crédito (SPC), aos Bancos e a SERASA.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 29 de abril de 1999.
José Alves Viana
Justificaçao: Esta proposição, além de outros objetivos de alta relevãncia,

visa recuperar a prOpria dignidade dos produtores rurais de Minas Gerais.
Estes, principalmente os do Norte do Estado, regiáo seca, vém, desde o
fechamento da MinasCaixa, lutando para pagar uma dIvida que foi contraida
corn o intuito de melhorar a produçao rural, mas que hoje é uma foice
cortando os elos corn a terra. Tern sido promovidas execuçoes, havendo
praças marcadas, e eles não tern nenhuma condiçâo de saldar urn débito que
veio crescendo dia a dia corn a correçâo monetária, violenta no inicio,
chegando ao patamar de 35% ao mês.
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Falta uma polItica agricola no Estado, os produtores rurais perdem as suas

terras, e dal resultará o êxodo rural, corn sérias conseqüências,
principalmente no Norte de Minas.

E dever desta Casa procurar melos para defender os interesses dos
produtores rurais, principairnente os do Norte de Minas, e acabar corn as
demandas judiciais, devolvendo a todos 0 direito de trabalhar em sua
propriedade.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Poiltica Agropecuária
e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 280/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.924/98)

Declara de utilidade püblica a Fraternidade Auta de Souza - FAS -, corn
sede no MunicIpio de Alfenas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fraternidade Auta de Souza -

FAS -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justfficacão: A Fraternidade Auta de Souza - FAS -, e sociedade civil corn

personalidade juridica própria, sem fins lucrativos, que realiza relevante
trabalho social no Municipio de Alfenas.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade realiza importantes
obras assistenciais, tais como: combate a fome e a pobreza, ensino de
informática a pessoas carentes e prornocâo de oficinas de artes marciais,
entre outras.

Por tais consideracoes, justa é a outorga do tItulo declaratOrio de utilidade
piblica a Fraternidade Auta de Souza - FAS -.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame prelirninar e
do Trabalho para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 281/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.925/98)

Declara de utilidade pUblica o Centro EspIrita Allan Kardec - C.E.A.K. -, corn
sede no MunicIpio de Alfenas.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro Espirita Allan Kardec -
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C.E.A.K. -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificacão: 0 Centro Espirita Allan Kardec - C.E.A.K. - é sociedade civil

corn personalidade jurIdica prOpria, sem fins lucrativos, e desde 1996 vem
realizando relevante trabalho social no Municipio de Alfenas.

A entidade desenvolve diversos trabaihos, como: arnparo a saUde da
famIlia, auxulio a maternidade, combate a fome e a pobreza, alfabetizacáo e
ed ucacão.

Pelos motivos expostos, justa é a outorga do titulo declaratôrio de utilidade
pblica ao Centro EspIrita Allan Kardec.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberacao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 282199
(Ex-Projeto de Lei n° 1.919/98)

Declara de utilidade pblica a Igreja Assembléia de Deus Maria Gorete, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Igreja Assembléla de Deus

Maria Gorete, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de maio de 1999.
Joâo Batista de Oliveira
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exarne preliminar,

e de Educaçâo para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 283/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.968/98)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-MG - a
doar ao Municipio de Jequitinhonha os imóveis que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado - DER-

MG - autorizado a doar ao Municipio de Jequitinhonha Os imóveis a seguir
especificados, havidos por doacäo do mesmo municIpio:

- terreno corn area de 13.593 M2 (treze mil quinhentos e noventa e trés
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metros quadrados), situado na Av. Passos, s/n°, registrado sob a matrIcula no
7.794, as fis. lOOv e 101 do livro 3-F, no Cartôrio de Registro de ImOveis da
Comarca de Jequitinhonha;

II - terreno corn area de 3.396m 2 (trés mil trezentos e noventa e seis metros
quadrados), situado na Av. Passos, s/n 0, registrado sob a matrIcula n o 1.145,
a fis. 25 do Iivro 2-C, no Cartório de Registro de Imáveis da Comarca de
Jequitinhonha.

Parágrafo ünico - Os imOveis referidos neste artigo destinam-se a abrigar as
instalaçães do Tiro-de-Guerra.

Art. 20 - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao dornInio do DER-MG
Se, findo o prazo de 3 (trés) anos a contar da data da Iavratura da escritura de
doacão, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de maio de 1999.
Márcio Kangussu
Justificaçâo: Os terrenos a que faz mencão o projeto foram doados ao

DER-MG, sem que nos instrumentos de doacao constasse cláusula da
reversão desses imOveis ao antigo doador, caso fossem alienados a
terceiros.

Atendendo ao interesse püblico, agora, o Prefeito Municipal de
Jequitinhonha pleiteia o retorno dos imôveis ao patrimônio municipal, a fim de
utilizá-los para abrigar as instalaçöes do chamado Tiro-de-Guerra, o que
evidentemente seria feito valendo-se de assinatura de convênio corn o
Exército, intermediado pelo órgäo federal competente.

E oportuno esclarecer que, na atualidade, os imóveis nâo atendem a
nenhum fim pUblico e, portanto, nâo vislumbramos inconveniéncia na
aprovaçâo deste projeto, mesmo porque sua natureza é autorizativa.

Contamos, pois, corn o apoio dos colegas parlamentares para que as
pretendidas alienacöes sejam efetivadas, em beneficio da coletividade local.

- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justica e de Fiscatizacäo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
nterno.

PROJ ETO DE LEI N o 284/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.813/98)

Dispöe sobre a cobrança de emolumentos das entidades de assistência
social.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As entidades de assisténcia social reconhecidas como de utilidade
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pUblica ficam dispensadas do pagamento de emolurnentos por autenticaçao
de docurnentos.

Parágrafo ünico - A dispensa do pagamento de que trata o "caput" deste
artigo dependerá de:

I - requerimento do interessado solicitando a gratuidade e declarando, sob
as penas da lei, tratar-se de entidade beneficente de assisténcia social sern
fins lucrativos;

II - comprovação da declaração de utilidade pUblica estadual, por meio de
cOpia reprográfica da publicação no Orgão oficial do Estado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de maio de 1999.
Hely TarqüInio
Justificação: Este projeto de lei visa a dispensar as entidades de assistência

social do pagamento de emolumentos, quando necessitarem de autenticar
documentos relativos as suas atividades.

Tais entidades, por via de regra, sustentam-se corn doacães de particulares
e sobrevivem graças a boa-vontade e a dedicação de seus mernbros. Os
recursos financeiros disponiveis para as atividades propostas, sabernos, são
escassos; por isso, entendemos que a dispensa do pagamento de
emolumentos significará major volume de recursos destinados a atividade-fim
das entidades.

Em face do exposto e tendo em vista a justiça e a oportunidade da
proposta, esperamos contar corn o apoio de nossos nobres pares a sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administração
Püblica e de Fiscalizaçào Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 285/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.837/98)

Dispöe sobre a implantação do seguro agricola no Estado de Minas Gerais.
Art. 1° - Fica implantado no sistema financeiro estadual o seguro agrIcola,

por melo das seguintes modalidades de cobertura:
- seguro de custeio agricola;

U - seguro pecuário;
III - seguro de bens, benfeitorias, máquinas e equipamentos e de produtos

agropecuários;
IV - seguro de acidente e de vida da famIlia envolvida no processo de

produção.
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Art. 20 - 0 seguro agrIcola objetiva o aumento da produção, da

produtividade, o desenvolvimento tecnológico e a fixacão do agricultor no
campo, de forma a estimular a estabilidade econômica, social e politica do
Estado de Minas Gerais.

Art. 30 - As classes de risco cobertas pelo seguro agricola compreendem
incéndios, fenômenos meteorolôgicos adversos, pragas e doencas
incontroláveis, acidentes de trabalho que recaIrem sobre a mão-de-obra
familiar e todos Os dernais tipos de sinistros ocasionados por fatores externos.

Parágrafo ünico - 0 seguro agrIcola garantirá:
a) a indenizacão de 100% (cern por cento) do valor do bern segurado;
b) a indenizacão da area sinistrada independentemente de area continua ou

remanescente não sinistrada;
c) a indenização das areas de meeiros e parceiros consideradas, no caso,

como unidade de produção própria;
d) a indenizacão do custo de produção das atividades agropecuárias,

incluindo necessariamente a remuneração do produtor e, quando for o caso,
da mão-de-obra familiar;

e) a reducão do prêrnio a ser pago ao segurado que não tiver perdas, de
acordo corn a orientação do seguro agrIcola de estimular o desenvolvimento
tecnolOgico.

Art. 40 - São beneficiários do seguro agrIcola os agricultores familiares que
possuam ou não financiamento rural.

Art. 50 - Competirá a Secretaria de Estado da Agricultura a promoção de
açöes necessárias de planejarnento, regulamentacão e implantação das
operaçöes do seguro rural, nos termos desta lei e da Iegislacão federal
pertinente.

Art. 60 - A Secretaria de Estado da Agricultura deverá elaborar, em
conformidade corn a Iegislacão federal, e submeter a apreciacão do Poder
Executivo as normas operacionais do seguro agrIcola, que as divulgará por
decreto.

§ 1 0 - As normas operacionais definirão o caráter de obrigatoriedade para
algurnas atividades de custeio agricola e de bens, benfeitorias e produtos
agropecuários, bern como o caráter facultativo para as respectivas atividades
e urn processo gradual de implantacão, incluindo todas aquelas relacionadas
ao seguro pecuário, conforme, igualrnente, as modalidades de cobertura.

§ 20 - As normas operacionais fixarão, ainda, o cálculo do custo real de
produção das atividades agropecuárias; medidas regionais, considerando Os

principais produtos agricolas e os diferentes indices de produtividade; valores
das diárias indenizadas e preços de mercado efetivamente pagos, além de
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necessariarnente refletirem estimativa real que inclua a valorizaçao da mao-
de-obra familiar envolvida na atividade.

§ 30 - Todos os Orgäos ou agéncias da administração direta e indireta do
Estado, bern como entidades a ele vinculadas ou relacionadas, poderâo ser
acionados para a operacionalização do Piano de Beneficios Rurais, que
entrará em vigor tao logo suas normas sejam aprovadas pelo Sistema Federal
de Seguros.

Art. 70 - A implantaçâo do seguro rural obterá a sua sustentaçäo finariceira
por meio do Fundo de Seguro Rural, que fica criado neste artigo.

§ 10 - Nos contratos de seguros a que se refere esta lei é proibida a
interveniência, qualquer que seja a sua forma, de corretores, administradores
de seguros e entidades outras, qualquer que seja seu tipo juridico.

§ 20 - As importâncias referentes a todas as cornissöes de corretagern dos
seguros contratados, na forma do parágrafo anterior, serão recoihidas em
contra especial, denominada Fundo de Seguro Agricola; a ser rnantida no
sistema flnanceiro estadual, que se destinará, especificarnente, a garantir as
despesas corn planejarnento, implantaçäo e operação do Piano de Beneficios
Rurais, financiando ou subvencionando os respectivos prémios,
prioritariamente em favor dos agricultores familiares.

Art. 80 - 0 Poder Executivo prornoverá acöes necessárias para que outras
instituiçöes integrantes do Sistema Nacional de Seguros Privados se integrern
a poiltica descrita nesta lei.

Art. 90 - Esta lei entrará em vigor na data de sua pubiicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 4 de maio de 1999.
Carlos Pimenta
Justificaçäo: A Constituição Estadual de Minas Gerais preconiza, no art.

274, que o Estado adotará prograrnas de desenvoivimento rural, entre eles,
especialmente, o seguro agrIcola.

0 prazo para a apresentação de projeto que institua o seguro rural no
Estado venceu em 3/4/90 e, ate o momento, nenhum Governador
encarninhou mensagem a Assembléia Legislativa. Para suprir tal ornissão, já
tramitaram na Assembléia trés projetos de lei para a implantação do seguro
rural, todos eles de iniciativa de Deputados petistas. Corn o intuito de manter
aberto canal de negociaçöes para efetivarmos tal medida, a Bancada do PT
conta corn a participação de diversas entidades representativas do campo,
alérn de refletir o clamor de amplos setores da agricuitura.

Assim como nas outras iniciativas, este projeto é resultado de amplo
processo de discussäo das entidades representativas dos agricultores
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gauchos, bern coma de diversas entidades estreitamente ligadas aos ramos
da produção agropecuária do Estado. A implantacão de seguro agricola no
Estado, além de constituir reivindicação histôrica das entidades
representativas dos agricuitores, é demanda legItima diante da importância
econOmica, social e politica da produção prirnária em Minas. importância essa
que aurnentou a sua dirnensão corn o papel imposto a produção primária no
recente processo de estabiiização da inflação, por meio do Piano Real,
principalmente aos pequenos e aos médios produtores rurais, principals
responsáveis pela produçâo de alimentos, sern deixar de considerar a papel
que atualmente as exportacöes agricolas estão cumprindo na tentativa de
dim muir o deficit da balança comercial.

Apesar de a setor agrIcola ser a base de sustentacão da economia do Pals,
corn mais peso ainda na economia do Rio Grande do Sul, do avanço
tecnoiógico e crescimento da indüstria de transformação, ainda são gritantes
as precárias condiçöes de vida e trabaiho que atingem a malaria dos
agricultores. A cada ano, em vários lugares do Estado, a chuva ou a seca, a
geada ou a tempestade acabam corn urn ano de trabalho e corn as
expectativas de muitos agricultores em poder continuar produzindo dentro de
condicöes minimas de dignidade de vida das suas familias e das suas
relaçoes socials. Eles nâo podem controlar a tempo, mas querem e precisam
prevenir suas conseqüéncias. Assim faz-se necessário que busquemos
medidas que, por sua amplitude e aliadas a fatores de estImulo a produçâo,
junto corn a aperfeicoamento de técnicas alternativas, viabilizem a
estabilidade do homem na terra e possibilitern crescente regularidade e
eficiência na sua atividade produtiva. Acreditamos que o seguro agricala
constitul instrumento que realizaria tais anseios, ja que a Programa de
Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO -, ünica alternativa em que a
agricuitor pode pensar e muita mais garantia do financiamento feito pelo
agente financeiro do que da producão ou do investimento do agricultor.

0 seguro agrlcola constitul instrumento fundamental de desenvolvirnento
rural, que, além de dar um minima de tranqUilidade ao agricultar na hora de
fazer seu plantlo e seus investimentos, vai promover o uso de tecnologias e
culturas adequadas observando-se época adequada de plantia, cuidados corn
a recuperação, conservacão e manejo dos solos, além do planejamento da
producao. Desta forma, a seguro agrIcola passará a desempenhar papel
importante no aumento da produção e da produtividade, no desenvolvimento
tecnologico e na flxacão do homem no campo, contribuindo corn a
estabilidade econômica, social e polItica do Estado e do Pals.

Na oportunidade da regulamentação do Decreto-Lei n o 73, de 1966, que
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dispãe sabre a Sistema Nacional de Seguros Privados, que regula as
operaçöes de seguros e resseguros e dá outras providéncias, a então
Presidente do Instituto de Resseguros do Brasil, entidade que ocupa lugar de
destaque nessa discussão, ponderou que urn planejamento racional do
desenvolvimento das atividades agropecuárias repousa em urn tripe, a saber:
crédito rural, assisténcia técnica e seguro agricola.

Para reforçar a impartância de urn seguro agrIcola, cabe salientar que a
Estado de São Paulo, desde 1943, quando da publicação do Decreto-Lei no
13.463, vern operanda na area do seguro agrIcola, corn resultados
estirnulantes. A segurança transrnitida ao agricultor par este instrurnento
levou aquele Estado a escalas de produção corn destaque reconhecido.
Outras experiências desencadeadas nos Estados do Rio de Janeiro e Minas
Gerais estirnularn a nossa discussão e cornprovam a viabilidade da praposta.

E conveniente esciarecer que a Companhia União de Seguros Gerais S.A.,
cujo major acionista é a Governo do Estado, par rneia do BANRISUL, já
possui a licença para operar corn a seguro agricola, faltando, assirn, a
legislação que a regularnente.

E de extremo interesse que discutamos as diversos fatores que
regularnentarão a funcionarnento desta praposta: a obrigatoriedade au não do
seguro para determinados produtas, corn urn estudo que respeite as
particularidades de cada regiãa, prevenda, assim, uma maleabilidade nos
critérios a serem adotados na sua aplicação; a estabelecimento do Indice real
do prêmio para que a prajeto náo se transforme apenas ern propaganda
dernagógica desse instrumento, resultando em anus financeira para a Estado;
o processo gradual de implantação, incluindo culturas de major e de menor
risco.

Ha ainda alguns pantos da discussäo anterior desse projeto na Assernbléia
Legislativa que permitem ratificar a irnpartância de sua reapresentação. Ha
pareceres que sustentarn que este prajeta se harmoniza perfeitamente corn a
texta da Canstituicão Federal, que, em seu art. 22, inciso VII, estipula a,
competéncia privativa a União legislar sabre seguro, a que nãa afasta nern
exclui a campeténcia concarrente que as Estadas possuem para implantar e
regulamentar, de acordo corn as norrnas da Superintendéncia de Seguros
Privados, esta rnatéria.

Acredito na sensibilidade dos parlamentares para buscarrnos, junta ao
Poder Executivo, as caminhos viáveis para avançarrnas na complementacao
constitucional. Ha muita par se fazer ainda quanta as especificaçoes e
regulamentaçöes da praposta, par isso rerneternas para discussãa em
diversos nIveis, buscando somar todas as forças, quer entre as
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parlamentares, nas diversas instâncias que deverão discutir e ernitir
pareceres, quer entre as diversas segmentas da sociedade que estão ligadas
a produçãa agrapecuária, convidados canstantemente a encarninharern as
seus pareceres.

- Publicada, vai a prajeta as Comissöes de Justiça, de Poiltica Agropecuária
e de Fiscalizacãa Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c a art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 286/99
(Ex-Prajeta de Lei n o 2.023/98)

Declara de utilidade piblica a Fundacâo do Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora, corn sede no MunicIpio de Juiz de
Fora.

A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundacão do Hospital

Universitario da Universidade Federal de Juiz de Fora, corn sede no Municipia
de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrária.
Sala das Reuniöes, 4 de rnaia de 1999.
Djalma Diniz
Justificaçäa: A Fundaçäa do Hospital Universitário da Universidade Federal

de Juiz de Fora é entidade corn persanalidade jurIdica própria, sern fins
lucrativas, que funciona regularmente desde 1995. Sua diretoria é formada
par pessoas idôneas, que nada recebern pela desempenha de suas funcoes.

A entidade desempenha suas atividades de acordo cam as finalidades
definidas em estatuta, au seja, presta apoio ao Hospital Universitária da
Universidade Federal de Juiz de Fora, contribuindo de forma exemplar na
aquisicãa de equipamentas e medicamentos, promovenda reforma na
estrutura fIsica do hospital, subsidiando cursos para as funcionários da area
de saUde, que contribuem significativamente para a meiharia das condiçoes
de atendirnenta gratuita ali praticadas, entre autras acães.

Dessa forma, sabedores do alcance da Fundaçãa no que taca a prarnaçãa
do ensino, a assistência e a pesquisa junta ao Hospital Universitário, através
de uma administraçãa mais eficiente e resolutiva, canto corn a apola de meus
nobres pares para a apravação desta lid ima praposiçãa par esta Casa.

- Publicado, vai a projeta as Comissaes de Justica, para exarne preliminar,
e de Saide para deliberacãa, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regimento Interna.

PROJ ETO DE LEI N o 287/99
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Requer para a participação em processo Iicitatôrio de pessoa jurIdica a

apresentacão de certidão de cadastro negativo do Serviço de Proteçâo ao
Consumidor - PROCON.

Art. 1 0 - Fica proibida a participação de pessoa jurIdica cujo nome se
encontra inscrito no cadastro a que se refere o art. 44 da Lei n o 8.078, de 11
de setembro de 1990, em processo licitatório realizado pelo Estado.

Parágrafo Unico - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo as Iicitacöes
prornovidas por empresa pUblica, sociedade de economia mista e fundacão
instituida pelo poder pUblico.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Adehno de Carvalho
Justificação: 0 Estado, como agente de promocäo da polItica nacional das

retaçOes de consumo, deve adotar mecanismos que possibilitem meihor
relacionamento entre os fornecedores e os consumidores.

Este projeto de lei tern por objetivo fazer corn que as empresas que
participam dos processos licitatórios, em todas as suas modalidades, tenham
boas relaçães corn os consumidores mineiros.

Se aprovada a matéria, todo fornecedor de produtos ou servicos para o
Estado, suas autarquias, empresas pUblicas, sociedades de economia mista
ou fundaçöes terá de adotar urn procedimento idôneo corn os consumidores,
sob pena de perder urn importante cliente, já que o poder püblico e o maior
consumidor de produtos e serviços do territOrio mineiro.

Nurna avaliacão da matéria pelo prisma constitucional, é importante
salientar que a Carta Federal trata da defesa do consumidor exatamente nos
capitulos que dispöem sobre os direitos e as garantias fundarnentais do
cidadäo e sobre a ordem econOmica.

A legislação sobre procedimentos licitatôrios, por seu turno, nâo é privativa
da Uniâo, näo havendo óbice a tramitacão do projeto nesta Casa.

Contamos, pois, com o apoio dos nossos pares para a aprovacào desta
proposiçâo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 288/99
Denomina Rodovia José Augusto de Miranda a MG-752, que liga

Sabinôpolis e Materlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica denominada José Augusto de Miranda a MG-752, rodovia

estadual que liga os Municipios de Sabinôpolis e Materlândia.
Art. 20 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Sala das Reuniöes, de abril de 1999.
Ermano Batista
Justificação: A Rodovia MG-752 não possui denominação especIfica.
José Augusto de Miranda, mais conhecido por "Zeca do Quito", nos idos do

século passado, foi urn cidadäo de origem humilde que, perspicaz, sObrio e
inteligente, conseguiu se irnpor e fazer respeitado como exemplo de
dinamismo e capacidade criadora, figura utilissima para as comunidades a
que serviu.

Entre os seus muitos valores estavam a fé e o civismo, que cultuava como
verdadeira bandeira em todos os seus momentos de rnanifestacäo püblica.
IndivIduo piedoso, casto, voluntarioso, defendia que "a grandeza do trabaiho
era a grandeza do Pals".

Para preparar condignamente os jovens da zona rural, construiu e manteve
do prôprio bolso uma escola excelente, oferecendo-a corn gratuidade a todos.

Cedo ainda, transferiu-se para Materlândia, onde se instalou corno
proprietário rural de invulgar capacidade administrativa. Na realidade, a sua
experiência para obter êxito nos plantios que constituiu sempre foi referenda
positiva para toda a regiao.

Procurado assiduarnente para orientar outros proprietários rurais na
aplicaçâo daquilo que ele havia experimentado corn sucesso, jamais deixou
de atender a todos corn muita boa-vontade e atençao. Em razão disso, várias
técnicas rnuito Uteis foram difundidas na regiâo.

Entre 1930 e 1932, quando as prefeituras não dispunharn de recursos para
construir estradas, ele ousou abrir, corn recursos próprios, a primeira rodovia
entre Materlândia e Sabinópolis. Não dispondo de rnáquinas nern de auxilios
oflciais, recorria, nessa empreitada, a colaboracâo dos trabaihadores rurais
em seus instantes disponiveis, usando a pa e a picareta. E a estrada foi
aberta.

Pioneiros do estilo do "Zeca do Quito" merecem ser imortalizados corn o
seu nome naquilo que plantaram de born para a comunidade. E esta a razão
pela qual se fundamenta a presente proposiçâo: efetivar de direito aquilo que
o tempo consagrou de fato e pelo rnérito: a Rodovia José Augusto de
Miranda.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Transporte para deliberacäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
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inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEt N° 289/99

Institul o Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar corn a
Adrninistraçao PUblica Estadual.

Art. 1 0 - Fica instituldo, no ãmbito da adrninistracâo pübhca estaduat, o
Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar corn a
Adrninistraçâo PUblica Estadual.

Parágrafo Unico - Para os efeitos desta let, considerarn-se fornecedores
todas as pessoas fisicas ou jurIdicas que prestern serviços, reatizem obras ou
forneçam bens a administraçáo pCiblica estadual.

Art. 2° - Serão incluidas no Cadastro instituido por esta lei as pessoas
fisicas e jurIdicas que:

I - não cumprirern ou cumprirem parciaimente obrigacães decorrentes de
contratos firmados corn os órgâos e as entidades da administracâo püblica
estadual;

it - tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos de iicitacão
no ãmbito da administracão püblica estaduat;

III - tenharn sofrido condenaçäo definitiva por praticarem, por meios
dotosos, fraude fiscal no recothimento de quaisquer tributos.

Parágrafo Unico - Serão imediatamente inciuldos no Cadastro os
fornecedores que na data da entrada em vigor desta let estejam cumprindo
penalidade prevista nos incisos iii ou IV do art. 87 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Art. 3° - Sao consideradas situaçães caracterizadoras de descumprimento
total ou parcial de obrigacäo contratual, dentre outras:

- o não-cumprirnento de especificaçoes técnicas relativas a bens, serviços
e obras previstas em contrato;

II - o retardamento imotivado da execucão de obra, de servico, de
fornecirnento de bens ou de suas parcetas;

iii - a paraiisacäo da obra, do servico ou do fornecimento do bern, sem justa
causa nem prévia comunicacão a administracão;

IV - a entrega, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada,
furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso;

V - a alteracao de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria
fornecida;

Vi - a prestação de serviços de baixa qualidade.
Art. 4° - Quando for constatada a ocorrência de quaiquer descumprimento

de obrigaçâo contratual, mesmo que parcialmente, o servidor pUblico
responsável pelo atestado de prestaçào de servicos, de recebirnento de obra,
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parcial ou total, ou de entrega de bens, deverá emitir parecer técnico
fundamentado e encaminhá-lo ao respectivo ordenador de despesa.

Art. 5° - 0 ordenador de despesa, ciente do parecer técnico, deverá fazer,
imediatarnente , a devida notificacão da ocorrência ao fornecedor, ao qual
será facultada a defesa, na forma e nos prazos fixados peta Lei Federal n°
8.666, de 21 dejunhode 1993.

Art. 6 0 - Não sendo considerada satisfatOria a justificativa apresentada peto
fornecedor, a ele deverá ser aplicada, sern prejuizo das demais sançöes
previstas no art. 87 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, a suspensäo
temporária de participacão em licitaçáo e impedimento de contratar corn a
administracäo peto prazo de:

- sets meses para os casos dos incisos V e Vi do art. 3°;
Ii - doze meses para os casos do inciso I do art. 3°;
III - vinte quatro meses para os casos dos incisos Ii, iii e IV do art. Y.
Parágrafo ünico - A não-reguiarizacäo da inadimpléncia contratual nos

prazos estiputados nos incisos deste artigo impticará a declaração de
inidoneidade do fornecedor para licitar ou contratar corn a administracão
pblica estadual, pela autoridade competente.

Art. 7 0 - Os orgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
encaminharão, ate o quinto dia itit de cada mês, ao Orgão de Controle
Interno do Estado, de que trata o art. 76 da Constituição Estadual, a reIacâo
das pessoas fIsicas e juridicas, inclusive diretores, sócios-gerentes e
controladores, que deverào ser inctuldas no Cadastro de que trata esta lei.

Parágrafo Unico - 0 encaminhamento da retacâo das pessoas fisicas e
juridicas é de responsabilidade de ordenador de despesa e nela deverão
constar, obrigatoriamente, o nome ou a razão social do fornecedor, seu
ntmero de cadastro de pessoa fIsica ou jurIdica no Ministério da Fazenda
(CPF ou CNPJ), o nUmero do contrato, a descricão da inadimptência
contratual e a penalidade apticada, corn o respectivo prazo de vigência.

Art. 8 0 - 0 Orgâo de Controle Interno do Estado deverá, imediatarnente
apOs o recebirnento das informaçöes referidas no art. 7°, incluir no Cadastro
as pessoas fIsicas e juridicas, inclusive diretores, sOcios-gerentes e
controtadores, consideradas ternporariamente impedidas de licitar e contratar
corn a administracão püblica estaduat.

Art. 9° - 0 saneamento integral da inadimpléncia contratuat que deu origem
a inctusão da pessoa fisica ou juridica no Cadastro determinará a sua
imediata exclusão dele e o restabelecimento do direito de licitar e contratar
corn as órgãos e as entidades da administraçäo pübtica estaduat, observado
a cumprimento do prazo da penalidade imposta nos termos do inciso III do



rV
94

art. 87 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
Parágrafo Onico - 0 sanearnento integral da inadimpléncia contratual

compreende a correcão plena da irregularidade que a originou, no prazo
fixado pelo ordenador de despesa, o ressarcimento total dos prejuizos
causados ao órgão ou a entidade contratante, bern como, se for o caso, a
quitação da multa aplicada.

Art. 10 - Na hipôtese dos incisos II e III do art. 2°, caberá ao ordenador de
despesa do órgäo ou da entidade da administração ptbIica estadual a
aplicacão da penalidade de suspensão temporária de participacão em
licitacão e de impedirnento de contratar corn a administracão pelo prazo de
dois anos e, também, a docão da providência prevista no parágrafo Unico do
art. 7°.

Art. 11 - Fica assegurado a todos os órgãos e entidades da administracão
ptiblica estadual o livre acesso ao Cadastro instituido por esta lei.

Art. 12 - Os responsáveis pela realização de licitaçöes no âmbito da
administracão pUblica estadual ficam obrigados a consultar o Cadastro em
todas as fases do procedimento Iicitatório, tomando as necessárias
providéncias para exclusão do referido processo licitatOrio das pessoas
fIsicas ou jurIdicas inscritas no mencionado Cadastro.

Parágrafo Unico - A obrigatoriedade de consulta de que trata o "caput"
também se aplica aos ordenadores de despesa antes da assinatura de
contratos, mesmo nos casos de dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 13 - Todos os editais de Iicitacão, termos de contratos de prestacão de
serviços, de obras e serviços de engenharia e de fornecimento de bens
deverão fazer constar expressarnente, em seu preâmbulo, a sujeicão as
disposiçães da presente lei.

Art. 14 - A não-observância dos preceitos desta lei será considerada
infracão funcional sujeitando os servidores pUblicos a instauracão de
processo administrativo-disciplinar.

Art. 15 - Caberá ao Poder Executivo a regulamentação da presente lei.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17- Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Arlen Santiago
Justificação: A proposta ora apresentada tern como objetivo preservar a

administração pUblica estadual de atos cometidos por pessoas fisicas e
juridicas que comprometam o andarnento dos servicos e das obras, o
fornecimento de bens ou que causem prejuizos ao erário, bern como da
prática de atos ilIcitos visando a frustrar os objetivos das licitacöes, punir as
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tentativas de fraudes nas licitacoes pUblicas.
Muitas vezes, a administracão püblica estadual se ye obrigada a contratar

corn pessoas fIsicas e jurIdicas que, sabidamente, são conhecidas por causar
ernbaracos e onus quando da execuçäo dos contratos.

A instituição do Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
corn a Administração Püblica Estadual e a obrigatoriedade de nele incluir o
norne de pessoas fisicas e jurIdicas que não cumprirem ou curnprirem
irregularrnente cláusulas contratuais, que retardem irnotivadarnente ou
paralisarem obras, servicos ou fornecimento de bens, sem justa causa e
prévia comunicacão a adrninistração, que venderem mercadoria falsificada ou
deteriorada, que prestarem servicos de baixa qualidade trarão qualidade e
eficiência na relacäo contratual das empresas corn o Estado contribuindo para
major econornicidade e rnoralidade administrativa e evitando o desperdIcio do
dinheiro püblico.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, de Adrninistracão
PUblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 290/99
Probe a comercializaçao de armas de fogo, muniçOes e afins no Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica proibida a cornercializacão de armas de fogo, pecas avulsas,

acessórios, municOes e afins no Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - Ficam excluldas do que dispOe o artigo anterior as Forcas

Armadas, as Policias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e as empresas de
seguranca que necessitarern, cornprovadamente, da aquisicão de arrnas,
para uso exciusivo em serviço, conforrne disposto ern lei federal.

Art. 30 - 0 descurnprirnento do disposto nesta lei acarretará para o infrator
as seguintes penalidades:

- multa de 10.000 (dez mu) a 100.000 (cern mil) UFIRs;
II - apreensão de todo o material a que se refere o art. 10 desta lei;
Ill - interdição do estabelecirnento.
Paràgrafo Unico - Estas sançOes poderão ser simultãneas sern prejuizo da

aplicação de açOes penais competentes.
Art. 40 - 0 Poder Executivo terá prazo de sessenta dias para regularnentar

esta lei.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 3 de maio de 1999.
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Edson Rezende
Justificacão: Em 1997, a Câmara e a Senado aprovaram a Lei n o 9.437, que

crirninaliza a posse e o porte ilegal de armas, seguindo-se irnediata sancão
pelo Governo Federal. Corn essa medida, busca-se coibir a usa
indiscriminado de arrnas pela população. Entretanto, a escalada da violéncia
alcanca indices alarmantes, e o usa de arrnas par adolescentes, coma nos
recentes acontecimentos em escalas, ou mesmo no sela familiar evidencia
que é preciso canter sua comercializaçãa, restringindo-se a seu usa aas
Orgãos pUblicos ou privados especializadas.

Par outro lado, sabemos que a violéncia nas escolas tern raIzes na
canstante diminuição do nUmero de postos de trabalha, na ma qualidade de
vida, na falta de perspectiva, enfim, na crescente desigualdade social em que
vive a sociedade brasileira. Porém, é preciso entender que existem, hoje,
iricontáveis vItimas de balas perdidas e urn nümero assustador de menores
utilizando-se de armas patentes para resolver pequenos conflitos entre
colegas ou prablemas envalvendo a usa de drogas.

Entendemos que e preciso envidar esforcas para coibir a escalada da
violéncia e, ao apresentar a presente projeto de lei, praibindo a
comercializaçãa de armas, queremos nos somar a campanha nacional corn
vistas a diminuiçãa do uso de armas. Não temos düvidas de que a frente
principal dessa luta consistirá numa acão canjunta e coordenada, federal e
estadual, de fiscalizaçao de fronteiras e aeroportos, apreendendo-se as
armas ilegais e combatendo-se corn firmeza toda venda clandestina de
armamenta. Nosso projeta, que visa a inibir a passe ilegal de armas, é mais
uma contribuiçãa para essa grande batalha.

Em virtude da canveniência e necessidade da presente proposiçãa,
estarnos confiantes em sua aprovação pelos nobres pares, assim corno em
sua sancão pelo Executivo Estadual.

- Publicado, vai a prajeto as Comissöes de Justiça, de Direitos Humanos e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art.
102, do Regimerito Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 291/99
Declara de utilidade póblica a Associação dos Deficientes Fisicos de São

Gotardo, corn sede no MunicIpio de São Gotardo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Assaciacãa dos Deficientes

FIsicos de São Gotardo, corn sede no Municipia de São Gotardo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçaa.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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Sala das ReuniOes, 27 de abril de 1999.
César de Mesquita
Justificaçaa: A Associação dos Deficientes Fisicas de São Gotardo -

ADEFISG - fundada em 3/4/88 vem contribuindo significativarnente para
reabilitar as pessaas portadoras de deficiência fisica, promovendo atividades
em que se salientam valores cristãos beneficentes.

A ADEFISG, coma entidade sern fins lucrativos, busca articular cam as
poderes ptblica e privado solucöes que visam a integrar no mercado de
trabaiha as portadores de deficiência, estimulando a organizaçãa da
comunidade carente e a melhoria de suas condicoes sôcio-econômicas.

Assirn, a referida Assaciaçao apresenta as requisitos legais para ser
declarada de utilidade ptiblica, razão pela qual canto cam o apaia dos ilustres
pares nesta Casa a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame prelirninar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 292199
Declara de utilidade pUblica a Associação dos Militares da Reserva

Remunerada, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas - AMIR -, corn
sede no Municipia de Juiz de Fora.

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

Reserva Remunerada, Reformadas e Pensianistas das Forças Armadas -
AMIR -, cam sede no Municipio de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 28 de abril de 1999.
Alberta Bejani
Justificação: A Associação dos Militares da Reserva Remunerada,

Reformados e Pensionistas das Forças Armadas - AMIR - é uma entidade
sern fins lucrativos, que tern por objetiva prestar assistência a seus
assaciados. Cantribui também, corn suas acöes de filantropia, para o
Municipio de Juiz de Fora, atendenda a pessoas carentes par meio de
campanhas.

A AMIR preenche todos as requisitos para a declaração de utilidade püblica,
como se ye na documentaçao anexa.

Em face do exposta, solicito a apoia dos nabres pares para a aprovaçãa
deste projeto.

- Publicado, vai a prajeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
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edo Trabaiho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 293/99
Declara de utilidade püblica a Loja Maçônica Verdadeira Luz, corn sede no

Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Loja Maçonica Verdadeira Luz,

corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniöes, de maio de 1999.
Wanderley Avila
Justiftcação: A Loja Maçônica Verdadeira Luz foi fundada em 1 0 /10/88. A

entidade é uma sociedade civil corn tempo de duracão indeterminado e sem
fins lucrativos e tern como objetivo o exercicio da ação rnacãnica, social e
educativa.

Pelo que se depreende da docurnentacão anexa, a Loja Maçonica
Verdadeira Luz está devidamente registrada e funciona ha mats de dez anos,
o que a torna apta para receber o tItulo declaratório de utilidade pt:iblica
estadual.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçäo para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 294/99
Declara de utilidade püblica a Creche Menino Jesus, corn sede no MunicIplo

de São Francisco de Sales.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Creche Menino Jesus, corn

sede no Municlpio de São Francisco de Sales.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
Anderson Adauto
Justificaçäo: A Creche Menino Jesus, corn sede no Municipio de São

Francisco de Sales, é uma sociedade civil corn personalidade jurIdica e tern
por objetivo desenvolver trabalhos de natureza essencialrnente social. De
fato, a entidade e composta por associados que desinteressadamente
prestam serviços assistenciais as criancas de famIlias carentes, oferecendo-
lhes todos os meios de que dispöem para ampará-las nas areas da saüde e
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da educação.

Importa salientar ainda que a entidade atende aos requisitos estabelecidos
na Lei no 12.972, de 27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade
pUblica.

Diante do exposto, contamos corn o apoio dos nobres colegas
parlamentares para a aprovacão deste projeto de tel.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabalho para deliberacão, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 272/99, do Deputado Fábio Avelar, soticitando seja consignado nos anais

da Casa voto de congratulaçöes corn a Sra. Heleni de Mello Fonseca por sua
posse como Presidente da Sociedade Mineira dos Engenheiros. (- A
Cornissão do Trabaiho.)

N O 273/99, da Cornissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja formulado
pedido de inforrnacöes ao Diretor-Geral do DER-MG sobre o impacto
financeiro da medida proposta por rneio do Projeto de Lei n o 69/99. (- A Mesa
da Assembléia.)

N O 274/99, do Deputado Alencar da Silveira Jiinior, solicitando seja
forrnulado apelo a TURMINAS corn vistas a inclusão da Feira de Maihas do
Sul de Minas no calendário oficiat de eventos do Estado. (- A Comissão de
Turisrno.)

N O 275/99, da Comissão de SaUde, soticitando seja formulado apelo a
Secretaria da Saüde, ao Conselho Regional de Medicina e ao Ministério
Püblico corn vistas a que se concluarn as investigacöes sobre Os possiveis
desvios de recursos financeiros do SUS pela Fundaçào José Guerra Pinto
Coelho no MunicIpio de Iguatarna.

N O 276/99, da Comissão de Saüde, solicitando se encaminhem ao
Presidente do Tribunal de Contas e ao Secretário da Saüde cópias dos
documentos que menciona sobre as possiveis irregularidades e desvios de
recursos financeiros do SUS pela Fundacäo José Guerra Pinto Coelho no
Municipio de Iguatarna. (- Distribuldos a Comissão de Saüde.)

Da Comissão de Saüde, solicitando seja realizado nesta Casa urn fOrum
técnico sobre politica de medicamentos. (- A Mesa da Assernbléia.)

- São também encarninhados a Mesa requerimentos dos Deputados Amilcar
Martins (3), Bilac Pinto (4), Paulo Pettersen, Dinis Pinheiro, Arlen Santiago e
outros, Alberto Pinto Coelho e Adelmo Carneiro Leão.

Comunicacöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Cornissão de
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Educação e dos Deputados Wanderley Avila (2), Marcelo Gonçalves (3) e
Alberto Pinto Coelho.

Oradores I nscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores e senhoras, venho a püblico divulgar uma nota, especiaimente aos
meios de comunicacão, por estar recebendo cartas anônimas no meu
gabinete. Estou exercendo, ha trés meses, o mandato de Deputado, e as
pessoas estão se incomodando corn as denüncias que tenho feito e corn as
mudancas que tenho proposto. Infelizmente, uma pequena parcela dos
oficiais do Alto Comando está agora tentando me intimidar. Assim, you ler
uma nota a imprensa, para que a sociedade tome conhecimento. (- Lé:)

"Desde o fim do tiltimo processo eleitoral, quando foram eleitos trés Pracas
da PMMG, urn Deputado Federal e dois Deputados Estaduais, tern-se
observado urn crescente movimento partindo de forças retrogradas,
contrárias a qualquer tipo de democratização no rneio policial, para denegrir a
minha imagern e a desses parlamentares.

De fato, a eieicão consagradora de pessoas vindas da base da PM,
trabalhadores comuns, feriu e vem ferindo diversos interesses, notadamente
os representados por uma parcela de Coronéis da Poilcia Militar. E situacão
que se explica facilrnente, uma vez que h, de urn lado, parcela de urna
ciipula composta de oficiais formados nos anos de chumbo da ditadura e, de
outro, jovens pracas que, ha bern pouco tempo, estavam nas ruas lutando por
cidadania e liberdade. Irnpregnados de doutrinas autoritárias, fundadas
essencialmente no uso da forca como meio de solucão de controvérsias e na
restricão a liberdade corno meio de organizacão social, essa parte desse alto
oficialato tern agido, ate de forma desesperada, buscando impedir quaiquer
avanco no que diz respeito a instituicão policial militar.

Recebi, na Ultima sernana, uma carta apOcrifa, provavelmente distribuida
em larga escala, corn o ünico intuito de manchar os nomes dos Deputados
Cabo Julio, Cabo Morais e Sargento Rodrigues. Recheado de palavras de
baixo calão, a texto prima por urna visão reacionária e autoritária do processo
sóciopolItico, talvez porque seus autores se sintam rnais seguros sob urna
ditadura qualquer, tal como escondem sua fragilidade sob o rnanto de urn
regulamento disciplinar dissociado de qualquer ideal de democracia e justica.
o autoritarismo e o refiigio dos covardes.

A par da redação desciassificada, a rnanifestacâo em apreço prioriza 0

desacato a pessoas e instituicöes das mais diversas vertentes; desde
parlamentares ate as entidades de defesa dos direitos humanos, todos são
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atacados pela vii pena.

Dizern que a sociedade é contra o projeto de lei que concede anistia aos
participantes do rnovimento reivindicatôrio de 1997, quando as fatos e as
pesquisas comprovarn a contrário. São contra a edicão de urn novo Estatuto
da PM, repudiam a reforma do regulamento disciplinar, desconsideram a
respeito aos direitos humanos, defendern a rnanutencão da Justica Militar e
não aceitarn discutir a proposta de unificacão das polIcias. Não é preciso
dizer quern são nem o que pensarn essas pessoas.

De minha parte, quero deixar bern claro que discordamos veementemente
dos termos dessa malfadada carta, especialmente quanta as afrontas que são
feitas contra autoridades deste Estado, todas merecedoras do respeito geral,
conquanto, rnuitas vezes, ate tenhamos divergéncias pollticas corn elas.

A meu respeito, a texto faz referências como 'incompetente', 'péssirna
Sargento', 'covarde', 'rnuxiba' e 'Sargento CLT. Diz, mais, que os Deputados
PMs nao coiaborararn para a eleiçäo de Itamar Franco para o Governo
Estadual e que sujarn de lama a Assembiéia Legislativa.

Minha histOria pessoal é püblica, e nada tenho a esconder. Possuo
reputacão forjada a custa de muito trabaiho e muita coragern, nada devendo a
parte desses oficiais que, do alto de seus privilégios, despejam impropérios e
não tern a horn bridade de, sequer, se identificarem.

Minha cornpetência está demonstrada nos elogios profissionais recebidos.
Sobre a coragem deste Sargento, hoje Deputada, sugira que as interessados
conversern corn qualquer urn dos que comigo trabaiharam ao longo de 14
anos na Policia Miiitar, quase todo o tempo nas ruas. Ser chamado de
Sargento CLT é alga que so me engrandece, porque realrnente sernpre
defendi o direito dos trabaihadores, especialmente o dos policiais militares.

Tenho conhecimento tambérn de que pessoas não identificadas tern
deixado no ar referéncias a minha conduta nos tempos de policia, dizendo ser
ela incompativel corn a minha condição de mernbro da Cornissão de Direitos
Humanos do Legislativo Estadual. Novarnente, imponho total transparência a
minha conduta. Autorizo o Comando da Poilcia Miiitar a divuigar,
pubiicarnente, minha ficha funcional na corporacão, ate para que Os que hoje,
ardilosamente, tern distribuldo essa mesma ficha tenharn tranqüiiidade para
faze-b. Tenho em rninha história poiicial ebogios e alteraçães, corno a maioria
dos que trabalhararn nas ruas dando segurança a populacâa. Nunca tive
rnedo de debinquente e afirmo: sornente as que já estiveram em açäo
carrendo risca de vida é que podem julgar a vigor dos meus atos.

Jamais fui indiciado par crime comum ou processado. Tenho apenas urn
pracesso par crime rnilitar de desobediéncia, delito, alias, absolutamente
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inveridico, se analisado sob os principios que formam o Estado Democrático
de Direito. Fui para a PM para ser policial e nunca me contentei em ficar atrás
de gabinetes. Tal como hoje cumpro minha função parlamentar com a major
dedicação, assim me dediquel a insttuicäo policial.

Menciono, alias, o fato de que, ate no momento em que fui submetido ao
Conseiho de Disciplina, após o movimento de junho de 1997, os oficiais que
compunham aquele Orgao e que, nitidamente, tinham interesse em me
prejudicar ainda assim definiram minha conduta desta forma: 'Verifica-se pela
NPC' - ou seja, Notas de Prêrnios e Castigos - 'do acusado uma
preponderãncia para os registros relativos a elogios que são, em sua
maneira, decorrentes de atuação em ocorrência policial de destaque, apesar
de se encontrar no mau comportamento' - comportamento pelo qual me
julgaram apOs ter participado do movimento. 'Percebe-se que se trata de urn
militar dinãmico, que, em decorrência de seu interesse pelo servico e
iniciativa, está sujeito a urn major nUrnero de registros relativos aos seus atos,
quer positivos, quer negativos.

Reconhecido pela grande rnaioria de oficlais e pracas da Uriidade como
excelente profissional no servico operacional, em face da sua atuação em
ocorréncia'.

Ate no momento em que fui mais pressionado na PMMG, minha atuacão
profissional e meu caráter foram reconhecidos. Espero que os mesmos que,
covarde e sorrateiramente, enviam informacöes duvidosas a meu respeito,
lembrem-se também de encaminhar citacoes, como as que acabei de ler.

Por outro lado, minha presenca na Comissão de Direitos Humanos da
Assernbléia Legislativa e fato que muito me orguiha e engrandece meu
currIculo. Sou defensor dos direitos humanos e espero, corn a experiência
que acumulei exercendo a funcao policial, poder contribuir para que essa
Comissão alargue seu ralo de acão e cresça ainda mais. Tenho plena
convicção de que seguranca pUblica e direitos humanos são faces de uma
mesma moeda. Na Comissão de Direitos Humanos, busca-se iritegrar esses
temas, superando preconceitos tradicionais que os diversos segmentos
envolvidos tenham a esse respeito.

Realmente, pelo que pude perceber, nossa visão da PM, como da própria
polItica, é radical mente diversa da manifestada pelos ocultos detratores de
nossos nomes. Eles defendern o atual estado de coisas na PMMG; nOs
lutamos por mudancas. Eles temern debater corn a sociedade; nós fazemos
questao de trazer o povo para conhecer nossa instituição policial. Eles
desejam a rnanutencão de privilegios para os oficiais; nOs desejamos
tratamento justo e igualitário para todos. Eles preferem a PM apartada da
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sociedade; nós batalhamos para a construção de uma policia cidadã. Eles se
escondem; nOs exigimos transparência. Eles tern um discurso para cada
situacão; nossas palavras são as mesmas em qualquer lugar. Eles são os
pseudo-executivos da policia ou, como charno mais popularmente, os
executivos fardados; nós somos os trabaihadores da seguranca de nosso
povo. Enquanto eles estão fazendo poiltica baixa nos salães do poder, nós
participamos da luta de nossos irmãos sofridos.

Reafirmo que minha trajetória é transparente, tanto quanto minhas idéias.
Nada tenho a temer ou a esconder; meu compromisso e corn a mudanca.
Não será a covardia alheia que abalara esses ideals."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta carta anônima, que recebi, tenta
intimidar-me para que deixe de desenvolver o meu trabaiho nesta Casa. Mas
digo a toda a imprensa que aqui está me ouvindo que ainda farel dentncias,
nesta mesma tribuna, envolvendo inclusive Comandantes de batalhão que
apreenderam uma guitarra, durante a operacão policial, e que ate hoje não
apareceu. Sabe-se que foi rifada, sendo que urn civil ganhou a rifa. Foi aberto
processo na Policia Militar, e o oficial não fol punido. Outra denUncia será
feita, nesta tribuna, referente a urn processo que se encontra ha 19 anos na
Justica Militar, de oficial do Alto Comando, o qual continua ate hoje ocupando
O mesmo posto, esperando que, no ano que vem, a pena venha a ser
prescrita. Também denunciarel a reforma disciplinar de urn Tenente-Coronel
envolvido corn crime de peculato. E, digo mais, não tenho medo, porque
medo deveria ter quando troquei tiros corn rnarginais, o que nunca tive, assim
como nunca tiveram meus companheiros que se encontram nas ruas. Sempre
defendi a sociedade de peito aberto. Quando fui para as ruas participar do
movirnento reivindicatôrio, nunca tampel meu rosto.

Deixo aqui, Sr. Presidente, o meu protesto, o meu repUdio, a essas pessoas
que estão se escondendo atras de cartas anönimas. 0 meu passado, a rninha
ficha policial, autorizo o Comando da PMMG a divulga-los. E se esse
Comando não o fizer, eu próprio o farei.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Queria cumprirnenta-lo pelo seu
pronunciamento. Nós todos somos testemunhas, as pessoas que nos visitam
e o próprio cidadão mineiro que assiste aos nossos trabaihos, através do
Canal do Legislativo, são testemunhas do grande esforço que o senhor, como
Deputado, tern feito para que a PolIcia Militar do Estado de Minas Gerais
possa ser mais democratica e, principalrnente, para que o policial rnilitar tenha
os seus direitos verdadeiramente reconhecidos. Entendo que esse esforço
não tern sido em vão, haja vista que, durante tantos e tantos anos, nunca se
discutiu a Policia Militar no parlamento mineiro. Sempre acatamos todo
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projeto de resolução que altera ou visa mudar o cOdigo disciplinar da Poilcia,
e, pela primeira vez, vem a esta Casa a oportunidade, através de V. Exa., de
discutirmos a democratizacão da Policia Militar. Entendo que essa postura
que V. Exa. toma é legitima, mas entendo tambérn que terernos, através da
solicitaçâo de V. Exa., a oportunidade maior de uma discussâo mais ampla,
mais aprofundada. Acredito que as acusacöes que fazern contra o senhor
partem de pessoas que desconhecem seu trabalho como Deputado, pessoas
radicalmente ligadas a outra filosofia de pensarnento. As colocacöes feitas,
hoje, por V. Exa. são oriundas do seu desejo de servir na Poilcia Militar,
principalmente os praças, sargentos e cabos da policia. Acho que teremos
essa oportunidade proporcionada por V. Exa., oportunidade unanimemente
aceita por seus companheiros Deputados. Não gostaria que esse seu
pronunciamento viesse a ser tornado, viesse a ser levado a efeito, apenas
abordando questoes pontuais. Teremos urn momento certo, nas Comissöes,
e, por isso mesmo, acho que o pronunciamento de V. Exa. poderá
perfeitamente ser adiado para o momento adequado, momento oportuno,
principalmente porque fol V. Exa. que provocou esse momento, tendo o apoio
de todos nós, seus companheiros, Deputados Estaduais, independentemente
de partido.

o Deputado Sargento Rodrigues - Deputado Carlos Pimenta, digo que este
Deputado sO se fez presente nesta tribuna pela covardia que fizeram quando
enviararn-Ihe urna carta anônima. Gostaria de tornar tudo isso pCibiico, porque
não tenho nada a esconder. A mesma pessoa que retirou dos arquivos
internos da PoIcia Militar e encaminhou minha ficha policial, quando for
publicar minhas punicães em decorréncia da acão policial, que publique
também os 14 elogios que tenho em minha carreira policial, defendendo a
sociedade mineira, trocando tiros corn marginais. Esse é o meu
posicionamento.

Trouxe essa discussäo para a Casa, assim como tenho trazido várias
questoes internas na visão de seguranca püblica, justamente para ter o apoio
e para que a discussão seja ampla dentro desta Casa e tambérn corn a
população mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
Questöes de Ordern

o Deputado Hely TarquInio - Gostaria de solicitar o encerramento, de piano,
da reunião, porque, como V. Exa. pode verificar, não ha nern 18 Deputados
no Plenário, e mesrno somando corn os Deputados em reuniäo nas
comissöes, não haverá 26 Deputados.

o Deputado Durval Angelo - Como temos matérias importantes na pauta, e
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acredito que o objetivo maior do PSDB é ver as matérias de interesse do
Estado votadas, solicito a recomposição do "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. Corn a patavra, o Sr. Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a charnada 29 Deputados. Portanto, ha

"quorum" para a continuação dos trabaihos.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, membros da Mesa, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, senhores da irnprensa, senhores e senhoras
presentes, na condiçào de estudioso do assunto, estribado nos
conhecimentos que adquiri como engenheiro civil corn pós-graduação em
Engenharia Sanitária e na experiência de 26 anos de trabalhos na COPASA,
venho a pUblico externar a minha repulsa e prestar inteira solidariedade as
entidades ambientalistas e a toda população de Belo Horizonte, aos que hoje
lutam contra a acão planejada dos que arquitetam mais uma agressão vii ao
meio ambiente em nossa Capital. Refiro-me a reserva do manancial do
Cercadinho, que está seriarnente ameaçada de desaparecer, sucumbindo
pela ganância dos poderosos e a negligéncia do poder pUblico, que, segundo
denüncia do jornal "Diário da Tarde", vai liberar a area para construçöes
comerciais. Ou seja, de espigoes.

Como se näo bastassem as sucessivas agressães que Belo Horizonte vem
sofrendo em seu meio ambiente, ao longo dos anos, ou seja: a destruição da
serra do Curral; a derrubada dos histOricos ficus, em nossas principais ruas e
avenidas, como ocorreu nos anos 60 na Avenida Afonso Pena; as constantes
descaracterizaçoes de quarteiröes, como ocorreu aqui mesmo, bern próximo
da Assernbléia Legislativa, quando o verde sucumbiu diante do poderio
econOmico, para nascer mais urn espigão.

o mesmo poder econOmico, que descaracterizou totalrnente o Belvedere,
volta agora suas vistas para a area onde fica a reserva do Cercadinho, e não
vislumbramos nas autoridades nenhuma reacão capaz de dar urn basta ao
Impeto de destruição daqueles que querem ter sempre mais, mesmo que isso
custe a qualidade de vida das pessoas que moram nesta cidade.

lnconformado, Sr. Presidente, o povo tern saido as ruas e protestado na
area cobiçada pelos especuladores, numa acão de denüncia, clamando por
urna acão efetiva, capaz de dar urn basta a agressôes desse tipo ao rneio
am biente.

Soiidário corn o povo e usando da prerrogativa de Deputado, mernbro
efetivo da Comissão de Meio Ambiente desta Casa, apresentei requerimento
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a Presidéncia da referida Cornissão, pedindo a realizacão de uma audiência
piblica, corn a finalidade de trazer a esta Casa a poder püblico municipal, os
proprietários da area de reserva do rnanancial do Cercadinho e a COPASA,
para que se esc!areça, de vez por todas, esta ameaca ao nosso melo
ambiente.

A intencão de ocupar a area da reserva do Cercadinho, por si so, Sr.
Presidente, já é urna agressão. E depois de militar por mais de 26 anos na
area ambiental, acumulando alguns conhecimentos sobre a preciosidade da
água como fonte de vida, jamais me farei de rogado nem aceitarei crimes
como esse.

E e corn essa experiência de 26 anos que deploro a tentativa de destruicâo
que arquitetam as gananciosos, sern se importarem cam o fato de que o
Cercadinho é urna das Ultimas nascentes de água de Belo Horizonte, senão a
Ultima.

A nossa Capital não produz água para abastecer sequer 1/10 de sua
populaçao. Toda água que sai nas torneiras de nossas casas vem de
mananciais de outras cidades da Região Metropolitana, mas eles não estão
preocupados corn isso. Eles estão pensando é no lucro de seus
empreendimentos. Eles não tern compromisso com a povo, tampouco corn a
cidade: eles querem é a lucro especulativo.

Sr. Presidente, a situacao é mais grave do que se possa irnaginar: Bela
Horizonte pode voltar a situacão dos anos 60, quando nãa tinha água, e a
populacâo convivia corn a sisterna de radIzio no abastecirnento. Não havia
água para todos. Hoje, a sistema de abastecimento de água atende a mais de
98% da populacão da Capital, e querem destruI-lo.

Na area municipal, fornenta-se uma malfadada concorréncia pUblica para se
saber quern vai cuidar do abastecimento de água na Capital, quando a lógico
seria negociar urn nova contrato com a COPASA, corn melhor abrangéncia,
para as necessidades que a poder municipal julga, no momenta, nâo estarem
sendo contempladas. Mas, ao que me parece, a que h, na verdade, é a
desejo de mudar so para dizer que algo mudou.

Aliada a essa atitude do poder pUblico municipal, está, agora, a ação
especulativa do poder econômico, que parte corn toda a tome do mundo para
acabar corn a Cercadinho, infelizmente contando corn a negligência do poder
pOblico.

Para exemplificar a gravidade dessa açâo devastadora que arquitetam
contra os nossos mananciais, nossas nascentes e a prOprio sisterna de
abastecimento de água que tern Belo Horizonte, you citar Recite. A Capital de
Pernambuco está convivendo corn a racionamenta de água. La, 41 bairros da
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zona oeste recebern água potável de 8 em 8 dias, durante apenas 20 horas.
Cinqüenta por cento da população do Recife já estäo sofrendo as restricöes.
A cidade de São Paulo é outra Capital que periodicamente tern apresentado
problemas no abastecirnento de água, corn grandes prejuIzos para a
população.

Exemplos ternos, eles estäo al. 0 sistema de abastecimento de água em
Belo Horizonte não é a mais perfeito, mas é urn dos meihores, se não a
meihar entre as Capitais brasileiras. Se querem destrul-lo, que a façam
conscientemente. Estamos alertando a todos e colocando-nos ao lado do
povo. Estarernas aqui para denunciar tudo a que planejarem em prejuIzo do
sistema e para exigir esciarecimentas, como fizemos na Comissão de Meio
Arnbiente. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sexta-feira,

estivemos na cidade de Carandal, participando junta cam as agricultores da
região, que foram a rua denunciar a descaso do poder ptiblico para corn a
trabalhador rural. Os agricultores de CarandaI, que tornaram emprestado do
Banco do Brasil e do BEMGE parcelas dos recursos para que pudessem
plantar e cornprar insurno e maquinário, encontram-se corn urna divida
impossIvel de ser paga, devido aos altos juros do rnercado. Esses
agricultores estão inadirnplentes, e, pior ainda, a contingente, na cidade de
Carandal e naquela regiãa, é de, mais ou rnenas, 4 mil desempregados na
area rural. Se a situaçao continuar coma esta, a previsão é de que, em breve,
mais ou rnenas 7 mil trabalhadores rurais de Carandal estarão na rua, sern
futuro e sem a que fazer, ja que não conseguern pagar a que tamararn
ernprestado devido aos altos juros direcianados pelo Banco Central.
Senhares, quando Carandal, urn dos maiores produtores de hortigranjeiros do
Estada de Minas Gerais, do ponta de vista da cornercializaçào e, também, do
panto de vista da qualidade de seus produtas, chega a esse ponto, é porque
a polItica de financiamento do pequeno e media produtores ou do pequeno e
media empresários esta impossibilitanda que eles continuem plantando e
produzindo para a Brasil as alirnentos necessárias, mantendo a emprego na
area rural. Em cantrapasição, vemos, pelos noticiarios, a indlcio de
privatizaçâo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Esses
Bancos foram as promotores do desenvolvimento do Pals, especialmente na
area agrIcola e na area da construçao civil. Quando vemos, haje, a
possibilidade da privatizacãa desses dais Bancos e, par outro ado, vemos
que a setar rural do Pals desagrega-se progressiva, econômica e
socialmente, colocamos em discussão a contradiçâo das politicas do Governo
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central.
o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado, obrigado. Gostaria de

aproveitar esse aparte para dar-Ihe Os parabéns pelo seu pronunciamento e,
também, para dizer, corn todas as letras, que, lamentavelmente, enquanto o
produtor rural é penalizado pelos juros altissimos que Ihe são cobrados,
sendo ele quern gera aquilo que estamos comendo, os Bancos privados,
conforme foi declarado pelo próprio Banco Central, não pagarn nenhum
imposto de renda neste Pals, nem aquilo que deveriam pagar. lnfelizmente,
de acordo corn o levantamento feito pelo próprio Banco Central, o Banco da
iniciativa privada que mais pagou imposto no Brasil, neste ano, pagou 1% dos
seus lucros. Isso é urn absurdo, é questão de cadeia. Larnentamos muito.
Mesmo estando no PFL, partido que, entre aspas, aparece sernpre como
amigo da Situaçao, não you me calar perante essa vergonha e esse assalto
que se faz ao povo brasileiro, privilegiando-se aqueles que vêm de fora - que
são muitos -, para usufruir daquilo que o povo produz, corn seu trabalho, seu
suor e muita luta, e entrega a Nacão. Portanto, Deputado, fica aqui o meu
registro de apoio total ao seu pronunciamento e de desagravo a posição
principalmente do Presidente do Banco Central, que diz, corn todas as letras,
que não ha nada de anormal, depois de toda essa vergonha a que estamos
assistindo neste Pals chamado Brash. Obrigado.

o Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Deputado Edson Rezende, gostaria
também de manifestar nossa alegria e de parabenizá-lo por seu
pronunciamento, pois estarnos assistindo, na verdade, a uma degradaçao
rnuito grande da nossa agropecuária. Quando digo agropecuária não me
refiro aos grandes investidores dessa area, corno os banqueiros e industriais,
porque eles tern urn sistema de autofinanciarnento, mas sim a pequena e
media agricultura, que está, realmente, ern uma situação de inanição no Pals.
E urn absurdo saber que urn Pals como o Brasil é importador lIquido de
alimentos, exatamente por falta de politicas pUbhicas consistentes.
Gostariamos de nos solidarizar corn V. Exa. por seu discurso, dando as mãos
a esses agricultores que tanto fazem por nosso Pals e são tao pouco
reconhecidos, sobretudo pelos Governos.

o Deputado Edson Rezende - Queria, ainda, colocar uma outra
contradiçao. Na histôria dos paises - e temos essa história colocada nos
Estados Unidos da America, em urn momento grave de situaçâo financeira e
de problemas sOcio-econômicos graves vividos pelas grandes cidades - não
So OS EUA, rnas outros da Europa voltararn as poilticas para 0 campo,
propiciando a geracão de empregos, evitando o êxodo rural e prornovendo 0
esvaziarnento periférico das grandes cidades, para onde os agricultores se
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dirigern na busca da meihoria da qualidade de vida. Urn sonho que se torna
urn inferno na periferia das grandes cidades.

Esse é o mornento por que passa nosso Pals, e, ao invés de o Governo
Federal buscar a polItica de investimento na area rural, o que ele faz? Retira
recursos exatamente dessa area. Por que urn Pals que vai gastar
R$2.000.000.000,00 corn irnportação de alimentos, como foi colocado pelo
Deputado Paulo Piau, não poderia investir esse dinheiro na agricultura? Alérn
disso, senhores, qual será 0 destino dado aos desernpregados deste Pals,
nas capitals e no campo? 0 que o Governo quer que esses desernpregados
façam? Qua[ será o destino deles e da sociedade? Que angOstia é essa,
colocada na cabeca dessas pessoas desempregadas? 0 Governo quer que
elas construam alguma coisa charnada pals? Algurna coisa chamada
cidadania? Alguma coisa charnada futuro, que é desejado por todos nOs
enquanto Naçao? Será que acreditarn ser possivel o desempregado construir
algurna coisa, quando lhe falta tudo, principalrnente o arnor-prôprio?

Quero abordar outro assunto, colocado na ordem do dia: a questão da
violéncia nas escolas. Fico aterrorizado ao verificar que algumas pessoas
sugerern como solucão urna ação restrita e localizada nas escolas, como se o
problerna tivesse origern nas próprias escolas. Ora, senhores, a violência
entre criancas e jovens nada rnais é do que o retrato fidedigno da nossa
sociedade. Esse é urn terrnôrnetro importante para a nossa reflexão, porque,
no rnomento ern que uma prática neoliberal coloca o individualismo corno
pressuposto de urna sociedade igualitária, gera urn cornportarnento que se
contrapOe as nossas vivências de cooperacäo, de fraternidade, de igualdade
das condiçOes de trabalho e de estudo na sociedade. Quando o hornern é
colocado corno consumidor, a naçâo se transforma em mercado e,
consequenternente, as relaçoes serão mercadologicas, porque tirarnos o
homern do centro das atencOes. Al, todos os desvios e desvirtuamentos
passam a fazer parte da conduta e do comportarnento dos homens; rnais
ainda, dos jovens, dos adolescentes e das crianças.

Nesse sentido, podemos citar o problema do "apartheid" social por que
passa nossa comunidade, a nossa sociedade, onde a grande maioria da
nossa população não tern acesso ao minirno para sobreviver, enfirn, não tern
qualidade de vida.

A violência tarnbém é fruto dos meios de comunicacäo, que expOem na
telinha a violência ou a banalidade dos aspectos morais, irnportantes para a
construção de urna sociedade. Pior ainda: a banalizacão da violência. Ao
chegarrnos a esse ponto, a sociedade é destru Ida, e o tecido social, corroido.
Al, a violéncia se universaliza, passa para toda a sociedade, atingindo os
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jovens, vitimas não somente da sociedade mais pobre, mas também da
sociedade rica, porque não tern mais os valores morals, como a cooperacão e
a fraternidade.

Entâo, senhores, o projeto da ex-Deputada Marta Suplicy trata do controle
social da televisão, dos meios de comunicaçâo. Não é preciso impedir a
produção, mas é preciso haver controle social, ou seja, a sociedade deverá
dizer o que é born ou o que é ruim. E preciso criar urn Orgão que faca isso, a
fim de que os meios de comunicação recebam as notas que Ihe serão dadas
pela população, no que diz respeito a qualidade dos programas. Hoje, os
jovens, que não tern mais a rua Para brincar, ficam dentro de casa assistindo
televisão, essa televisäo brasileira que poderia produzir educacao, rnas que,
na maioria das vezes, está produzindo outras coisas muito ruins para a
sociedade.

Nesse sentido, apresentamos a esta Casa urn projeto de lei, proibindo a
cornercializacão de armas para civis. Coma a arma de fogo causa a mode de
tantos brasHeiros, permitir a sua comercialização é perrnitir que o cidadão,
num momenta de paixão, possa utilizar esse instrumento, pondo fim a mais
urna vida. Esse projeto não Ira resolver o problema, mas é urn ponto de
partida para as nossas reflexöes e discussães.

Estivemos, hoje, corn o pessoal do Sindicato dos Bancários de Bela
Horizonte, para corn eles protestar contra a privatizaçãa do Banco do Brasil e
da Caixa Econômica Federal. Sabemos que a privatizacão do BEMGE
provocou demissão de cerca de 800 funcionários. E fica a pergunta: a que
farão esses 800 funcionários sern emprego no Banco em que estavam ha
tantos anos? E autra pergunta: quando a grupo ltaU teve, no ano de 1998,
R$1.300.000.000,00 de lucro, tinha necessidade de, nesse final de 1998 e
inicia de 1999, demitir 800 pals de farnIhia? Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

acabarnos de ouvir o Deputado Edson Rezende dizer do problema gravissimo
do desemprego no campo e na cidade, provocado, inclusive, pelas
privatizaçoes. Quero dar aqui urn testemunha que me deixa angustiada: o
BEMGE fol privatizado, e as demissães corneçaram imediatamente. Pessoas
de 22, 23, 25 anos de serviço são colocadas no olho da rua assirn que
chegarn para trabaihar, sern nenhurna explicaçao, sern coisissirna algurna.
Sabemos que a interesse e o lucro. Recebi, em rninha casa, ontern, uma
funcionária do BEMGE, angustiada. Ela, que ajuda a sustentar a famIlia,
depois de vinte e tantos anos de serviço, foi dispensada do BEMGE, sem
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mais nem menos. E isso está acontecendo coma rotina: as rnais velhos de
casa são mandados embora para que novos contratos venham, corn pessoas
que aceitam salário menor. Isso é a Pals do emprega, é a emprego prornetido
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso!

E a que me traz aqui é também urn problema serb, urn problema grave, que
provoca desemprega e constrangirnento para muitas pessoas. Vou fazer aqui
hoje, também, urna denUncia grave do que está ocorrendo em relacâo ao
transparte em Minas Gerais. Sabemos que vivernos uma crise e todas as
pessoas estão buscando maneiras de sobrevivência, estãa, a duras penas,
procurando sustentar as suas farnIhias, procurando garantir a maneira melhor
e minirnarnente digna de sobrevivéncia para qualquer pessoa. E a que tern
acontecido? Na cidade de Caeté, vários pals de familia, desernpregados,
cornpraram carros e comecararn a efetuar a transporte de passageiros entre
Caeté e Bela Horizonte. Não se trata do transporte alternativo que estau
tentando regulamentar. Eles fizerarn tudo respeitanda urn decreto do DER-
MG que estabelece e regularnenta a fretarnento. E a que tern acontecido?
Esse transporte, que está regulamentado pelo DER-MG, nurna portaria
publicada no dia 28/6/98, está sendo desrespeitado pelo prOprio DER-MG,
que, numa incoeréncia sem precedentes, aceita todo a papelOrio, todas as
reivindicaçöes daquele que quer fazer a transporte entre Caeté e Belo
Horizonte. Temos aqui urn docurnento de urn rnotorista que teve autarizaçaa
do DER-MG para a transporte regularnentado pela Autorizaçãa de Veiculos
para Viagem Intermunicipal - AWl -, e esse cidadão, coma tantos outras que
vém agora ao rneu gabinete, está corn todos as papéis preparadas, corn
autarizacao do DER -MG, respeitando, inclusive, a tal determinacao do
charnado transparte especial, quando for destinado ao transparte de pessoas
em caráter habitual, não aberto ao pübhbco, em regime de fretarnento. Vejam
as senhores que aqui temos urn papel carimbado, autorizada pelo DER-MG,
que concede ao motorista a direito de urna viagern especial de Bela Horizonte
a Caeté, corn hara marcada, cam autorizacão de 26/4/99 ate 5/7/99.
Enquanto o DER-MG autoriza, a cidadão recolhe as impastos para a viagem.
Depois, aparece urn carimbo do prOprio DER-MG dizenda que a AWl nãa é
válida para transparte dentro da Regiaa Metropolitana de Bela Horizonte. E
urna mudanca das regras do jaga depobs que a joga já carnecou. Hoje, várbos
motoristas de Caeté, que traziam passageiros para Belo Horizonte ern horária
fixo, determinado, passageiros listados inclusive, tiverarn a constrangirnento
de ver seus carras barradas pela Palicia Rodoviária, que depais as levou de
volta a Caeté, cam batedores a frente, e corn urna agravante: empregadas da
Transluxo, que 6 a empresa de ônibus que faz a transparte entre Caeté e
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Belo Horizonte, estavam determinando corno devia ser feito, quem poderia
ser apreendido, quern eles poderiam buscar. Ha urna suspeita de que carros
da Policia Rodoviária são consertados no patio da Transluxo, que tambérn
abastece carros da Policia Rodoviária nos seus postos autorizados. Para nós,
sso e gravIssimo. Se essas suspeitas se confirmarn corn urna dentincia, o
que podernos dizer é que mais urna vez órgãos governarnentais se vergam
ao suborno de empreiteiras e de ernpresas, prejudicando os trabalhadores
deste nosso Estado. Estamos conversando corn aqueles que foram
prejudicados hoje, que virarn seus passageiros, todos corn transporte
garantido pelo rnenos ate o rnês de juiho, terern de voltar a Caeté, corn urna
insatisfacão e urn constrangimento enorme para esses passageiros, que são
funcionários piblicos, funcionários de hospitais, estudantes, pessoas que tern
de vir a Belo Horizonte para trabaihar, urna vez que Caeté também está se
transforrnando ern urna cidade-dorrnitório, tarnanho é o desemprego que
existe para todo o lado. Agora estamos vendo que, corn certeza, para atender
a interesses de urna empresa de Onibus, aqueles que são rnenores, que são
rnais ernpobrecidos, acabam "pagando o pato" sozinhos, pela crise do nosso
Pals. 0 que vernos é urn conflito de baixa intensidade. Inclusive, policlais da
Pollcia Rodoviária, tarnbérn pobres, tarnbérn precisando daquele emprego,
são obrigados a entrar ern choque corn outras pessoas nas mesmas
condiçoes. E o conflito de baixa intensidade que pega os pequenos, enquanto
os grandes, por cirna, estão fazendo todos os empenhos e conseguindo que
as autoridades governarnentais se rendarn aos seus interesses. Tivernos, ha
poucos dias, no meu gabinete, urna reunião, onde estavarn presentes
pessoas do DER-MG, pessoas do SETRANSP, pessoas do SINDPAS,
pessoas diretamente ligadas ao transporte interrnunicipal, discutindo o projeto
alternativo que está trarnitando nesta Casa, que, diga-se de passagem, não
tern nada que ver corn esse problema, porque o transporte alternativo que
estamos regulamentando, rnas não criando, apenas tenta disciplinar
situacoes fora da area rnetropolitana.

Naquela reunião em que estavarn dois representantes do DER, eles se
colocaram totalmente a favor desse transporte regularnentar. Achararn que a
AM tinha que ser curnprida e que era a solução para as cidades da Região
Metropolitana e rnesrno cidades rnais distantes, que estão usando o
transporte feito em veiculos rnenores.

Agora, deparamos corn essa incoerência e esse abuso do DER, que
desrespeita urna portaria. Que fala uma coisa, no dia 26 de abril, autorizando
urn transporte, e depois bate urn carirnbo rnostrando que aquele transporte
näo 6 válido para a região de Belo Horizonte e Caeté, sendo que o
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documento autorizado pelo DER, corn assinatura do Eng. José Narciso
Cerqueira, regulamenta o transporte que esse cidadão está autorizado a
fazer.

Varnos fazer urn requerirnento a Comissão de Transporte, para que nesta
Assernbléia Legislativa sejam ouvidos representantes do DER, da Pollcia
Rodoviãria, da SETRANSP e da ernpresa Transluxo, para apurar tudo que ha
de denUncia e de irregularidade nessa situacão.

Hoje, já tentei falar corn o Sr. Antãnio Bartoletti, Diretor-Geral do DER, que
se encontra em Brasilia. Mesmo assim, estou tentando urn contato telefônico
corn ele, porque acho que todas as pessoas responsáveis pelo órgão püblico
tern que saber o que, de fato, está acontecendo, quem realrnente está
causando a confusão e realrnente quem está, quern sabe, aceitando ate
propinas. Levanto isso apenas como suspeita. Quero repetir que não estou
denunciando, apenas levantando suspeitas que me foram passadas. Porque
as viaturas da Policia Rodoviária podern ou talvez estejam sendo abastecidas
nos postos da Transluxo e consertadas em seus patios.

Enquanto isso, ha o pai de farnilia, sern alternativa, o qual, quem sabe, foi
urn desempregado de qualquer desses Bancos privatizados, foi urn
desernpregado de qualquer empresa que manda para fora os rnais veihos de
casa e contrata novos funcionários. Quem sabe foi aquele que buscou
sustentar a sua farnilia cornprando urn carro e agora, de repente, se ye tolhido
num direito regulamentado e garantido por lei.

Srs. Deputados, os abusos estão muito grandes. A corrupção, o desrnando
e o autoritarisrno comecam em Brasilia, mas também chegam ao interior de
nossas cidades. Chega ate para quem não devia e não podia ter tanta
autoridade, que se reveste de todo poder para intirnidar o cidadão que tern urn
docurnento autorizativo para fazer urn transporte, que está respeitando a lei,
que pagou todas as taxas e tern todo o direito de ganhar honestarnente a sua
vida.

Não sabernos quando vamos parar, não sabernos quando vamos ter urn
Pals que seja de todos os brasileiros, e não apenas de uma casta
privilegiada, que tern acesso ao rei, aos cofres do Tesouro e aqueles que não
tern o menor pudor de se vender e de se render diante de qualquer proposta,
por rnais indecorosa que seja.

Srs. Deputados, a nossa responsabilidade é muito grave e muito grande.
Por isso, faco urn apelo a esta Casa para que nos ajudem e que estejarn
atentos a todos os abusos que ferem a cidadania e o direito de trabalhar.

Tivemos as celebraçöes do dia 10 de rnaio. Não ha muita coisa para
celebrar, mas ha muita coisa para reivindicar, ha muita luta para enfrentar. E
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e essa luta pelo trabalho, pela digriidade do trabaihador e pelo trabaiho para
todos que estamos reivindicando.

Hoje, vamos nos empenhar de todas as maneiras para que aqueles que
cumpriram todas as regras e todas as ordens da Autorizacão de Velculos
para Viagens Intermunicipais - AVVI - possam, amanhã, legitirna e
legalmente, exercer o seu direito de ir e vir, pegar o seu carro em casa e
transportar Os passageiros que estão na sua lista, que podem e que devem
ser transportados. Para isso, contamos corn o empenho dos Deputados e
corn o apoio da imprensa, que, sern dUvida nenhuma, formadora de opinião
que e, ha de fazer justiça a quem precisa, pode e deve trabaihar. Muito
obrigada.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros que nos visitarn hoje nesta Casa nas galerias, telespectadores
da TV do Legislativo, tevê essa que criei e pela qual, hoje, podemos mostrar 0
nosso trabalho para toda a Minas Gerais.

Amanhä, quarta-feira, Sr. Presidente, dia 5, comeca, no Minascentro, mais
urna feira de malhas de tricô do Sul de Minas.

E o quinto ano consecutwo que os produtores de Jacutinga, Monte Sião e
Ouro Fino trazem a Belo Horizonte belIssimas roupas de inverno, a preços
extremamente competitivos, tanto e que a feira é urn sucesso crescente a
cada ano.

o pübhco responde positivarnente aos ótimos precos, a beleza e a
qualidade das malhas. Isso já causou ate ciUmes na Câmara de Diretores
Lojistas de Belo Horizonte.

No Ultimo ano, tivemos de defender aqui os trabalhadores, os produtores do
Sul de Minas, pois queria a Cãmara de Diretores Lojistas acabar corn essa
feira.

Ha cinco anos, venho participando e apoiando esse magnifico evento, e
todos, na Assembléia, nas secretarias estaduais, na Câmara Municipal,
sabem da minha colaboraçao, já que todos os anos encaminho ingressos
gratuitos para estes locals e para os Deputados.

Participo e apóio a Feira de Malhas do Sul de Minas, não so porque sou
muito bern votado em Jacutinga, Ouro Fino, Monte Sião e em outras cidades
do Sul de Minas, como Albertina, São Sebastião da Bela Vista e Andradas.
Participo, dessa iniciativa, junto corn meus amigos Prefeito Nenê Peroni, seu
assessor "Zé da Nica", o Vice-Prefeito Carlos e os associados da Associação
Comercial de Jacutinga, principalrnente porque a admiro muito.

Jacutinga e Monte Sião são urn exemplo para todo o Pals. La não existe
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desernprego. Toda a população jovern e adulta está envolvida corn a
produçao de rnalhas, inteiramente cornercializada, sern conhecer crise.

E a feira é urna oportunidade de não so divulgar a atividade das duas
cidades, como também de corneçar a colocar, no mercado, a coleçao de
inverno. Para os belo-horizontinos, é uma excelente chance de comprar
barato, as vésperas de uma significativa data, o Dia das Wes.

0 sucesso da feira é tao grande que, no ano passado, os organizadores
tiveram de fazer urna segunda ediçao em julho.

Nosso envolvirnento corn esse evento é tao intenso que, no ano passado,
encarninharnos correspondência a TURMINAS, solicitando a inclusão da feira,
que ocorre sempre cinco dias antes do Dia das Wes, no calendário oficial do
Estado. Ainda estamos aguardando urna resposta daquele órgão, e agora,
corno rnernbro da Comissão de Turismo, you voltar a fazer o pedido. Dessa
forma, a realizaçao da feira passa a ser oficial e a constar em todos os
catálogos da TURMINAS, que são enviados para as cidades e os outros
Estados.

Iniciativas como a feira de maihas devem ser aplaudidas e incentivadas,
porque devemos buscar soluçOes para o desernprego. Acreditarnos, corn
nosso apoio ao evento, estar contribuindo para que outros Prefeitos busquem
soluçães fora do poder pOblico.

Srs. Deputados, convido todos para conhecerern de perto, no Minascentro,
a partir de quarta-feira, essa vitoriosa realizaçao de Jacutinga e Monte Sião.
Muito obrigado.

Suspensao da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reuniào por 15 minutos

para entendirnentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Estão reabertos Os nossos

trabalhos.
2 Parte (Ordern do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscriçoes

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência
passa a 2a Parte da reunião, corn a 11 Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as cornunicacOes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerirnentos. Estão abertas as inscriçães para o
Grande Expediente da prOxima reunião.

Leitura de Cornunicaçoes
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicacão

apresentada nesta reuniâo pela Comissão de Educaçáo - aprovação, na 3'
Reuniâo Ordinária, dos Projetos de Lei n

o
s 80/99, do Deputado Miguel Martini;

94 e 95/99, do Deputado Wanderley Avila; 100/99, do Deputado Paulo Piau; e
137/99, do Deputado Antãnio Andrade; e o Requerimento n o 214/99, da
Comissäo de Agropecuária (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso VII do art. 232 c/c o art. 140 do Regimento Interno, requerirnentos dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, solicitando seja o Projeto de Lei no 221/99
remetido a Comissâo seguinte, uma vez que a Comissão de Justica perdeu a
prazo para emitir parecer; Paulo Pettersen, solicitando seja o Projeto de Lei no
193/99 remetido a Comissão seguinte, uma vez que a Comissão de Justica
perdeu o prazo para emitir parecer; e Adelmo Carneiro Leáo, solicitando seja
o Projeto de Lei no 112/99 rernetido a Comissáo seguinte, uma vez que a
Comissão de Justica perdeu o prazo para emitir parecer; nos termos do inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Bilac
Pinto (4), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n

o
s 396/95, 662 e

663/96 e 2.012/98; nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Dinis Pinheiro, solicitando a retirada de
tramitacäo do Projeto de Lei no 243/99; Arnilcar Martins, solicitarido a retirada
de trarnitacão do Projeto de Lei no 186/99 (Arquivern-se os projetos.); nos
termos do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Amilcar Martins (2), solicitando seja destinada a i a Parte de
reuniôes ordinárias para se homenagearem os Profs. Francisco Iglesias e
Olavo Brasil de Lima Junior, falecidos, respectivamente, ern fevereiro e abril
de 1999, deixando para fixar a data das reuniöes em outra oportunidade; nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requenmento do
Deputado Arlen Santiago e outros, solicitando seja realizada reunião especial
destinada a homenagear o Centro de Integracão Empresa-Escola de Minas
Gerais - CIEE - Minas, pelos seus 20 anos de fundacão, deixando para fixar a
data em outra oportunidade.

Discussâo e Votação de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justica sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei no 187/99, do Deputado Rogério Correia,
que institui a Programa de Formação do Patrimônio do Servidor PUblico,
revoga a Lei no 5.719, de 22/6/71, e dá outras providências. 0 parecer conclui
pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, a parecer. Näo ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussáo. A Presidência verifica, de piano,
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que não ha "quorum" para votação, mas que a ha para a continuaçäo dos
trabalhos.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia, em que solicita a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para tratar de assunto de relevância
e urgência. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de
40 minutos.

0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, venho 6 tribuna para esciarecer algumas questães que temos
discutido na CPI que apura a desvio de verbas dos fundos do BDMG e das
areas da educacâo, da habitaçâo e da saUde. Eu diria que é uma verdadeira
farra feita ao final do Governo Azeredo, uma farra corn o dinheiro dos fundos,
uma farra corn a dinheiro püblico, em que as desvios serviram para tudo,
menos para aquila a que, de fato, estavam destinadas as verbas.

Na ültirna reuniâo que fizemos, foram levantadas denUncias de desvio de
verbas da Loteria Mineira, para subvencãa social, para a SERVAS; mais de
153 Kombis foram distribuldas ao final do Governo Eduardo Azeredo, para as
municIpios que a ex-Presidente do SERVAS, D. HeloIsa Azeredo, escolheu. E
ela, entâo, saiu, bondosamente, distribuindo Kombis pelo interior afora, para
associaçöes e municIpios. Muito dadivosa, saiu distribuindo essas Kombis.
Estou surpreendido corn a Deputado Amilcar Martins, que infelizmente näo se
encontra - deve estar na CPI da CEMIG -, que me chamou de irresponsável,
leviano e mentiroso. Näo sei onde, porque, na minha frente, ele não disse
issa. Disse nos jornais que todas essas denüncias eram rnentirosas. E disse
que a denüncia era mentirasa, safada e mal-intencionada. Vou demonstrar
que as denüncias não eram mentirosas, nem safadas, nem mal-
intencionadas.

Mal-intencionadas foram as Kombis distribuIdas e a dinheiro desviado da
Loteria. Safado näo sei quem e, talvez a Deputado possa esclarecer.
Mentirosas, certamente you dernonstrar que as falas dele, essas, sim, foram
mentirosas. Alias, a farra é uma farra urn pouco familiar. 0 Eduardo é casado
corn a D. HeloIsa, a Alvaro é casado corn a Leticia, a Leticia é irma do
Amilcar, a Amilcar é cunhado do Alvaro, a Alvaro é cunhado da Helolsa, e a
Heloisa é esposa do ex-Governador, que recandidatou-se. A esposa do ex-
Governador, que era Presidente do SERVAS, pediu a dinheiro para a Loteria,
e esta não tinha dinheiro para dar, mas a Secretário da Casa Civil, que é
cunhado da D. Helolsa e do Amilcar, mandou pagar assim mesmo. E isso que
eu you tentar demonstrar corn todos os dados passIveis.

Inclusive, é uma prática antiga em Roma a tal do nepotismo. No Governo
Azeredo, 6 a "cunhadismo". Entâo, a "cunhadisrno" 6 realmente muito
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estranho.

0 fato e que a Loteria do Estado distribuiu, em 31/12/98, ou melhor,
desembolsou R$1.920.980,00, para verbas de subvencão para o SERVAS,
assim discriminados: R$100.000,00 para a Associação Brasileira de Combate
as Drogas, associacão séria, que é vinculada a urn Deputado do PSDB; para
a Associação Brasileira de Transporte de Orgãos, R$20.000,00; para o Fundo
Estaduat de Desenvolvimento das Comunidades, R$1.700.000,00 - são as
Kombis, as bondosas Kombis distribuldas pela ex-primeira-dama: para a
Furidacão Dr. José Maria dos Mares Guia, R$100.000,00. Esse sobrenorne
não me é estranho; a Fundacão não conheco, mas eta recebeu
R$100.000,00. E para a União dos Paraplegicos de Belo Horizonte, apenas
R$980,00. Isso totalizou R$1.920.980,00. Foram verbas liberadas em
31/12/98 para o SERVAS. Lernbro-me daquela histãria do pé da botina:
promete antes e dá a botina depois. Se olharmos a lista dos rnunicIpios que
receberam, evidenternente, verernos que eles derarn uma votação major para
Eduardo Azeredo.

Mas o fato é tao grosseiro que as subvencöes sociais foram distribuldas da
seguinte forma: no ano de 1995, foram R$508.000,00; em 1996,
R$164.000,00; em 1997, R$184.000,00; no ano de 1998, ano da eleicão,
R$4.599.608,13, praticamente R$4.600.000,00. Vejam que, no ano da
eleição, em 1998, essas verbas foram 10, 20, 30, talvez 50 vezes o valor dos
outros anos.

Mas o mais interessante é que D. Heloisa Azeredo solicitou essas verbas
em 14/7/98. Tenho aqui a carta da D. Helolsa para o Sr. Alvaro Azeredo -
acho que são parentes -, em que solicita a liberacão de uma verba. Ete,
gentilmente, manda para o Sr. Gil, da Loteria Mineira, dizendo que no limite
de R$2.500.000,00 ele poderia liberar a verba para a sua parente, D. Helolsa
Azeredo.

Pois bern. A Sra. Débora Franca, da Divisão Financeira - deve ser
funcionária efetiva, muito conscienciosa - justificou ao Sr. Alvaro Brandão de
Azeredo que não era possivel liberar o dinheiro. Tenho aqui a carta dela,
dizendo que não havia jeito de liberar os R$2.500.000,00 e pedindo para ele
observar as posiçöes legais. Segundo eta, 'os R$2.500.000,00 iriam
extrapolar a receita da autarquia. Assim sendo, sugiro a V. Sa.", o Sr. Alvaro
Azeredo, "que a assessoria juridica da Loteria deva se pronunciar, a tim de
resguardá-lo, na qualidade de ordenador de despesas desta autarquia, de
problemas futuros". Eta alerta: "Levantarnos também a questão acerca do
perlodo que estarnos atravessando. For ser urn periodo eleitoral, se essa
liberação de recursos seria devida". E depois eta vai explicar, dizendo que, se
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esse dinheiro saIsse da Loteria, não haveria condiçoes para o pagamento dos
prémios. Eta vai mostrar que a Loteria não teria condicães. Mas, mesrno
assim, o Sr. Alvaro Azeredo, muito caridosarnente, passou para a sua
parente, D. Helolsa Azeredo, a verba.

Já tinhamos levantado isso. Mas o Deputado Arnilcar disse que a denüncia
era mentirosa, safada e mal-intencionada. Vim demonstrar que a denüncia
não é safada, mentirosa nem mat-intencionada.

Portanto, a denUncia está aqui, e estão aqui os documentos comprovando
uma série de Kombis entregues. 0 dinheiro, R$1.700.000,00, era de
dezernbro de 1998. Temos toda a retaçao das Kombis distribuidas e tudo o
mais. Portanto, eu tinha conversado corn o Deputado Mauro Lobo, na CPI dos
Fundos, e ele solicitou-me que convidássemos, para depor na CPI, D. Helolsa
Azeredo, porque poderlamos obter essas informacoes por outras vias. Mas,
como fui charnado de mentiroso, safado e mat-intencionado, penso que D.
HeloIsa - consultarei Os meus pares da CPI - deveria vir a CPI, para que
possamos, de fato, verificar se essa documentacão é falsa, se é oficial, ou se
ha algo errado, mas SO Os docurnentos que tenho em mãos. Todos etes tern
a relacão dos gastos e do que foi distribuldo de subvencao social. Estou
ocupando esta tribuna, hoje, exatamente para que nâo pareca urn ato sectário
e radical a convocação da ex-Presidente do SERVAS para depor na CPI. De
fato, de posse desses docurnentos, como relator, sinto-me na obrigaçao de
sugerir a CPI uma averiguacão desse fato, principalmente porque o relator fol
chamado de denunciante safado, mentiroso e mal-intencionado.

0 Deputado Amitcar Martins (em aparte)* - Eu estava na CPI da CEMIG e
quando soube do seu pronunciamento vim rapidamente, mas, infetizmente,
terei de voltar. Estou aqui para reafirmar os comentários que fiz. Eu disse que
V. Exa. havia sido teviano, irresponsávet e que as denCincias tinham urn
caráter safado e rnentiroso. Gostaria de acrescentar mais: existe urn
componente de covardia nisso tudo. Gostaria de dizer a V. Exa. por que faco
essas afirmacöes, já que nos conhecemos ha tanto tempo. Tenho uma
docurnentacão, que passo as rnãos do Deputado Mauro Lobo, que é mernbro
da CPI. Esses documentos mostram o repasse dos recursos da Loteria do
Estado, que são absotutamente legais. A Loteria so existe corn a finalidade de
gerar receita, para que se use o dinheiro para fins sociais. Tenho cópia de
todos os recibos e de todos os recebimentos feitos pelo SERVAS. Esse
dinheiro foi apticado e inteirado corn outros recursos gerados pelo SERVAS,
por meio das Feiras da Paz, de desfites de moda e outras atividades tIpicas.
Foram compradas, efetivamente, 220 Kombis, para urn projeto do SERVAS
chamado Transporte Social. Essas Kombis foram repassadas para entidades
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diversas, para asilos de idosos, creches, entidades de portadores de
deficiência fIsica e, pela primeira vez na história de Minas, para conseihos
municipais de assisténcia social, muitos dos quais de prefeituras do partido de
V. Exa., de prefeituras do PMDB, do PDT, do PFL e de todos os partidos.
Tenho isso tudo documentado, exatamente para restabelecer a verdade e
para que não se possa acreditar em denincias levianas, como fez V. Exa.,
que disse, ainda, que a Loteria do Estado ficou, na transicäo de uma
administração para outra, sem urn tostão em caixa.

o Deputado Rogério Correia - Eu no disse isso. Disse que ela não poderia
pagar a totalidade dos prêmios.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - V. Exa. disse que ela não
poderia pagar prêmio nenhum. Tenho documentaçao provando que, além de
estarem pagos todos os seus compromissos corn os funcionários, inclusive o
131 salário integralmente, além de estarem pagos todos os seus
compromissos corn fornecedores, ate a primeira sernana de janeiro, ainda
ficararn depositados R$1.600.000,00, que seriam suficientes para pagar, pelo
menos, seis grandes prêmios da Loteria do Estado de Minas Gerais.

Estou aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado Rogerio Correia, para
reafirmar o que já disse e tenho uma documentaçao que prova que o repasse
desses recursos foi legal, feito corn correcão e entregue a pessoas honradas,
honestas e que tern consciência de como usar o dinheiro ptblico. 0 SERVAS
prestou urn imenso servico a populacäo carente de Minas Gerais.

As 220 Kombis não foram cornpradas em 1997, corno V. Exa. afirmou, mas
foram compradas em outubro de 1998, ou seja, depois das eleiçães. Corn
relacão a essas Kombis, tenho como provar, pois foram entregues em ato
pblico, cornprovado no noticiário, a essas entidades, no dia 14/12/98. 0
Governador Eduardo Azeredo já havia perdido a eleicâo, para a infelicidade
do povo mineiro, como os fatos estâo cornprovando. Estou repetindo aqui e
assurno a responsabilidade do que falo. Essas Kombis foram compradas no
final de 1998, diretamente da fábrica, pelo rnais baixo preço do Brash. Desaflo
V. Exa. que me prove o contrário. Se V. Exa. tern o desplante de fazer uma
denUncia grave contra pessoas honradas, tern a obrigaçào de comprovar a
falta de honradez dessas pessoas. Essas Kombis foram compradas
diretamente da fábrica, depois de urn processo de verificacao de preços,
depois das eleiçöes, sendo entregues as entidades, de forma püblica, no dia
14/12/98. Não se joga lama em pessoas honradas, Deputado Rogérlo
Correia.

0 Deputado Rogerio Correia - Muito obrigado, Deputado. V. Exa. já
ultrapassou os 3 minutos regimentais, e gostaria de terminar a minha fala.
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Agradeço o aparte de V. Exa.

o Deputado Arnilcar Martins (em aparte)* - Quem perde a credibilidade corn
denüncias vazias e com irresponsabilidades desse tipo é V. Exa. Volto a
repetir tudo o que afirmei sobre a denUncia irresponsável e leviana feita por V.
Exa.

o Deputado Rogério Correia - Deputado, V. Exa. é cheio de adjetivos e sem
nenhum conteüdo. Por favor, fique no Plenário para escutar de fato as
denüncias. Gostaria que V. Exa. tivesse paciência para escutá-las.

o Deputado Arnilcar Martins (em aparte)* - Estou na CPI da CEMIG. Farei
uma argüiçào rápida ao depoente e volto aqui, pois tenho imenso prazer ern
debater corn V. Exa. Nâo tenho razöes para temê-Io.

o Deputado Rogerio Correia - V. Exa. sO sabe rosnar desse microfone e,
agora, val escutar-me. Tenha paciência. A fala é minha, já Ihe dei o tempo
regimental, e V. Exa. deve sossegar e escutar. Vou dizer-lhe tudo o que
aconteceu corn relaçao a questao da Loteria. 0 problema da Loteria,
Deputado Amilcar Martins, é que o custo da prerniaçâo para cada extraçao - e
essa é uma nota técnica da Divisào Financeira a que o Dr. Alvaro Azeredo
não quis obedecer - é de R$1.025.000,00 semanais, conforme a planilha. Se
forern conternplados todos os prémios, haverá urn desembolso na ordem de
R$4.101.000,00. Mas o que foi deixado na Loteria não chegou a
R$1.600.000,00, corno disse V. Exa. Foram deixados Ia R$1.509.504,00, não
havendo, portanto, dinheiro para se pagarern os prérnios, caso isso
acontecesse. Isso em prirneiro lugar. Em segundo lugar, é urn absurdo o fato
de, no dia 31 de dezernbro, no final do ano, quando o Governador já tinha
perdido as eleiçoes, a Loteria dar R$1.700.000,00 para satisfazer urn
prograrna da prirneira dama. isso e realrnente urn absurdo. E urna farra corn o
dinheiro püblico. Isso foi o que fizeram corn a verba dos fundos. Cerca de
R$400.000.000,00 foram retirados, seja do fundo de educaçao, seja do de
habitação, seja da Loteria, enfirn, de todos os fundos, para pagar programas
caros do ex-Governador, que ja tinha perdido as eleiçães. Enquanto isso, o
funcionalismo pUblico näo pôde receber o 13 1 salário, e o Estado ficou
completamente falido. Foi feita uma verdadeira farra corn o dinheiro pUblico,
descapitalizando-se todos os recursos do erário, em urn verdadeiro
cunhadisrno: D. Helolsa de urn lado, Alvaro Azeredo de outro, alérn da
Fundação Dr. José Maria dos Mares Guia - que não conheço e que deve ser
boa. Tudo isso corn verba de subvençâo da Loteria do Estado, ao final do
ano, no dia 31 de dezernbro. Isso é indefensável.

Não estou fazendo nenhurna denUncia leviana, o que estou dizendo está
cornprovado aqui, está tudo documentado. Agora, o Deputado Amilcar
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Martins é leviano, porque sabe somente dizer urn monte de adjetivos, sem
conteüdo nenhum. Tenho tido paciência corn o Deputado, mas paciência tern
limites. Está tudo comprovado, e, assim, quero ver a D. Hetoisa dizer o
contrário dessa documentacâo na CP!. Talvez não seja necessário que eta
venha, mas gostaria que o Dr. Amitcar Viana Martins nos faca o favor de
conseguir que eta seja convidada, a fim de mostrar se as denüncias são
falsas ou não.

As Kombis foram distribuidas em dezembro, o que é tao vergonhoso quanto
distribul-tas em seternbro, outubro ou novembro, porque foram prometidas em
setembro, outubro e novembro. Isso está parecendo corn a histOria da botina,
que era contada antigamente, no sertão, pelo interior afora, em que o outro pe
da botina era entregue após as eteiçöes. As Kombis foram distribuidas
exatamente depois das eleicães, corn o Estado sem dinheiro, falido, entregue
quase sem nenhum centavo, cheio de dIvidas. No entanto, a esposa do ex-
Governador, bondosamente, distribuiu Kombis pelo interior afora. Que
bondade!

o Deputado Ermano Batista (em aparte) - Meu caro Deputado Rogério
Correia, teviano ou não, o pronunciamento de V. Exa. tern, obviamente,
caráter meramente potitiqueiro. 0 SERVAS, sob o cornando de D. Helolsa,
muiher séria, esposa de urn homern s6rio, que sempre tratou o dinheiro
püblico corn muita seriedade e respeito, entregou, e V. Exa. confirrna, Kombis
para uso de associaçoes, de creches, de asitos e de manicômios, e V. Exa.
nâo disse que houve desvios. Muito bern. Então foi bern aplicado.

o Deputado Rogério Correia - Houve desvio da verba da Loteria para
SERVAS.

o Deputado Ermano Batista (em aparte) - Melhor, permita-me V. Exa., que
discutir a entrega desses velcutos, por que V. Exa. nâo discute, então, o que
o SERVAS está fazendo, hoje? Está entregando algum beneficio? Está
fazendo atguma coisa? Meihor que discutir a entrega dessas Kombis depois
das eleiçöes, como promessa de campanha - ainda que o seja, é prova de
que Eduardo Azeredo é hornern de patavra, é homem de respeito -, é discutir
o fato de o Prefeito de Betim, do seu partido, haver prometido totes para todo
mundo, e, após as eleicöes, em vez de entregá-tos, a firn de que as pessoas
pudessem construir suas casas, corn honradez, provocou morte e tentativa de
mode. Existern pessoas sepultadas, existern pessoas hospitatizadas em
razäo de urna promessa de campanha que não foi curnprida. Estào, aI,
botetins, desses infelizes sern-casas, dizendo que, durante a campanha do
Sr. Jesus, havia fitas de pessoas no seu comité, querendo receber totes e
recebendo a promessa de que seriarn atendidas. No entanto, Deputado
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Rogério Correia, o Prefeito do PT, em vez de agir corno Eduardo Azeredo,
isto é, cumprir o compromisso de campanha e entregar os totes, entregou
batas. 0 Sr. Itamar Franco acabara de condecorar urn sem-terra corn a
Medalha da tnconfidência, e o Prefeito de Betirn condecorou os sern-casas
corn a medaiha de chumbo. Isso é motivo de rectamaçao, e näo o
comprornisso curnprido, como aconteceu corn a D. Helolsa e Eduardo
Azeredo.

0 Deputado Rogerio Correia - Deputado, ontern, discutimos tongamente
sobre o assunto de Betim, e, portanto, não irei desviar o assunto sobre a
denüncia que estou fazendo para esse, embora, ontern, tenhamos feito uma
sessão especial e discutido longamente tat assunto.

Já fiz meu pronunciamento sobre o que acho dessa questão de Betim.
Quanto ao que o SERVAS está fazendo, provaveirnente é rnenos do que
poderia, se desvios não tivessern acontecido. Foi de R$500.000,00, no dia 31
de dezembro, Deputado, mais a distribuiçâo de subvençao social, nurn total
de R$1.920.000,00. Portanto, R$2.420.000,00, tudo em dezembro de 1998.
Realmente, essa é urna dentncia irrefutávet. Não considero sério urn ex-
Governador que agiu, no final de seu Governo, limpando o caixa do Estado
para cumprir os seus compromissos de carnpanha, que havia perdido.
Compromissos que fez e que queria cumprir corn o erário pUblico, corn
dinheiro pUblico, numa situação dificitima para o Estado. Isso não é rnodo de
agir. E o Governador Eduardo Azeredo é useiro e vezeiro em fazer isso. Fez
a mesrna coisa na Prefeitura de Belo Horizonte: largou a Prefeitura na
pindaiba para o Prefeito Patrus Ananias, sern o 13 11 satário pago, corn zero
centavo de dinheiro no caixa, corn dividas imensas, pagando aquito que
escolheu pagar. Isso não é modo de governar. Isso charna-se fazer timpeza
no caixa em final de governo, para deixar pior ainda a situação do Estado. E
urna denüncia séria. Não podernos esquecer o passado. Não podemos
esquecê-to, ate para que não votte a acontecer. Já é a segunda vez que o ex-
Governador Eduardo Azeredo faz isso. Uma, como Prefeito; outra corno
Governador. Tornara - e o povo tern de saber disso - que ele não votte a
nenhurn cargo püblico executivo, para não repetir essa triste façanha.

0 Deputado Marcelo Gonçatves (em aparte) - Já tenho conhecirnento da
sua personatidade, do seu caráter, mas acho que, neste mornento, em
relaçao a Fundação José Mares Guia, que conheço bern, não está informado.
E uma Fundação de tratamento da muther, e teria o maior prazer em
acompanhá-lo ate tá. Fica na região centro-oeste, em Santo Antonio do
Monte, onde sou ginecotogista, obstetra, e faço tratarnentos naqueta regiâo
toda. E uma Fundacao séria, que tevou o nome do pai do Vice-Governador, e
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faz desde mamografia, tomografia, ate ressonância magnetica. Estou dizendo
isso so para o seu conhecirnento, pois sei que V. Exa. é pessoa honesta, urna
pessoa que não comete injustiça. LOgico que V. Exa. não e obrigado a saber
de tudo o que se passa no Estado, mas essa Fundação eu garanto, pois dela
participo, ate aproveitando para encarninhar pacientes para exarnes de
prevencão de cancer e outros. Como já disse, V. Exa. é Deputado sério e
estou a sua disposicäo para quaisquer esciarecirnentos a esse respeito. Muito
obrigado.

o Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado. Não teci nenhum
comentário sobre o caráter dessa Fundacão e ate comentei que não a
conhecia. 0 que estranha é que, em geral, as verbas de subvenção erarn
repassadas a entidades ligadas ao tucanato em Minas Gerais, no final do
ano, depois das eleicoes, e realmente não considero essa uma prática
administrativa correta. Quanto a Fundacão, agradeco ao Deputado pelas
inforrnacöes.

o Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, tambérn
o tenho em alta conta. Então, uma certa adjetivação a seu respeito não
encontra eco comigo. Tenho acompanhado o seu trabaiho, tanto na
Comissão de Fiscalização Financeira quanto na CPI, e nada me leva a fazer
julgamento diferente do que estou dizendo, mas gostaria de charnar a
atencão para uma questao: primeiro, a Loteria nunca correu o risco de não ter
recurso para pagar prêmio, porque, no caso, se necessário, eta seria
socorrida pela conta Unica. Segundo, em relação aos veiculos distribuldos,
acho que houve muito critério, critérlo de avaliacão de necessidade social, e
nao de atendimento politico. Acho que para esciarecer isso, Deputado, seria
mais fácil fazermos uma amostragem de algumas Kombis que foram
distribuldas, para onde foram distribuIdas, e que servico estão a prestar hoje.

Quando Secretário de Estado de Ciência e Tecno!ogia, tinharnos o IPEM,
urna instituicão vinculada a Secretaria, e eu havia proposto que o IPEM
mudasse seu sistema de distribuição do material apreendido, principalmente
alimentos que eram destinados a várias instituicães. Fizemos urn convênio
corn o SERVAS, que teve o maior critério na distribuicão desses alimentos
através da Sociedade São Vicente de Paula. A Dra. HeloIsa Azeredo fez
questão de, vencido o prirneiro ano desse convênio, mandar-nos urn relatório
completo sobre a destinacão desses alimentos. E urna pessoa, posso
assegurar, honrada e que merece todo o nosso respeito. Se eta merece o
nosso respeito, acho que V. Exa. tambérn é merecedor do respeito de seus
pares. Muito obrigado.

0 Deputado Rogério Correia - Muito obrigado, Deputado Mauro Lobo, corn
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quem tenho tido, na CPI, e tarnbérn na Comissão de Fiscalizacão Financeira,
urn convívio muito born, apesar das diferenças potIticas naturais. Não duvido
dos adjetivos que V. Exa. colocou em relação a D. HeloIsa, apenas estou
divergindo de urna prática administrativa feita ao final do Governo. 0 que eu
não p0550 admitir é que urn Deputado boquirroto, como o Deputado Amilcar
Martins, continue cuspindo adjetivos pelos ares, querendo desqualificar, não
pelo conteUdo nem pelo mérito, rnas apenas adjetivando. Não é possIvel que
varnos ter urn tratamento na Assernbléia Legislativa em que o conteido é
deixado de lado em norne de cuspir adjetivos e infâmias contra as pessoas,
como ele é costumeiro e useiro em fazer.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero, cornpanheiro Rogerio
Correia, discordar radicairnente do colega Deputado, que, para desviar o
assunto aqui debatido, acusa o Prefeito de Betim de uma inverdade. Não
houve nenhuma promessa de entrega de tote durante a campanha. Inclusive
a existem movimentos organizados dos sern-casas, que, por anos, estão
sendo acompanhados pela sociedade. Coma V. Exa. disse ontem, tivemos
aqui urna audiência pübtica para discutir a situacao que estamos passando
em Betim. Coma já foi dito, várias entidades aqui representadas estão
acompanhando o processo de negociação. lnfelizmente, está havendo
também pessoas que querem se aproveitar potiticamente dos pobres que
estão Ia acarnpados. Gostaria de deixar isso aqui registrado. V. Exa. está
falando de documentos, então que isso fique aqul registrado na sua fala.

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado, estamos
testemunhando a desenrolar dos acontecirnentos, e essas denUncias, essas
inforrnacoes, pelo visto, são gravissimas e da mais elevada seriedade. Na
Presidéncia da CPI dos Fundos, quero informar a V. Exa. que não varnos
aceitar, de forma alguma, ingerêndia, interferência de nenhum segmento
politico. Varnos atuar corn isenção e, acima de tudo, corn imparcialidade.
Esse é a nosso dever. Se for necessãrio, se for imperativo que se convide
qualquer ex-autoridade, qualquer pessoa da mais elevada estirpe, tenho a
certeza de que a Comissão atuará corn irnparcialidade, convidando quem
quer que tenha atuado no Governo anterior para prestar algurn
esclarecimento a nossa Comissão.

Por ültirno, respeito a palavra do Deputado, grande Deputado que
engrandece a nossa Casa, que engrandece a Assembléia Legislativa,
Deputado Ermano Batista, mas discordo veementemente de todas as suas
ponderacoes, principalmente no que se refere a seriedade do ex-Governador
Eduardo Azeredo, no que diz respeito a tudo que ele sernpre tratou e que
sernpre cumpriu. E notório, é do conhecimento de Minas Gerais que a ex-
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Governador Azeredo jamais cumpriu sua paiavra empenhada. Pergunto aos
Srs. Deputados: que dia eie cumpriu seus deveres corn a Assembléia
Legisiativa? Que dia que eie cumpriu as seus deveres corn os municipios de
Minas Gerais? Pergunto aos Deputados: que dia o Sr. Azeredo cumpriu as
suas obrigaçöes corn o funcionalismo pübiico, corn os professores e corn os
m ii itares?

Hoje, fiquei mais surpreso ainda, quando Ii uma matéria no jornal "Hoje em
Dia": "Azeredo rompe o siiêncio". Para falar da Poilcia Militar e do
funcionalismo ptibIico. Corn que autoridade e corn que propriedade o Sr.
Azeredo se refere a esses dois segmentos? Urn, ele foi o fator decisivo para a
quebra da tradição da Poilcia Militar. E é do conhecimento de todos que, al,
sim, o sangue fol jorrado. Desmandos, transtornos para Minas Gerais e a
mode que todos testemunhamos. Quanto ao funcionalismo, sabemos quanto
ele repudiou e repudia o ex-Governo Azeredo, que jarnais foi sério e
responsávei corn essa ciasse.

Ao final do seu rnandato, teve a indelicadeza e o impatriotismo de antecipar
o ICMS e, em vez de quitar a foiha do 13 0 salário, achou por bern priorizar o
pagamento de aiguns apadrinhados empreiteiros. Fica, portanto, a meu
sentirnento de repulsa por essa seriedade que se dá ao ex-Governo Azeredo.

Quero ainda que fique ciaro que a CPI dos Fundos atuará, sirn, corn muita
isenção e imparciaiidade. Sohcito, desde já, ao Deputado Rogerio Correia que
envie essas informaçöes, esses documentos e essas dentincias a CPI dos
Fundos, para que os Deputados, corn imparcialidade, corn capacidade e corn
aitivez possam exarniná-Ios e desenvolver seu trabaiho na CPI. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questöes de Ordern

o Deputado Errnano Batista - Sr. Presidente, dais assuntos me levam a
levantar questao de ordem. Primeiro, a Regimento Interno estabelece que a
Deputado, ao se pronunciar, deverá faz6-lo de pe. Sentado, fala a Presidente
e os Secretários, quando estiverern lendo algurn expediente. Segundo, é
patente a faita de "quorum", assirn acho que V. Exa. não tern outro carninho
senäo encerrar de piano a reunião.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa que, de acordo corn o Regirnento
Interno, o Deputado pode faiar sentado, desde que sobicite a Presidência. 0
Deputado fez a soiicitacâo, e a Presidência perrnitiu que eie faiasse sentado.

• Deputado Errnano Batista - Não nos foi dado conhecirnenta disso.
• Sr. Presidente - Tendo em vista a irnportância da matéria constante na

pauta, a Presidéncia vai determinar que seja feita a chamada para a
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recomposicão de "quorum". Corn a palavra, a Sr. Secretário, para proceder a
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Antonio JCilio) - (- Faz a charnada.)
• Sr. Presidente - Responderam a charnada 15 Deputados. Existern 5

Deputados em reuniOes nas cornissOes, perfazendo urn total de 20
Deputados. Portanto, näo ha "quorum" para a continuacâo dos trabaihos.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de arnanhé,
dia 5, As 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de convocaçâo, e para a
ordinária, tarnbérn de amanhã, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na ediçâo anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE REDAcAO
As nave haras e quarenta e cinco minutos do dia quatro de marco de mil

novecentos e noventa e nave, corn parecem na Sala das Corn issOes as
Deputadas Elmo Braz, Djalma Diniz e Marco Regis, membros da Cornissãa
supracitada. Havenda nümero regimental, a Presidente, Deputado Elmo Braz,
declara aberta a reuniâa e, em virtude da aprovação de requerimenta do
Deputado Marco Regis, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a quab é
dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reuniâo se destina a eleger a Vice-Presidente. A
Presidéncia determina a distribuiçéo das céduias de votacãa e convida a
Deputada Marco Regis para atuar coma escrutinador. Apurados Os votos, é
eleito Vice-Presidente a Deputado Djalma Diniz, corn trés vatos. A seguir, a
Presidente dá passe ao Vice-Presidente eleito. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos pariamentares, convoca as
rnembros da Comissão para a próxirna reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabaihos

Sala das ComissOes, 4 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis - Ailton Vilela.
ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL
As dez horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e

nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ivo José, Arnilcar
Martins, Christiano Canêdo e Ronaldo Canabrava, rnernbros da supracitada
Comissão. Havendo nUmera regimental, a Presidente, Deputado Ivo José,
deciara aberta a reuniãa e, em virtude da aprovacãa de requerimento do
Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a
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qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0
Presidente registra a presenca do Deputado Adelmo Carneiro Leão e, em
seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a ouvir, em audléncia püblica, os Srs. Mario dos Reis Guirnarães,
Presidente da Comissão Estadual de Emprego e Superintendente de
Administração e Financas da Secretaria de lndüstria, Comércio e Turismo;
Paulo César Funghi, representante dos trabalhadores na Comissão Estadual
de Emprego e Presidente da CUT-MG; Miguel Angelo Torres Teixeira, Diretor
Executivo da Coordenadoria de Pesquisa do FAT LUMEN; Sra. Inez de
Barros, Superintendente da Superintendência de Relacöes do Trabaiho - SRT
- da SETASCAD, que irão discutir a utilizacão dos recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT - para qualificacão profissional e geracão de
emprego e renda no Estado de Minas Gerais nos anos de 1996 a 1998, e a
previsão para 1999. Passa-se 2a Parte da Ordern do Dia, corn a discussão e
a votação de proposiçães sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléia.
Corn a palavra, o Deputado Ronaldo Canabrava emite parecer mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 66/99 corn as Emendas n°s 1
e 2. Colocado em discussão e votacão, é aprovado o parecer. Neste
rnomento, o Deputado Ivo José transfere a Presidência ao Deputado Ronaldo
Canabrava e retira-se do recinto. Passa-se 6 21 Fase da Ordern do Dia, corn
a discussão e a votação de proposicôes que dispensam a apreciação do
Plenário da Assernbléia. 0 Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava,
submete a discussão e votação, ern turno Unico, os Projetos de Lei n°s 55/99
(relator: Deputado Christiano Canédo), 62199 (relator: Deputado Amilcar
Martins), 79/99 (relator: Deputado Luiz Menezes) e 82/99 (relator: Deputado
Ronaldo Canabrava), todos corn as ernendas que receberam o n° 1; 86 e
87/99 (relator: Deputado Arnilcar Martins), os quais são aprovados. Passa-se
a fase de discussão e votacão de proposicöes da Comissão. Corn a palavra,
o Deputado Christiano Canêdo lê requerimento de autoria do Deputado Ivo
José em que se solicita seja realizada audléncia pUblica desta Comissão na
Região Metropolitana do Vale do Ago. Em seguida, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta requerimento em que pede sejarn convidados os
superintendentes do Banco do Brash, da Caixa Econômica Federal, do Banco
do Desenvolvimento de Minas Gerais e do Banco do Nordeste para
discutirem os programas de geracão de emprego e renda no Estado.
Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Logo após, o Deputado Ronaldo Canabrava transfere a
Presidência ao Deputado Christiano Canêdo e apresenta requerimento no
qua[ pede seja encaminhado ofIcio ao Superintendente da Superintendência
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de Relacoes do Trabaiho - SRT - da SETASCAD, a firn de que inforrne a esta
Comissão o detaihamento sobre recursos do Fundo de Assistência ao
Trabaiho - FAT. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Ronaldo Canabrava convida os
expositores a tomarem assento a mesa e, em seguida, passa a palavra ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do requerimento que motivou esta
reunião, para suas consideracães iniciais. Após a exposicão dos convidados,
passa-se a fase dos debates, corn a participação do Sr. Eduardo Armond
Cortes de AraUjo, representante da CUT na Comissão Estadual de Emprego,
dos Deputados e de demais convidados, conforme consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissão para a
prOxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das Comissães, 4 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Luiz Menezes - Amilcar Martins

- Christiano Canëdo.
ATA DA 8a REUNIAO 0RDINARA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quatorze horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados João Paulo,
Antãnio Andrade e Maria José Haueisen, membros da supracitada Comissão.
Havendo námero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reuniäo e, em virtude da aprovacão de requerimento da Deputada
Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e e subscrita pelos membros da Cornissão presentes. A
Presidência inforrna que a reunião se destina a discutir, em audiência püblica,
corn a participação dos representantes de entidades püblicas e privadas, a
Lei n° 12.789/98, de 18/4/98, que torna obrigatOria a afixacão de preco em
produto comercializado no varejo e dá outras providências. A Presidência
inforrna aos Deputados e demais participantes que serão ouvidos na presente
reunião os Srs. Antonio Claret Nametala e Andrea Gilbert Lima Azevedo,
representantes da Associacão Mineira de Superrnercados - AMIS -, e Stael
Christian Riani, Inspetora Regional do Ministério da Justica em Minas Gerais.
ApOs, o Presidente tece consideracOes iniciais sabre a objetivo da reunião e,
em seguida, passa a palavra aos convidados para fazerem a sua exposicão e
responderem as perguntas formuladas pelos Deputados presentes, conforme
consta nas notas taquigráficas. Curnprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlarnentares, convoca as membros
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da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 4 de maio de 1998.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Antonio

Andrade.
ATA DA 73 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG

As quinze horas e dez minutos do dia vinte e oito de abril de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados
Adelmo Carneiro Leão, AntOnio Andrade, Amilcar Martins, Chico Rafael,
Eduardo Brandão e Eduardo Daladier, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara aberta a reuniOo e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0
Deputado Eduardo Brandão, corn a palavra, faz a leitura do Oficio n o 77/99,
enviado pelo Conselheiro Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado. A Presidência informa que a finalidade desta reunião é
ouvir o Sr. Eduardo Grebler, advogado, e registra a presenca do Sr. Henrique
César Mourão, assessor do convidado. 0 Sr. Eduardo Grebler, corn a
palavra, faz a sua exposição e em seguida é questionado pelos Deputados
Adelmo Carneiro Leão, AntOnio Andrade, Amilcar Martins e Chico Rafael. 0
convidado entrega vários documentos ao Presidente, que determina sejarn
anexados aos autos da CPI. Na fase de discussão e votacão de proposicOes
da Comissão são apresentados dois requerimentos: o primeiro, do Deputado
Amilcar Martins, solicita que seja ouvido nesta Comissão o Sr. Clãudio Sales,
Gerente Delegado da Southern Eletric Brasil ParticipaçOes Ltda., assessorado
pelos Srs. Carlos Forbes e Rodolfo Protásio, advogados; o segundo, do
Deputado Antonio Andrade, solicita que sejam ouvidos por esta ComissOo os
Srs. Celso Barbi Filho, Procurador do Estado, e Elena Landau, membro do
Conseiho de Administração da CEMIG. Colocados em votacão, cada urn por
sua vez, são os requerimentos aprovados. 0 Presidente registra que o inteiro
teor desta reuniOo consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece ao Sr. Eduardo Grebler sua presenca e as
várias informacOes prestadas, agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinãria,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 4 de maio de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Amilcar Martins - Chico Rafael - Bilac

Pinto - Eduardo Daladier - Eduardo Brandão.
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ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FIsCALIzAçA0 FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de abril

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Está presente também o Deputado
Antonio JiIio. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Márcio
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1 1 Turno do
Projeto de Lei no 194/99. Passa-se a ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçao de pareceres sobre proposicOes
sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, o relator,
Deputado Rogerio Correia, emite seu parecer concluindo pela aprovação da
referida proposição na forma original. Colocado em discussão e votação, é 0
parecer aprovado. 0 Deputado Márcio Cunha passa a Presidéncia da
Comissão ao Deputado Mauro Lobo, e o Deputado AntOnio Julio passa a
substitul-lo, por indicacão da Lideranca do PMDB. Passa-se a 3a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de proposicOes da
Comissão. 0 Deputado Rogerio Correia apresenta requerimento em que
solicita seja convidado o Secretário da Fazenda, Alexandre Dupeyrat, para
prestar esclarecimentos nesta Comissão acerca da Mensagem n o 53, de
27/4/99, do Governador do Estado. Na fase de encaminhamento de votação,
o Deputado AntOnio Jtilio faz uso da palavra e lembra aos Deputados
presentes que convite de igual teor já fora feito na Comissão de Constituicão
e Justica. Colocado em votaçào, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 4 de maio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo - Eduardo Hermeto

- Miguel Martini - Rogerio Correia.
ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quinze horas do dia três de maio de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados João Leite, Maria Tereza
Lara e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Presentes
estão tambérn os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Cabo Morais, Adelmo
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Carneiro Leão e Ivo José. Havendo nmero regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da
reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que esta reunião se destina a apurar, em
conjunto corn representantes da Comissão de Direitos Humanos da Cãmara
dos Deputados, os fatos ocorridos na desocupacâo de terreno püblico no
Municipio de Betim, no ültimo dia 26, negociar soluçoes para o problerna e
discutir assuntos de interesse desta Comisso. 0 Presidente procede a leitura
de faxes encaminhados pelo Comandante-Geral da PolIcia Militar de Minas
Gerais - PMMG - e pelo Prefeito de Betim, justificando a ausência do Maj.
Alexandre Lucas Alves, do 7° Comando Regional de PolIcia de Betim, e a
ausência do Prefeito. A seguir, o Presidente convida a tornar assento a mesa
os Deputados Federais Nilmário Miranda, Presiderite da Comissäo de Direitos
Hurnanos da Câmara dos Deputados, Cabo Julio e Maria do Carmo Lara, os
Promotores da Comarca de Betim, Srs. GregOrio Assagra e Geraldo Ferreira,
o Sr. Antonio Costa Faria, representante do Movimento dos Sem-Casas, e 0
Sr. Eduardo Lucas, Diretor-Presidente da TransBetim e representante do
Prefeito de Betim. Ato continuo, o Deputado Joäo Leite passa a palavra, para
as suas consideraçoes iniciais, a Deputada Maria Tereza Lara, autora do
requerimento que motivou a realização desta audiência piiblica. Em seguida,
o Presidente passa a palavra a todos os membros da Mesa, Os quais
lamentam a ausência do Prefeito de Betim e do Maj. Alexandre Lucas e
enfatizam a necessidade de apurar a verdade dos fatos para que Os
responsáveis pelas mortes sejam identificados e punidos. Neste mornento, o
Deputado Durval Angelo, 2 0-Vice-Presidente da Assembléia, em nome da
Mesa, entrega aos representantes do Ministérlo PUblico e ao Presidente da
Comissâo de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados cópia do laudo de
acompanhamento da necropsia realizada nas vitimas do episOdio de
desocupaçâo da Fazenda Bandeirinhas, na vila Bandeira Vermelha, em
Betim. Passa-se a fase de debates, corn a participação dos membros da
Mesa e dos Srs. Gilson Gonçalves de Souza, Gersi Gonçalves de Souza,
Sebastiào AntOnio Isaü, Joâo Francisco, representante da Luta Popular pela
Moradia, Gerson Lima, membro da Liga Operária e Camponesa, Oroni
Martins Rosa, Presidente do Sindicato dos Comerciários de Betim, Frei
CristOvão, AntOnio Luzia Vasco, Ezio Sura, do Movimento Popular de Betim,
Vereador LicInio Bahia, Camilo de Lélis e Frei Adelmo Francisco, da Ordem
dos Frades Menores, e das Sras. Renilda Pereira Lima, viüva do Sr. Elder
Gonçalves de Souza, e Arlete Maria dos Santos, viUva do Sr. Erionides. Os

133
expositores, convidados e presentes usam da palavra, conforme consta nas
notas taquigráficas. 0 Presidente registra, ainda, a presença das seguintes
pessoas: Helolsa Greco, Coordenadora do Movimento Tortura Nunca Mais,
Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo
Horizonte, Deputado Federal Gilmar Machado, Sra. Maria do Carmo Diniz
Ferreira, representante do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Betim,
Sr. José Bessa Pereira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
lndüstrias da Construção do Mobiliário de Betim, Vereador Oromar Costa,
Presidente da Câmara Municipal de Betim, Sr. Fernovedes Clareth Silva,
Presidente da Associacào Comercial Industrial e Agropecuária de Betim, e
Pastor. Itamar Silva, representante dos evangélicos de Betim. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares
e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a prOxima reuniáo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 5 de maio de 1999.
Joâo Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Sargento Rodrigues - Marcelo

Gonçalves.
ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REG!ONALIZAcAO
As dez horas e quinze minutos do dia quatro de maio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados
Ambrósio Pinto, Eduardo Brandào, Ailton Vilela e José Henrique, membros da
supracitada Comissäo. Registra-se a presença dos Deputados Márcio
Kangussu e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Ambrósio Pinto, declara abertos os trabaihos e, em
virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reuniao anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reuniäo se destina a
ouvir o Sr. José Augusto TrOpia Reis, Presidente do BDMG, a respeito dos
critérios observados para a liberaçäo dos recursos do SOMMA e do modo
como está sendo feita a amortização dos recursos já liberados, a fim de
subsidiar a apreciacão do Projeto de Lei n° 29/99; e a apreciar a matéria
constante na pauta. 0 Presidente registra a presença dos Srs. Ricardo
Ribeiro Tunes, Diretor do BDMG; Luiz Carlos Pereira Guilherme e Robson
Napier Borchio, Gerentes do BDMG; José Botelho, Prefeito Municipal de
Berilo; Mateus de Freitas Vieira, Prefeito Municipal de Guidoval; Rogério
Rocha Rafael, Prefeito Municipal de Comercinho e Presidente da AMEJE;
Geraldo Magela de Jesus, Prefeito Municipal de Virgem da Lapa; Rubier
Nascimento Souza, Secretário Executivo da AMESP; Leandro AntOnio
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Borges, Prefeito Municipal de Campestre; Pedro Luiz Cerise FlIho, Prefeito
Municipal de São Sebastião do Paralso e Presidente da AMEG; Chaue
Chequer, Prefeito Municipal de Almenara; Roberto Grapiüna, Prefeito
Municipal de Joalma e Presidente da AMBAJ; Dênio Marcos Simôes, Prefeito
Municipal de São Romão e Presidente da AMMESF, e Valmir Silva Costa,
Prefeito Municipal de Padre Paraiso. A seguir, tece suas consideraçöes
iniciais e passa a palavra ao Deputado José Henrique, autor do requerimento
que motivou a reunião. Após, passa a palavra ao Sr. José Augusto TrOpia
Reis, que faz sua exposicão. São abertos Os debates, cujo teor consta nas
notas taquigráficas. Em seguida, o Deputado José Henrique apresenta
requerimento em que solicita a retirada do Projeto de Lei n° 29/99 da pauta da
reunião. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a
finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a participação dos convidados
e a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária, a ser realizada em 5/5/99, as 14h3Omin, corn
a finalidade de se apreciar o Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei no
29/99; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 5 de rnaio de 1999.
AmbrOsio Pinto, Presidente - AIlton Vilela - Eduardo Brandão - José

Henrique.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CEMIG

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatro de maio de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Bilac Pinto, Amilcar Martins, Chico Rafael,
Eduardo Brandão e Eduardo Daladier, membros da supracitada Comissão.
Havendo námero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esciarece que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Carlos An
Sundfeld, professor da Faculdade de Direito da PontifIcia Universidade
Católica de São Paulo, a quern convida para compor a Mesa dos trabalhos. 0
convidado, corn a palavra, faz a sua exposição e, apás conclui-la, entrega
documentos ao Presidente. Este solicita que a documentação seja anexada
aos autos da Comissão. Prosseguindo, o convidado responde os
questionamentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Bilac Pinto, Eduardo
Daladier, Eduardo Brandão e Amilcar Martins. 0 Presidente registra que o
inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a participacão do Sr. Carlos An
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Sundfeld e os subsIdios por ele prestados a Comissão, agradece a presenca
dos parlamentares, convoca Os rnernbros da Comissão para a próxima
reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 5 de malo de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Chico Rafael - Amilcar Martins -

Antonio Andrade - Eduardo Daladier.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 19/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria da Bancada do PT, tendo como primeiro signatário o Deputado
Rogério Correia, a proposicão em análise dispOe sobre a renegociacão do
acordo da dIvida do Estado de Minas Gerais autorizado pelas Leis n°s 12.422,
de 1996, e 12.731, de 1997.

O projeto foi distribuido a Comissão de Constituição e Justica, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a esta
Comissão para receber parecer nos termos regimentais.

Fundamentaçâo
A proposicão tern por objetivo autorizar, previamente, o Poder Executivo a

realizar a renegociacão do Acordo n o 004/98/STN/COAFI, firmado entre o
Estado e a União.

Propoe o projeto de lei a fixacão de princIpios que devem nortear a
renegociacão, corn o objetivo de garantir o pacto federativo e preservar a
autonomia do Estado; lirnitar o desembolso, a firn de não comprorneter a
execucão de programas nas areas sociais; garantir a continuidade da
prestacão de servicos püblicos universais de boa qualidade; garantir a
continuidade dos repasses das transferências de recursos constitucionais
pertencentes ao Estado e definir urn limite rnáximo de desembolso de 3% do
total da receita lIquida corrente.

Apás a definicâo dos pontos para a assinatura do novo acordo, o art. 40 da
proposicão prevé que o contrato deverá ser submetido a apreciação e a
aprovacão da Assembléia Legislativa.

A Constituicão Estadual estabelece, em seu art. 90, inciso XVIII, ser de
competência privativa do Governador do Estado "contrair empréstirno externo
ou interno e fazer operação ou acordo externo de qualquer natureza, apOs
autorizacão da Assernbléia Legislativa, observados Os parãmetros de
endividamento regulados em lei, dentro dos principios da Constituição da
RepUblica".
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Para uma meihor análise do ponto de vista financeiro-orçamentário,
descrevernos a seguir as condiçöes existentes no contrato atualmente em
vigor, em comparacáo corn o lirnite de desembolso proposto no projeto.

0 Contrato n° 004/98/STN/COAFI prevê, na cláusula 5 a , que a divida
negociada corn a Uniäo será paga em 360 prestaçOes mensais e
consecutivas, calculadas corn base na Tabela Price, observado o limite de
dispêndio mensal de 1/12 de 13% da Receita Liquida Real - RLR, que
definida para fins do contrato, no § 10 da referida cláusula, como a receita
realizada nos 12 meses anteriores ao més imediatamente anterior aquele que
se estiver apurando, excluldas as receitas provenientes de operacöes de
crédito, de alienacao de bens, de transferéncias voluntárias ou de doacoes
recebidas corn o fim especIfico de atender a despesas de capital e as
transferências aos municipios por participaçöes constitucionais e legais.

Para se ter uma noçâo do significado, em termos práticos, do limite
existente nesse contrato, tomarnos como exemplo a RLR apurada, nos
termos do contrato, no més de outubro de 1998, relativa ao perlodo de
outubro de 1997 a setembro de 1998. Conforme dados constantes no Anexo
II deste parecer, apuramos uma RLR no valor de R$6.750.000.000,00. Como
o limite de dispêndio corn o servico da dIvida é de 13% da RLR, ternos urn
teto mensal para o rnês de R$73.100.000,00, aproximadamente.

Por outro [ado, considerando o estoque da divida fundada do Estado,
demonstrado no Anexo I deste parecer, verifica-se que, em 31/1/99, o total da
divida alcançava R$19.800.000.000,00.

Se fizermos urn cálculo, a tItulo de estimativa, dos juros de 7,5% a.a. sobre
esse estoque, terernos urn valor aproximado de R$1.490.000.000,00 ao ano,
ou R$120.000.000,00 ao mês. Logo, o lirnite hoje existente de 13% da RLR,
aproximadarnente R$73.100.000,00 ao més, näo é suficiente sequer para
quitar os juros mensais incidentes sobre a divida fundada do Estado.

E importante ressaltar que a taxa de juros praticada no contrato vigente
deve ser objeto de discussáo, visto que o valor mensal representa hoje cerca
de 21% da RLR.

Vale lembrar que, no mesmo mês objeto de nossa análise, somente as
despesas corn pessoal representaram 88,78% da receita orçamentaria
corrente ordinária.

Permanecendo a atual situacáo da receita do Estado, o endividamento
continuaria crescente, tornando-se cada vez mais distante a possibilidade de
seu pagamento.

A reducao do limite para 3% da RLR, como propoe a projeto, adotando-se
as mesrnas condiçOes utilizadas no exemplo acima, resultaria num valor
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aproximado de R$17.000.000,00 ao més, que, apesar de serem suficientes
para quitar rnenos de 15% dos juros mensais, estariam dentro das
possibilidades atuais de desembolso do Estado.

0 limite hoje previsto para dispêndio corn o serviço da dIvida, na situaçâo
em que se encontra a receita do Estado, impede a arnortizacão da dIvida e
ate contribui, de forma acentuada, para a seu crescimento, visto que ao
principal estariam sendo acrescidos, més a més, quase 40% dos juros, que
deixariam de ser pagos.

Podemos observar que as condiçôes atualrnente existentes não atendem a
nenhurna das partes, visto que a limite estabelecido para desernbolso näo
possibilita a amortizaçâo da divida nem sequer o pagarnento dos seus juros
mensais, bern corno estão além das possibilidades de pagarnento do Estado.
A proposiçâo surge corno uma opcão para se buscar urna negociação de
pontos factiveis, na qual nâo poderäo ser esquecidas as influências que a
conjuntura econOmica exerce sobre a capacidade de pagamento da dIvida,
antevendo-se as condicOes diante de situacâo conjuntural adversa.

Acreditamos que a solucão para o pagarnento da dIvida está no aumento da
receita do Estado, o que poderá tambérn definir a percentual mais adequado
como limite para dispêndio, de forma a conciliar a amortizaçao da dIvida corn
a capacidade de pagamento do Estado. Entendernos que hoje a Estado tern a
capacidade de desernbolsar apenas 3% da RLR para pagarnento do servico
da divida. Se a situacâo hoje prevista no contrato näo atende a nenhurna das
partes, por que, entâo, sacrificar as finanças de nosso Estado e ter urn
contrato assinado que nâo tern como ser cumprido? 0 que a projeto propãe,
Se, par urn lado, nâo possibilita a amortizacão da divida na atual conjuntura
econôrnica, possibilita ao Estado honrar a que estará propondo, por

z representar urn percentual que está dentro de suas possibilidades para
desembolso. Dessa forma, entendernos ser opcäo viável a autorizacão prévia
para renegociar a dIvida, observando-se principios que respeitern a

C
0
	 autonamia do Estado e urn lirnite de desernbolso factivel, compatIvel corn a

realidade financeira do Estado.
Conclusão

Pelo exposto, sornos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n 2 19/99, em 10C

turno, na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 4 de maia de 1999.
Marcia Cunha, Presidente e relator - Eduardo Hermeto - Rogério Correia -

Mauro Lobo - Miguel Martini - Rêrnolo Aloise.
* - Os quadros referentes aos anexos I e II foram publicados no "Diário do

Legislativo" de 6/5/99.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 37/99

Comissão de Direitos Hurnanos
Relatório

De autoria do Deputado Rogerio Correia, o Projeto de Lei no 37/99 dispöe
sobre a criação de cães no Estado e dá outras providências.

DistribuIdo, o projeto foi encarninhado a Comissão de Constituição e
Justica, que concluiu por sua constitucionalidade na forma do Substitutivo no
1. Agora, vern a esta Comissão para receber parecer sobre o mérito, nos
termos regimentals.

Fundarnentação
O assunto do projeto encontra-se presentemente sob o foco das atencoes.

Matéria polérnica, coloca em confronto questaes básicas: a proteção a
integridade fIsica da população e a existéncia de ragas de animals
consideradas perigosas. A extinçâo pura e simples de tais ragas não se nos
afigura o meihor caminho. A manter essa linha de ação, terlarnos que proibir a
circulação de carros, a fabricação de armas, a existéncia de governos
ditatorlais, enfim, tudo o que possa pôr em risco a integridade fisica ou mental
das pessoas. A regulamentaçao da posse e do manejo das ragas
consideradas perigosas, corn a responsabilizaçäo dos proprietários dos
animals pelos danos decorrentes do descumprimento das normas
estabelecidas, parece-nos ser a medida rnais adequada.

As estatIsticas indicam que no Brasil existe urn cachorro para cada cinco
habitantes, indice considerado alto. Urn controle sério sobre ragas de
comportarnento agressivo é importante e necessário, mesmo quando o
rnotivo da aquisição é a necessidade de guarda da casa.

O argurnento de que a legislação fere direitos e invade privacidade é
totalmente arcaico. Compete ao Estado modificar situacães que representem
risco de vida para as pessoas. 0 mais fundamental direito protegido pela
Constituiçao e a inviolabilidade do direito a vida.

Fila brasileiro, rottweUler, pitbuil tern suas caracteristicas próprias, que
podem ser rnal direcionadas pelo dono: o pitbull é utilizado em brigas
clandestinas; o fila, graças ao olfato, capturava escravos fugidos; o rottweiller
guardava e conduzia gado. A rnanutenção desses animals em ambiente
urbano tern que ser cercada do máxirno de cuidados, pelo risco que
representam.

Cães dessas espécies nào tern seu habitat no meio urbano. São prOprios
para o carnpo, para grandes espaços, onde possarn exercer livremente suas
aptidoes. 0 cuidado a eles dispensado tern que ser o mesmo dispensado a
animals ferozes. Mantê-los nas cidades so é possIvel atendendo-se aos
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ditames legais. Anirnais cuja força e cuja agressividade são risco para
crianças e adultos näo podem ser criados para infundir terror.

Portanto, apesar de estarmos de acordo corn o Substitutivo n o 1, da
Cornissão de Constituicão e Justica, apresentamos também sugestöes para
meihoramento do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 37/99

na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Constituição e Justica, corn a
Emenda no 1 , a seguir red igida.

EMENDA N o 1
D&-se ao § 1 1 do art. 20 a seguinte redação, acrescentando-se ao artigo o

seguinte § 40:

"Art. 20 - ...................................................................................
§ 1 0 - No ato de registro do animal serão exigidos:

- comprovante de vacinação do animal, observado o calendário
recomendado para as diversas ragas;

II - nome e endereco do vendedor e do proprietário do animal;
III - declaracâo da finalidade da criação do animal;
IV - registro de seguro contra danos que o animal possa causar a terceiros.

§ 40 - A não-apresentação de qualquer documento impede o registro do
animal.".

Sala das Comissães, 5 de maio de 1999.
João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Glycon Terra Pinto -

Marcelo Goncalves.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 117/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epIgrafe
tern corno objetivo a alteraçao da Lei no 10.360, de 28/12/90, que dispöe
sobre a transferência para o Arquivo Püblico Mineiro da documentacao que
menciona e dá outras providências.

Publicado em 11/3/99, o projeto fol encaminhado a Comissão de
Constituição e Justica, que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.

Vern agora a proposicão a esta Corn issão, para receber parecer sobre o
mérito.

Fundarnentação
0 projeto de lei em exame busca ampliar o alcance da referida lei,
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estabelecendo que toda a documentação de natureza de policiamento politico
produzida pelos órgâos de seguranca do Estado, em qualquer tempo, seja
transferida para o Arquivo Püblico Mineiro e declarada patrimônio histOrico
estadual. A lei que se pretende alterar se restringe aos documentos
produzidos pelo extinto Departamento de Ordem Politica e Social - DOPS.

o mérito da proposiço, inspirada pelo mesmo espIrito de resgate histórico
que regeu a edicão da Lei no 10.360, é inegável. Trata-se, tanto na lei quanto
na proposiço que ora examinamos, de preservar e destinar ao órgão püblico
responsável pela mernôria histôrica do Estado a documentação produzida por
Orgäos de segurança contra cidadãos que estavam no livre exercIcio dos
direitos universais de expressão e opinião polIticas. 0 Arquivo Püblico
Mineiro, Orgäo de memória e de pesquisa histôrica, é o destino legItimo dos
documentos produzidos pela policia polItica do Estado.

A proposição se justifIca por terem sido encontrados, durante os trabalhos
empreendidos pela CPI que investigou os arquivos do DOPS, diversos
microfilmes, relativos a investigacães de natureza polItica, arquivados sob a
rubrica da Coordenadoria de Segurança Püblica - COSEG. Justamente por
näo estarem sob a rubrica "Documentos do DOPS", esses microfilmes näo
puderarn ser transferidos para o Arquivo PCblico Mineiro. Sabemos hoje,
inclusive pelas conclusöes da investigacäo desenvolvida por essa CPI, que
outros órgãos, não somente o DOPS, exerciam a funçào de investigacâo
polItica e, como tal, produziram documentos relevantes para a memória
histórica do povo mineiro.

Cabe ainda comentar o substitutivo aprovado pela Cornissão de
Constituicão e Justica. Ainda que seja louvável a busca de uma forma
sintética e da náo-sobreposicão de normas legais, não nos parece adequado
eliminar o dispositivo que dispãe sobre as sancöes legais para o uso indevido
de informaçöes contidas em arquivos de investigação politica. Esse
dispositivo tern uma origem nitidamente determinada: a necessidade de se
coibir a utilizaçâo ilegal e ilegitima de arquivos politicos quando da emissâo,
por exemplo, de atestados de bons antecedentes. Ainda que formalmente
extintas as funçöes de investigacão politico-ideológica, continuam elas a
produzir efeitos concretos, que significam ameaca a liberdade individual e aos
direitos humanos. Propomos, portanto, que se mantenha o aludido dispositivo,
para que se estabeleca, de forma inequivoca, o fim da "contaminacäo" da
vida e dos interesses da pessoa por registros produzidos, num passado que
queremos distante, pelos Orgäos de seguranca polItica do Estado.

Entendemos ainda ser positiva e defensável a criacão de cornissào
especial, nomeada pelo Governador do Estado, para defmnir os critérios de
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acesso e divulgacâo dos documentos transferidos para o Arquivo Pblico
Mineiro, nos termos da legislaçäo que regula a privacidade da pessoa. E
irnperativo que se compatibilize o interesse social da publicidade desses
documentos, como fonte de pesquisa histórica e cultural, corn a salvaguarda
dos interesses das pessoas neles citadas, cuja privacidade deve ser mantida.
Nâo é outro o objetivo do dispositivo em questâo.

0 projeto prevê que a referida cornissão, como tantas outras nomeadas
pelo Poder Executivo, será integrada por membros dos órgaos e entidades
sociais envolvidos corn a questão jurIdica e social dos arquivos de natureza
polItica, tendo, por conseguinte, composicâo miltipla e variada. Tal
composição visa exatamente harmonizar os diversos interesses e pontos de
vista sobre a questâo, para que se produzam regras consensuais de acesso
aos docurnentos. Em nenhum momento, no nosso entender, viria a atingir a
independência dos Poderes constituIdos, o que foi aventado no parecer da
Corn issão de Constituição e Justica.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 117/99 no 10

turno, na forma original, e pela rejeiçào do Substitutivo n° i, da Comissão de
Constituiçâo e Justiça.

Sala das Comissöes, 5 de maio de 1999.
João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Glycon Terra Pinto -

Marcelo Gonçalves.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 142/99

Comissâo de Defesa do Consurnidor
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposicâo em epIgrafe
define direitos e obrigaçöes dos usuários do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 18/3/99, o projeto foi distribuido a
Comissão de Constituiçâo e Justica, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Por decisão da Presidéncia, publicada em 24/4/99, foi o Projeto de Lei n°
184/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, anexado a proposicâo em tela, por
guardarem semelhança entre si.

Vern o projeto, agora, a esta Comissäo para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentacâo
A proposiçäo sob comento define os direitos e as obrigacães dos usuários

do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Em seu art. 3 0 , ela
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estabelece que o preco da passagem abrange, a tItulo de franquia, a
gratuidade e a obrigatoriedade do transporte de bagagem no bagageiro e de
volume no porta-embrulhos, definindo os limites máximos de peso e de
dimensão, bern como a fixacão do valor do pagamento no caso de se exceder
a franquia fixada.

No art. 4 0 , a proposição disciplina o modo de formalizacão de reclamaçöes,
bern como o cálculo de indenização no caso de dano ou extravio da
bagagem.

Por fim, o projeto institui a apiicação de multas as transportadoras que
infringirem os preceitos contidos na lei.

A rnatéria objeto da proposição está em perfeita consonância corn as
normas legais aplicáveis a proteção dos interesses dos consumidores.

Ressalte-se, por oportuno, que já existem normas semelhantes as da
proposicão no piano federal, no que tange ao transporte rodoviário
interestadual e internacional, definidas pelo Decreto no 2.521, que entrou em
vigor em 23/3/98.

E desnecessário, por outro lado, discorrer sobre as diversas irregularidades
existentes no transporte intermunicipal de passageiros, já que são de
conhecimento püblico os problemas enfrentados pelos usuários, frequentes
vitimas de abusos praticados pelas empresas concessionárias.

Assim, parece-nos pertinente o projeto sob comento, uma vez que ele, ao
suprir lacuna que perrnaneceu em relacâo ao transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros, constituirá importante instrurnento de protecão
aos consumidores, que tern direito a servico püblico de qualidade.

Verifica-se, portanto, que a proposição é conveniente e oportuna.
Entendemos, por fim, que o projeto em comento já disciplina a rnatéria

objeto do Projeto de Lei no 184/99, que Ihe foi anexado.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovacäo, em 10 turno, do Projeto de Lei
n o 142/99 na forma original.

Sala das Comissöes, 4 de maio de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Bené Guedes.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 150/99
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatôrio
0 projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Canabrava, tern por objetivo

proibir a veiculação de mensagem que possa causar constrangimento ao
usuário inadimplente do serviço de telefonia no âmbito do Estado de Minas
Gerais.
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Publicada em 20/3/99, foi a proposição distribulda a Comissão de

Constituicão e Justica, que emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da rnatéria.

Agora, para atender ao que dispôe o art. 188, c/c o art. 102, IV, do
Regirnento Interno, vern o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao rnérito.

Fundamentacão
Não ha dUvida de que o consurnidor inadimplente, em razão do

descumprimento da sua obrigação, deve sofrer as penalidades previstas em
lei, entre elas 0 pagamento de multas, juros moratórios, etc. 0 COdigo de
Protecão e Defesa do Consumidor, por exernplo, estabelece o percentual de
rnulta de 2% em caso de atraso de pagamento (art. 52). Já a Portaria n o 663,
de 18/7/79, do Ministério das Comunicaçães, recepcionada pela Lei Federal
no 9.472 - Lei Geral das Telecom unicacoes -, também prevê punicöes para o
inadimplente, permitindo, ate mesmo, a suspensão da prestacão do serviço.

Fica claro, p015, que são rnuitas as puniçöes para o consumidor que não
pagar em dia a sua conta mensal do serviço de telefonia. Assim sendo, não é
justo impor-Ihe uma pena adicional na forma de divulgacão de mensagem que
possa, direta ou indiretamente, prejudicá-lo. Alias, o prOprio Código de Defesa
do Consumidor, em seu art. 42, veda terminantemente a utilização de
artificios que possam submeter o usuário a constrangimento no caso de
cobrança de dIvidas.

O Substitutivo no 1, apresentado na Comissão de Constituicão e Justica, no
nosso entendimento, é mais abrangente e corrige algumas imperfeicöes
técnicas do projeto, razão pela qual o acolhemos.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovacão, em 10 turno, do Projeto

de Lei no 150/99 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituicão e
Justica.

Sala das Comissöes, 4 de rnaio de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos, relatora - Bené Guedes.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 50/99
Corn issão de Redação

O Projeto de Lei no 50/99, do Governador do Estado, que dá nova redação
ao art. 3 1 da Lei no 11.721, de 29/12194, que cria e transforma cargos no
Quadro de Pessoal da Educacão e dá outras providéncias, foi aprovado em
turno ánico, corn a Subemenda n o 1 a Emenda n o 2 e a Ernenda no 3.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a flrn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
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268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 50/99
Altera a redaçâo do art. 3 0 da Lei no 11.721, de 29 de dezembro de 1994,

que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educaçao e dá outras
providéncias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 art. 3° da Lei n° 11.721, de 29 de dezernbro de 1994, modificado

pelo art. 20 da Lei n° 11.822, de 15 de maio de 1995, pelo art. 5 1 da Lei no
12.237, de 5 de julho de 1996, e pelo art. 10 da Lei n° 12.532, de 30 de junho
de 1997, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 30 - 0 cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoat da Secretaria
de Estado da Educacão poderá ser exercido temporariamente, em caso de
vacância, ate 31 de marco de 2001, por servidor designado para a funcâo
piiblica correspondente ao cargo vago.".

Art. 20 - Nos contratos administrativos celebrados pelo Estado, relativos a
designaçâo de servidor para o exercIcio de função püblica, considerar-se-á a
inclusâo de parcelas remuneratórias referentes a férias e a décimo terceiro
salário e, a seu término, de indenizacao por tempo de servico, a razo de urn
doze avos da rernuneração mensal do contratado por mês trabaihado.

Parágrafo Unico - Aplica-se o disposto neste artigo aos contratos em vigor
na data da publicaçâo desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 4 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - AIlton Vilela.

coMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 4/5/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência a Casa do falecimento do

Sr. Silvério Costa Guerra, ocorrido em 24/4/99, em Conceiçâo do Mato
Dentro. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (2), dando ciência a Casa do falecimento da
Sra. Maria Aparecida Durnbá de Castro, ocorrido em 28/4/99, em Belo
Horizonte, e da Sra. Maria Pacheco da Silva, ocorrido em 30/4/99, em Belo
Horizonte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marcelo Goncalves (3), dando ciência a Casa do falecimento
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da Sra. Arilda Paz Barbosa, ocorrido em 27/4/99, em Pedro Leopoldo; de
Geraldo de Paula Barbosa, ocorrido em 26/4/99, em Cordisburgo; e de Cléia
Firmino, ocorrido em 28/4/99, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
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ATA DA 28a REUNIAO ORDINARIA, EM 5/5/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira e José Alves Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 11 Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagem n° 24/99 (encaminha o Projeto de Lei no
295/99), do Governador do Estado - Oficios - 2 1 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposicães: Projeto de Lei Complementar n° 11/99 -
Projetos de Lei n°s 296 a 299/99 - Requerimentos n°s 277 a 282/99 -
Requerimentos dos Deputados Márcio Kangussu, Chico Rafael, Olinto
Godinho e César de Mesquita e da Comissão de Direitos Humanos -
Comunicaçöes: Comunicacaes da Comissâo do Trabatho e dos Deputados
Sebastião Navarro Vieira, Gil Pereira e Bené Guedes - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados César de Mesquita, Paulo Piau, Carlos Pirnenta,
Antonio Andrade, Márcio Kangussu - Questâo de ordem - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1' Fase: Abertura de InscricOes - Palavras do Sr. Presidente - DecisOes
da Presidência (2) - Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados César de Mesquita e Chico Rafael;
deferimento - Discussão e Votacão de Pareceres: Parecer de Redacão Final
do Projeto de Lei n o 50/99; encerramento da discussao; aprovação - Parecer
da Comissào de Justica pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°
187/99; questOes de ordern; discurso do Deputado Rogério Correia; rejeição;
questöes de ordern; verificacão de votaçâo; ratificaçâo da rejeição - Parecer
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n°
192199; discurso da Deputada Maria Olivia; encerramento da discussäo;
aprovação; questoes de ordem; verificação de votacao; ratificacäo da
aprovacão; questOes de ordem; renovação da votacão; rejeicão; questoes de
ordem; verificaçào de votacão; ratificacão da rejeicão - Votaçäo de
Requerimentos: Requerirnento do Deputado Olinto Godinho; aprovacão -
Requerimento da Comissão de Direitos Humanos; aprovaçao - Requerimento
do Deputado AntOnio Andrade; deferimento; questäo de ordem; existéncia de
"quorum" para o prosseguimento dos trabaihos; discurso do Deputado Márcio
Cunha - Requerimento do Deputado Hely Tarquinio; deferimento; questào de
ordem; discurso do Deputado Hely TarquInio - 21 Ease: Questäo de ordem -
Chamada para recomposição de "quorum"; existéncia de nümero regimental
para prosseguimento dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Questào de
ordem; existéncia de "quorum" para prosseguimento dos trabaihos - 3' Parte:

- Corn parecem Os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- Antonio Genaro - AntOnio JCilio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandâo - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar
- George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo
José - Joâo Batista de Oliveira - Joäo Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - José Milton - Lutz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogérlo Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl2min, a lista de

cornparecirnento registra a existência de nümero regimental. Dectaro aberta a
reunião. Sob a protecâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

1  Parte
i a Ease (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 1-Secretário "ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniOes anteriores, que sáo aprovadas sem restricOes.
Correspondência

- 0 Deputado Bené Guedes, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia:

"MENSAGEM No 24/99*
Belo Horizonte, 18 de marco de 1999.
Senhor Presidente,
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Encaminho a Vossa Excelência, para o obséquio de sua valiosa atencäo e
apreciacão dessa egrégia Assembiéia Legislativa, em caráter de urgéncia, 0
projeto de lei anexo, que dispöe sobre o Conselho Deliberativo do Instituto de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência a
expressão do meu apreço.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N O 295/99

Dispöe sobre o Conseiho Deliberativo do IPSEMG-CODEI.
0 povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu,

em seu nome, sanciono a seguinte el:
Art. 1 1 - Fica criado o Conseiho Deliberativo do Instituto de Previdência dos

Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG-CODEI - órgâo de
deiiberaçâo e de orientaçao superior integrante da estrutura do Instituto,
tendo por finalidade fundamental o estabelecirnento de diretrizes e normas
gerais de organizaçâo, operação, atuaçao e administraçäo das diversas
unidades administrativas da autarquia.

Art. 2' - Compete ao CODE I:
- deliberar sobre:

a) a politica de concessão dos beneficios e serviços do Instituto;
b) as propostas de aperfeicoamento dos instrumentos de atendirnento dos

beneficiários;
c) a poiltica de prestação de serviços e de atendimento dos segurados e

seus dependentes;
d) o encaminhamento de proposta de alIquotas de contribuição dos

segurados, das entidades empregadoras e os respectivos tetos, corn base em
estudos técnico-atuariais;

e) as propostas de regionaiização do atendimento aos beneficiários;
f) as diretrizes para formuiaçâo de convênios corn os municlpios e

respectivas câmaras municipais;
g) o disciplinamento dos diversos niveis da estrutura administrativa do

instituto.
1 - aprovar:

a) a proposta do Piano de Carreira e Vencirnentos dos servidores do
Instituto e possIveis altera(;ôes;

b) a proposta dos pianos de custeio, baseado em estudos técnico-atuariais;
c) as propostas de gestâo financeira e patrimonial, bern como o relatório

anual e a prestacao de contas de cada exercicio;
d) as tabeias e os respectivos tetos mensais para o pagamento da
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remuneracão pró-Iabore de entidades e profissionais credenciados e dos
servidores especificados no artigo 157 do Estatuto do Instituto, aprovado pelo
Decreto n° 26.562, de 19 de fevereiro de 1987, e suas posteriores alteracöes,
para prestacao de servicos de assistência médico-hospitalar, odontolOgica e
cornplementar aos beneficiários do Instituto;

e) as propostas de medidas destinadas a prornover a articulação entre o
Instituto e as diversas instituicães e entidades pUbilcas e privadas, localizadas
no Estado, para rneihoria do atendirnento aos beneficiários;

f proposta de minuta de projeto de lei, no prazo rnáximo de cento e oltenta
dias, contados da publicacão desta lei, sobre a reestruturação do Instituto, a
ser encaminhada ao Senhor Governador do Estado.

Art. 31 - 0 CODEI será composto por:
- seis representantes do poder pUblico estadual, indicados pelo

Governador do Estado.
II - seis representantes dos segurados indicados pelo conjunto pelas

entidades representativas de cada órgào ou Poder, sendo dois pelo Poder
Executivo, urn pelo Poder Legislativo, urn pelo Poder Judiciário, urn pelo
Ministério PUblico e urn pelo Tribunal de Contas.

Parágrafo ünico - As entidades mencionadas no inciso II do art. 30
estabeieceräo critérios para a escolha e a indicação dos seus representantes.

Art. 40 - Os membros do CODEI escoihidos na forma do artigo anterior
serão designados pelo Governador do Estado, para urn mandato de dois
anos, mantida a remuneração prevista no art. 42 da Lei n o 9.380, de 18 de
dezernbro de 1986.

Art. 50 - 0 Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral do CODE[,
corn rnandato de dois anos, sero indicados pelo consenso dos membros.

Paragrafo 10 - Na hipótese de não se chegar a urn consenso, o Presidente,
o Vice-Presidente e Secretário-Gerai serâo indicados pelo Governador dentro
de lista trlplice para cada cargo, a ser preparada peios membros do CODEI.

Parágrafo 20 - Todas as listas trIplices deverão conter pelo menos urn
mernbro previsto em cada inciso do artigo 30 desta lei.

Art. 60 - As normas complementares relativas as atividades do CODE!, as
competências, atribuiçöes e a forma de escoiha dos seus dirigentes serâo
estabelecidas em seu regimento interno, aprovado pela maloria dos seus
membros.

Art. 70 - Todas as decisöes do CODE! seräo aprovadas pela rnaioria dos
seus membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Art. 80 - 0 Instituto fornecerá suporte técnico, administrativo e pessoal
necessário ao funcionamento do CODE!, vedada a criação de quaiquer cargo
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efetivo ou comissionado.

Art. 90 - Fica extinto o Conselho Diretor previsto no inciso I do art. 37 e nos
demais artigos da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, e no arhgo 190 e
seguintes do Decreto n o 26.562, de 19 de fevereiro de 1987.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo, revogadas as
disposicães em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos de de 1999.
Itamar Franco, Governador do Estado.
Justificaçào: 0 presente projeto vem resgatar compromisso do Governo do

Estado de retomar a discussão da reestruturaçäo do IPSEMG.
Neste meio tempo, contudo, atendendo a dispositivo constitucional e aos

anseios dos servidores e da sociedade, através do Decreto 40.286/99, foi
criada Comisso Especial encarregada de estudar proposta de reforma
previdenciária para o Estado.

Portanto, longe de representar proposta pronta e acabada, o presente
projeto reabre a discussão do assunto dando ainda chance a que a
mencionada comissâo possa contribuir, inclusive, propondo ao Governo
emendas eventuais que aperfeicoarâo o presente projeto e que irâo adequar
a estrutura gerencial do IPSEMG ao papel que Ihe for reservado na
mencionada reforma.

Além disso, a Assembléia Legislativa, que acumulou vasta bagagem de
conhecimento sobre o assunto, certamente em muito poderá contribuir para o
aperfeicoamento do projeto."

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracáo
PUblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento lnterno.

- Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Vittorio Medioli, Deputado Federal, acusando o recebimento de cópia
de requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita sejam
realizados esforços para a prorrogaçáo do funcionamento da frente produtiva
de trabaiho nos municIpios do vale do Jequitinhonha pertencentes a area da
SUDENE. (- Anexe-se ao Requerimento n° 29/99.)

Do Sr. Armando Gonçalves Costa, Secretário da Saiide, informando, corn
referenda aos convênios firmados nas audiéncias pUblicas regionais, que nâo
ha recursos, no momento, para a retomada do envio das parcelas finais as
respectivas regiöes; e que eles terâo prioridade tao logo o Estado se
restabeleça financeiramente.

Do Sr. Paulo Rogerio dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz
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de Fora, encaminhando cópia de pronunciamento do Vereador Julio Carlos
Gasparette, em que defende a realizaçao das reformas tributária e politica. (-
A Comissão de Fiscalizaçào Financeira.)

Do Cel. PM Mauro Lücio Gontijo, Coma ndante-Geral da PMMG,
comunicando a impossibilidade da presença do Maj. Alexandre Lucas Alves
na audiência pUblica sobre a operação de reintegraçâo de posse de terreno
püblico no MunicIpio de Betim, uma vez que estaria, na ocasião, comandando
operacâo anteriormente planejada. (- A Cornissäo de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Ferraz da Silva, Vice-Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, comunicando que esse Orgào determinou a abertura de vista do
processo referente ao Balanco Geral do Estado, exercicio de 1998, ao Sr.
Eduardo Brandào de Azeredo, ex-Governador do Estado. (- Anexe-se a
Mensagem n o 19/99.)

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG,
encaminhando, em atendimento a solicitaçâo da CPI da Carteira de
Habilitaçao, o organograma desse órgao. (- A CPI da Carteira de Habilitacäo.)

Do Cel. PM Valdelino Leite da Cunha, Subchefe do Estado-Malor da
PMMG, solicitando seja feita alteracâo em proposta de emenda a Constituição
relativa a revisão geral da remuneraçao do servidor pLblico, substituindo-se a
denominaçâo "servidor püblico militar" por "militar estadual". (- Anexe-se a
Proposta de Emenda a Constituicao n° 10/99.)

Da Secretaria da Casa Civil, informando que o assunto objeto do
Requerimento n° 4/99, da Deputada Elbe Brandâo, foi encarninhado a
Secretaria do Planejamento para exame. (- Anexe-se ao Requerimento n°
4/99.)

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes
z Lojistas - CDL -, encaminhando o "Terrnâmetro de Vendas" de marco de

1999. (- A Comissâo de Turismo.)
Do Sr. Carlos Expedito Marques, Presidente do Instituto Helena Antipoff,

encaminhando o relatOrio anual de atividades referente ao exercicio de 1998.
0 	 Do Sr. Carlos Expedito Marques, Presidente da APAE de DivinOpolis,

encaminhando o relatôrio anual de atividades referente ao exercicio de 1998.
C (- Distribuidos a Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Salim Antonio Issa, Diretor-Geral do Hospital Julia Kubitschek,
agradecendo o reconhecimento expresso no Requerimento n o 41/99, da

C Deputada Elaine Matozinhos. (- Anexe-se ao Requerimento n° 41/99.)
Do Sr. José Luiz Moretzsohn, Coordenador do Grupo de Fe e PolItica da

Parôquia de Santo AntOnio, repudiando o Projeto de Lei n° 1.940/98, a
proposta de emenda a Constituicão que visa a instituir o Conselho Estadual
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de Contas dos MunicIpios e a proposta do Ministério Püblico e do Tribunal de
Justiça que visa ao ajuste do subsIdio mensal de Promotores, Procuradores,
Desembargadores e Juizes aos vencimentos dos Ministros dos Tribunais
Superiores. (- Anexe-se ao Veto a Proposição de Lei n° 14.015.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçães

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçöes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 11/99

Acrescenta parágrafo ao art. 152 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, que
dispöe sobre o Estatuto dos Funcionários Püblicos Civis do Estado de Minas
Gerais.

Art. 1- 0 art. 152, da Lei n o 869, de 1952, fica acrescido do seguinte § 40:
"Art. 152 - ........................

§ 40 - Fica assegurado ao servidor pUblico civil do Estado o pagarnento, a
titulo de indenizaçao, do valor correspondente as férias regulamentares
adquiridas nos exercicios anteriores e não gozadas, incluindo o terço
constitucional, nos seguintes casos:

- exoneração, a pedido ou de ofIcio;
II - licença para tratar de interesse particular;
Ill - colocacão a disposição, sem onus para o Orgão de origem;
IV - demissão.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Mauro Lobo
Justificação: 0 beneficio das férias anuais remuneradas do servidor pUblico

é urn direito constitucional insculpido nas ConstituiçOes da Repüblica e
Estadual. Entretanto, o Estatuto dos Funcionários PUblicos Civis do Estado de
Minas Gerais, Lei n o 869, de 5/7/52, e alteracöes posteriores, não disciplina a
questão da indenizacão de férias adquiridas e não gozadas nos exercIcios
anteriores pelo servidor quando de seu afastamento em determinadas
situacoes concretas.

Considerando que o servidor adquiriu férias e não pode usufruir delas no
momento oportuno, em razão da necessidade de serviço, e tendo em vista o
surgimento de situaçöes posteriores que justifiquem o afastamento do
servidor de suas funçoes, seria injusto se não houvesse uma compensacão
financeira pelo direito adquirido. Por esse motivo, entendo necessária a
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apresentacão deste projeto para assegurar que o servidor obtenha o
benefIcio, por tratar-se de direito constitucionalmente previsto e já adquirido
pelo servidor.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administração
Ptblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 296/99
Dispöe sobre a condição de aprendiz para adolescente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 trabalho do adolescente na condicão de aprendiz sO será

permitido se fizer parte de programa de formacão profissional.
Art. 20 - 0 programa de formacão profissional poderá ser desenvolvido

pelas empresas interessadas, submetendo-o a aprovacão do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo estar
em conformidade com as disposicOes do Estatuto da Crianca e do
Adolescente - ECA.

Art. 30 - Fica vedado qualquer tipo de atividade que coloque em risco a
saüde e o desenvolvimento do adolescente, assim como qualquer atividade
que caracterize risco de acidentes.

Art. 40 - A empresa que vier a desenvolver programa de formacão
profissional será responsável pelo pagamento de bolsa de aprendizagem,
bern como pelo acompanhamento da vida escolar do aprendiz, no que se
refere a frequência e ao aproveitamento.

Art. 50 - A empresa contratante fará constar no programa de formação
profissional jornada maxima de quatro horas de atividades como aprendiz.

Parágrafo Cinico - Empresas que não tenham como garantir formação
profissional em suas dependências garantirão bolsa de estudos especial em
cursos técnico-profissionalizantes.

Art. 60 - A fiscalizacão será realizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Crianca e do Adolescente.

Art. 70 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte
dias.

Art. 81 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 90 - Ficam revogados as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de maio de 1999.
Durval Angelo
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo garantir ao adolescente 0

direito a formacão profissional que realmente o qualifique para o trabalho e
impedir interpretaçöes errôneas do termo "aprendiz".
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O art. 227, § 3 1, inciso I, da Constituição Federal e o art. 60 da Lei Federal

n o 8.069, de 13/7/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), proibem
qualquer tipo de trabalho a menores de 16 anos, salvo na condiçao de
aprend iz.

Aprendiz é aquele que aprende ofIcio ou arte, e aprendizado é o ato ou o
efeito de aprender.

lnümeras empresas, ao interpretarem erroneamente o termo "aprendiz",
admitem adolescentes para a execuçâo de tarefas repetitivas, que nâo
caracterizam aprendizagern e flO os preparam para o exercicio profissional.

Este projeto de lei garante que as empresas que contratarem adolescentes
ofereçam programa de formaçâo profissional que assegure a permanência do
adolescente na escola.

Os arts. 3 0 e 40 da Lei Federal n° 8.069, de 1990, dispöem sobre os direitos
fundamentals inerentes a pessoa humana e o dever da famIlia, da
comunidade e do poder pUblico de assegurar, corn absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos de criancas e adolescentes, entre eles, o direito a
profissionalização.

Não podemos ser coniventes corn exploração do trabalho de crianças e
adolescentes. Nosso papel é garantir-Ihes oportunidades de qualificacào
profissional que permitam diminuir as desigualdades sociais.

O art. 60 da lei mencionada diz: "Na interpretaçao desta lei levar-se-ão em
conta os fins sociais a que eta se dirige, as exigências do bern comum, os
direitos e deveres individuals e coletivos e a condiçâo peculiar da crianca e do
adolescente como pessoas em desenvolvimento".

Por esses motivos, contamos corn a aprovaçâo dos nobres colegas a este
projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, do Trabalho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 297/99
Declara de utilidade pCiblica a Associacão de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Lagoa Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utitidade püblica a Associaçáo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, corn sede no Municlpio de Lagoa Grande.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de maio de 1999.
Hely Tarqulnio
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Justificação: A APAE existe na cidade de Lagoa Grande desde o ano de
1995 e tern se revetado de notável eficiência na consecução de seus fins.
Hoje, eta não atende apenas aos excepcionais da cidade, mas de toda a
regiáo, de forma desprendida e dedicada, pelo que vem crescendo a cada dia
o nümero daqueles que a procuram.

E de notar, ainda, que a entidade consegue vencer as dificuldades corn
persistëncia, levanta fundos e se equipa condignamente para servir de
maneira primorosa. Diante disso, julgamos mais que procedente que esta
Casa acotha sua justa reivindicação, outorgando-the o tItulo declaratOrio de
utilidade pUblica.

- Pubticado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exarne pretiminar,
e do Trabaiho, para detiberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, I, do
Regimento tnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 298/99
Cria processo seletivo simptificado para os casos de contratação por tempo

determinado para exercIcio de funcao ptibtica, sob a forma de contrato de
direito administrativo.

Art. 1 0 - Fica criado processo seletivo simptificado, sujeito a ampla
divutgação, nas hipóteses legais existentes de contratacâo por tempo
deterrninado para exerciclo de funçáo pübtica, sob a forma de contrato de
direito administrativo.

Art. 20 - A preferência para as contratacöes obedecerá a critérios de
gravidade social, especialmente nos casos de trabalhadores carentes e
desempregados, e, nas hipOteses que a lei exigir, observará sua habilitacão.

Art. 30 - Ficam destinados cinco por cento do total das vagas existentes
para a contratação a que se refere esta lei a ex-presidiários nas areas de
abrangência da administracâo püblica direta, autárquica e fundacionat
indicadas no decreto regularnentador do Poder Executivo.

Art. 40 .- 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias
após sua publicacâo.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo e revogam-se as
disposiçães em contrârio.

Sala das Reuniöes, 29 de abrit de 1999.
Mauro Lobo
Justificaçâo: A atividade da administraçâo piblica sujeita-se aos princIpios

da legalidade, impessoalidade, pubticidade e razoabitidade, e, por isso, é
fundamental que se busque, cada vez mais, malor transparéncia nas formas
de contratação existentes no serviço püblico. Dal a necessidade de se
estabelecer um processo seletivo simplificado nos casos de contrataçäo por
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tempo determinado para exerciclo de função püblica, sob a forma de contrato
de direito administrativo. Na medida em que o desemprego e a situação social
apresentam Indices alarmantes, a introducão de critérios que observem a
gravidade social dos possIveis coritratados é imprescindivel para a diminuição
das desigualdades sociais.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracão
Piblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 299/99
Cria comissão estadual especial que especifica e dá outras providências.
Art. 1 11 - Fica institulda no Estado de Minas Gerais a cornissão especial para

acompanhar os processos de desocupacão de areas invadidas para
assentamentos rurais ou urbanos.

§ 1 0 - A comissão terá que estar obrigatoriamente presente em qualquer
operacão policial que vise a desocupacão de areas invadidas para
assentamento rural ou urbano.

§ 20 - A comissão especial será composta por representantes dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário e será regulamentada por decreto a ser
editado pelo Governador do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacão.
Sala das Reuniöes, 4 de rnaio de 1999.
Carlos Pimenta
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Direitos Humanos

para parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

No 277/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de estudo técnico sobre o
impacto financeiro-orçamentário decorrente da aprovacão do Projeto de Lei no
67/99. (- A Mesa da Assembléla.)

No 278/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Seguranca Püblica corn vistas a que sejam tomadas
providéncias para que sejam recuperadas as imagens de São Joaquim e de
Nossa Senhora de Santana, roubadas da Igreja de Santana do Inhal, no
MunicIpio de Diarnantina, em 1997. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N o 279/99, do Deputado Joâo Pinto Rtheiro, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes corn vistas ao asfaltamento da Rodovia
Benedito Xavier, que liga Cachoeira do Campo a Ouro Branco.

N o 280/99, do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a
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realizacão de obras de conservação e restauraçao da BR-354, no trecho que
liga o Municipio de Patos de Minas a BR-262, e da BR-365, no trecho que liga
o mesmo municIpio a BR-040. (- Distribuidos a Comissão de Transporte.)

No 281/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja transcrito nos anais da
Casa o pronunciamento do Presidente da Associacao Brasileira de Criadores
de Zebu - ABCZ - proferido em 3/5/99, por ocasião da 65 1 EXPOZEBU, no
MunicIpio de Uberaba. (- A Mesa da Assembléia.)

N O 282/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado corn vistas a que autorize a destinacão de no minimo
10% do orçamento estadual para a area da satde. (- A Cornissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja determinado a Diretoria de
lnformacão e Comunicação desta Casa proceder a estudos corn o objetivo de
firmar convënio corn a TV Cultura de São Paulo, a firn de que a TV
Assembléia possa transmitir o prograrna Vestibulando. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Marcia
Kangussu, Chico Rafael, Olinto Godinho e César de Mesquita e da Cornissão
de Direitos Hurnanos.

Comunicaçöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Comissão do

Trabaiho e dos Deputados Sebastiäo Navarro Vieira, Gil Pereira e Bené
Guedes.

Oradores Inscritos
O Sr. Psidente - Corn a palavra, a Deputado Césa Mesquita.
O Deputado César de Mesquita - Sr. Presidente, senhores componentes da

Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, amigos da irnprensa, senhores
visitantes da Assembléia, na atual realidade brasileira, as fatos se pãem e se
contrapöem de maneira a evidenciar a situação drarnática a que está
submetida nossa populacão. Por exemplo, a recente divulgação do aumento
do saiário minima, no valor de R$6,00, coincidiu corn a notIcia de que a
Banco Central teria utilizado parcela astronômica de nossas reservas para
socorrer as bancos Marka e FonteCindam.

O exIgua reajuste salarial, a ser estendido aos milhares de aposentados
que recebem pouco mais que o salária minimo, foi justificado corn a alegação
de que a Previdência Social não tern recursos para arcar corn aumento maiar.

Em outras palavras, a Governo não se julga corn rneios para aumentar a
despesa da Previdência em mais de R$500.000.000,00 por ano - importãncia
estimada para cobrir a reajuste inferior a 5% que atenderá milhöes de
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aposentados -, mas se considera habilitado para jogar pela janela cerca de
R$2.000.000.000,00, em ajuda suspeita a dois Bancos falidos.

Não vamos analisar o reajuste do salário mmnimo, ate porque o absurdo da
situação salta aos olhos e dispensa cornentários. Nosso propósito é tecer
consideraçães sobre o Banco Central, essa organização todo-poderosa, que
desafia a lei e penaliza o povo brasileiro. E acreditamos serern nossas
observacöes particularmente oportunas, em vista das atividades da CPI dos
Bancos no Congresso Nacional, bern como do discutIvel comportamento do
Sr. Francisco Lopes e da equipe econômica quanto ao assunto.

Não custa lembrar que o Banco Central, tal como hoje opera, é urn
resquIcio indesejável da ditadura militar em que estivemos submersos por
quase trés décadas. Antes dele, existia a Superintendéncia da Moeda e do
Crédito - SUMOC -, órgao vinculado ao Banco do Brasil, que controlava a
po!Itica financeira do Pals. Corn o golpe militar, entenderam os novos
senhores que se fazia necessária outra instituição, corn ilirnitado poder para
agir sobre a economia e as finanças brasileiras. DaI veio o Banco Central, e,
mesmo após a redemocratizaçao, foi conservado, para atender aos
interesses das grandes poténcias estrangeiras que manipulam nossa
economia.

Desde sua fundação, o órgão vern agindo acima da lei, como, mais uma
vez, vern comprovar o episódio em que se envolveram o Sr. Francisco Lopes
e seus parceiros. Sua atuação sempre se fez, na verdade, em razão dos
arroubos de urn grupo de meninos-génios, economistas e administradores em
linha corn o chamado Consenso de Washington, sendo essa genialidade
entusiasticamente encampada por banqueiros sediados no eixo Rio-São
Paulo.

Desses meninos que vérn desbaratando as financas nacionais, dois bons
exemplos são os Srs. Gustavo Franco e Francisco Lopes. 0 primeiro
conseguiu a proeza de, em menos de seis meses, torrar nada menos que
U$40.000.000.000,00 de nossas reservas corn a politica de subsidlo ao
capital especulativo internacional. Já o segundo, colocado pelo Presidente da
Repiblica para substituir Gustavo Franco em circunstâncias pouco claras, foi
demitido logo depois, por razöes que não foram, tampouco, esclarecidas.

Ocorre que, no perIodo em que esteve a frente do Banco Central, o Sr.
Francisco Lopes prornoveu uma desastrada intervenção na polItica cambial e,
não bastasse isso, envolveu-se em escusa operacão em favor dos Bancos
Marka e FonteCindam.

o caso teria passado despercebido e se juntado aos muitos delitos que se
cometern contra o povo brasileiro e são aquinhoados corn a impunidade, não
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fosse a instauração da CPI dos Bancos. Ficamos, então, sabendo que o Sr.
Francisco Lopes dispöe de contas bancárias no exterior, não justificadas, em
montante aproxirnado de U$2.000.000,00; que continuava gerenciando sua
empresa de consultoria, a Macrométrica, mesmo estando no serviço páblico;
que autorizou a referida operação aos Bancos Marka e FonteCindarn,
vendendo-lhes dólares abaixo da cotaçao do mercado; que acobertou
vazarnento de inforrnacöes sobre a futura desvalorização do real - e esta
acusacão envolve também outros dirigentes do Banco Central -, favorecendo
grandes organizaçöes internacionais, a frente delas, o Banco Morgan.

São acusaçöes graves, nobres Deputados, para as quais o povo brasileiro
esperava contestação por parte do Sr. Francisco Lopes. 0 que se viu, no
entanto, foi demonstracão de arrogância e de escárnio em relacão ao
contribuinte: o indiciado se recusou a prestar informacöes, escudando-se em
prerrogativa legal.

E evidente que Lopes so fez incriminar-se, levando de roldão seus
companheiros nas atividades. A este ponto, näo ha dtivida em nossas
cabeças de que são todos culpados. Passarão eles agora a Justica cornum,
mas não sera surpresa, no final, se seus crimes caIrem no esquecimento.
Porém, a presença do Banco Central permanece como lembrete incômodo,
para o povo brasileiro, do regime politico ditatorial e das diretrizes
econômicas equivocadas.

A CPI dos Bancos deverá aprofundar-se em outras operaçöes a que se tern
dedicado o Banco e a equipe econôrnica. Entre o negOcios do PROER, por
exemplo, destaca-se, como absolutamente insatisfatória, a maneira como foi
feita a intervenção nos extintos Bancos Econôrnico e Nacional. No caso do
primeiro, as irregularidades existentes erarn rnuito maiores do que as que se
imputavam a nossa MinasCaixa. 0 estabelecimento mineiro, como se sabe,
foi surnariarnente liquidado, enquanto as falcatruas do Econômico - sediado
no feudo ou na capitania hereditária do Senador Antãnio Carlos Magalhães -
foram saneadas a custa do Tesouro Nacional, sendo o Banco transferido a
terceiros.

Já o caso do Nacional assumiu foros de estelionato, para dizer o mInimo:
por mais de dez anos, seus dirigentes se dedicaram a fraude, corn o
conhecimento do Banco Central e sem que ele se manifestasse.

Ora, esses são apenas dois exemplos que nos levam a necessidade de
repensar a própria existéncia do Banco. Enquanto tal não se faz, no entanto,
constitui imperativo inadiável que a instituição passe a operar em
conformidade corn a lei. Mas centrar nossas preocupaçães apenas sobre o
órgão não basta. 0 que 6 preciso 6 substituir o atual modelo econômico, a
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partir de urn regime politico verdadeiramente democrático.
A subsistir a poiltica imperial e autocrática do Sr. Fernando Henrique

Cardoso, cuja vontade ünica, dentro de nossas fronteiras, é reflexo das
recomendaçöes que Ihe faz a poder estrangeiro, nada poderá ser mudado.
Mas abdicando S. Exa. da postura orguihosa e volvendo as olhos para a povo
brasileiro, al, sim, a resto se ajustará.

o Deputado Marco Regis (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo,
Deputado César de Mesquita, pela impartância do terna que aborda na tarde
de hoje. Infelizmente, V. Exa. não está sendo levado em conta pela rnaioria
dos colegas presentes, já que mais parece que estamos dentro de urn imenso
vespeiro, aqui, no Plenário da Assembléia Legislativa, nesta tarde. Mas tenha
certeza de que as telespectadores da TV Assembléia e a pUblico das galerias
a ouvem atentamente.

V. Exa. abarda urn tema da rnais alta importância, porque, na verdade, a
denncia contra a "calhordice" que impera no sistema financeiro do Brasil,
acobertada pelos governantes federais, é de causar asco em todos nOs,
brasileiros. E ainda coloca, corn muita propriedade - e ate história -, quando
levanta da cova a antiga SUMOC, que é a Superintendência da Moeda,
quando rnuito bern tratau em seu pronunciamento. Ternos-Ihe o major
respeita.

Oxalá o Brasil se liberte desse sistema financeiro, que oprime a povo, no
dia-a-dia, na fila do Banco, nos procedirnentos bancários, nas exprapriacöes
das cantas do cidadão! Tenho amigos bancários ou gerentes de Banco que
dizem que as banqueiros são tao calhordas que são capazes de rnandar
colocar nas contas dos usuários dos Bancos taxas inexistentes, para
roubarem, apropriarern-se indebitarnente daquilo que pertence ao cidadão,
dizendo aos gerentes: "Se alguem reclamar retire, caso contrária, deixem
pagar para curnprir meta do Banco". Nôs vivemos numa ladroagern aficial,
que e a rnundo bancário da agiatagern oficializada, e cornungamos corn V.
Exa. desse pratesta e da rebeldia corn que V. Exa. coloca a tema da tribuna.
Parabéns pelo tema.

o Deputado Ragério Correia (em aparte)* - Deputado César de Mesquita,
gostaria de parabenizá-lo peto seu pronunciarnento e dizer que realmente
vivernos uma fragilidade na economia brasileira que é alga impressionante.
Hoje, me assustei, ao acordar e ver a naticiário da manhã em uma emissora
de televisão, dizendo que as Bolsas, ontem, tiverarn urna queda, a dálar teve
nova subida, também as juros subiram, e isso foi imputado a urn depoimento
que a Deputado Federal Aloisio Mercadante fará haje, a tarde, no Senado,
portanto, na CPI dos Bancos, a que rnostra a fragilidade da econornia, e, por
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rnais que queirarn insistir em que a crise econãmica está sendo debelada e
que as Estados e municipias podem ficar tranquilos, a que estamos vendo e
que a crise econômica tern, de fato, prejudicado rnuito todo a conjunto dos
Estados e dos municIpias. Exatarnente nesse sentido, a Governador Itarnar
Franco tern feito, corn a nosso apoio, toda urna queda-de-braço contra essa
palItica econômica tao injusta e tao combalida que estarnos vendo no Pals.
Gostaria de parabenizar V. Exa. par abordar terna de tanta relevância em
nosso Plenário.

o Deputada César de Mesquita - Agradeço aa Deputado Ragéria Correia
seu aparte, que veio tarnbém, a exempla do Deputado Marco Regis,
engrandecer e aprimorar a nassa pranunciarnenta.

Será uma nova realidade, em que a Presidente e seu Ministérlo agirao em
vista do interesse nacianal e nunca das injunçöes internacionais. Será urn
nova panorama, em que a econamia saudável será conduzida de mado
transparente, favorecendo nãa a urn grupa de banqueiros inescrupulosos e de
ernpresários de origern duvidosa, mas a todos as cidadãos brasileiros. A CPI
dos Bancos, esperarnas, poderá ajudar-nos a chegar a essa realidade. São
as nassas votas, que fazemos registrar nos anais desta Casa do povo
rnineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisãa do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paulo Piau.
o Deputada Paula Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, senhares

presentes nas galerias e senhores da imprensa, assumo esta tribuna, na
tarde de haje, prirneiramente para pratocalar requerirnento de minha autoria
em que salicita que esta Casa faça a transcrição, em seus anais, do discurso
proferida pelo Presidente da Associação Brasileira dos Criadares de Zebu -
ABCZ -, no dia 3 ültimo, segunda-feira, durante a abertura da expasiçaa da
raga zebuina.

Gastaria, em que pese ao pedida de transcriçaa, de mencionar urna parte
do seu discurso, em que diz a seguinte: "Em nada adiantará erradicar a
aftosa, adequar as custas de produçao, adequar taxas de juras e irnpastos,
criar linhas de crédito para a setar e autras providências, se nãa tivermos
segurança e tranqüilidade para trabalhar e praduzir.

Preocupam-nos as canstantes invasöes de propriedades rurais seguidas de
violéncia, arneaças e destruiçoes de patrimônias. Sornos literalmente contra
esses atas.

Preocupa-nos, tambérn, a irnpunidade aas que ameacam frontalmente as
autoridades, as órgãas pUblicas e a ardem social.

Preacupa-nos, ainda, certas pasicianarnentas de lideranças e politicos,
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prestigiando movimentos que tern o objetivo de desestabilizar o setor rural.
No ato da condecoraçao de Ouro Preto, no dia de Tiradentes, pelo Governo

de Minas Gerais, por iniciativa da Assernbléia Legislativa, conforme nos
relataram os Exmos. Srs. Governador Itarnar Franco e seu Vice, Newton
Cardoso, no dia 29 de abril, no Palácio da Liberdade, em audiência agendada
pelo Secretário da Agricultura, Raul Belém, a homenagern, a nosso ver,
deveria ser - e so assirn mereceria o nosso aplauso - ao pequeno produtor
brasileiro, embora empobrecido, sem meios para produzir e prestes a
entregar a sua propriedade ao órgão financiador, para, em seguida, mudar-se
para os centros urbanos, iniciando, assim, o circulo vicioso: hoje, sem terra,
arnanhâ, corn terra, mas sempre sem estrutura para produzir".

Esse é o trecho que gostaria de destacar do discurso que 0 Presidente da
ABCZ fez durante a abertura da exposiço. 0 trecho em que gostaria que os
Deputados prestassem atencao refere-se ao anüncio de que a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais condecorou o MST. Ao que consta, a
Assembléia Legislativa, pelo menos o Plenário desta Casa, não ponderou
sobre a indicacão do MST para ser condecorado no ültimo dia 21, em Ouro
Preto. Possivelmente, por meio de alguma pressão, o Sr. Governador Itamar
Franco, segundo consta nos bastidores, exigiu que o Presidente da
Assembléia Legislativa fizesse uma nota oficial explicando que a
responsabilidade era toda deste Poder. Não concordamos corn isso, porque 0
regulamento da comenda, que analisamos, tern nada menos do que seis
pessoas do Governo do Estado fazendo parte do Conseiho da Comenda da
lnconfidência.

Portanto, o Governo do Estado e o responsável pela indicacão do MST para
ser condecorado em Ouro Preto, no dia 21. 0 Sr. Governador jamais poderá
se ausentar dessa responsabilidade, sob pena de levar-nos a pensar outra
coisa a respeito do seu perfil ético e moral.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Colega Deputado Paulo Piau,
gostaria de dizer que o MST e composto por pessoas que são trabalhadores
rurais, que não tern terra e fazem urna luta pacifica. As vezes, quando ha
conflito, e porque seus direitos são desrespeitados. Al é usada a forca policial
ou outros mecanismos para ameaçá-Ios. Somos testemunhas de que o MST,
neste Pals, quer uma maior distribuicão de terra. 0 Brasil é urn Pals onde ha
a rnaior concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, sendo muitas
terras improdutivas.

0 que está acontecendo em Betim não é ocupacão pelo MST. Soube da
noticia, ha poucos minutos, de que eles não aceitaram o acordo. Uma
comissão, coordenada por dois Promotores e várias entidades, incluindo a
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OAB, tentou de toda rnaneira negociar, mas, infelizmente, ha interesses
politicos de urn grupo que não tern nada a ver corn o MST.

Gostaria aqui, colega Deputado, de fazer nossa homenagem ao MST. De
forma alguma podemos deixar que nesta Casa esse movimento possa
representar urn risco de violência ao Pals. Pelo contrário, são pessoas que
querem urn Pals mais justo, corn distribuicâo de renda e de terra e que
querem contribuir para que haja major qualidade de vida por intermédio do
assentarnento, da valorizaçäo da agricultura e da major distribuição de terras,
como é direito de todo brasileiro. Obrigada.

0 Deputado Paulo Piau - Agradeço o aparte da Deputada Maria Tereza
Lara. Gostaria também de falar sobre seu pronunciamento em defesa do
MST. Nenhum brasileiro, em sã consciência, é contra a reforma agrária.
Nunca vi nenhum, a náo ser pessoas que tern uma ideologia de extrerna
direita, podernos assim dizer, mas é raro encontrar esse tipo de pessoa.
Todos nOs somos favoráveis a reforma agrária. Mas ternos que ter urna
reforma pacIfica, uma reforma agrária na legalidade - esse deve ser o ponto
de partida. Corn relação ao MST, consideramos esse movimento, sim. Tanto
é que, na legislatura passada, ful Presidente da Comissão de Agropecuária e
por rnais de dez vezes recebemos Os movimentos nesta Casa, não so o MST,
mas também o MSLT e a prOpria FETAEMG. Nôs os recebemos aqui e os
reconhecemos, sirn, porque são cidadãos brasileiros, que estão a procura do
seu espaço, prestando uma colaboraçao para que a reforma agrária se
concretize.

Mas o MST é urn movirnento, Deputada Maria Tereza Lara, que usa de
procedimentos ilegais, contrários a legislação brasileira, e, a partir do
momento em que o Governo do Estado o condecora, ele está dando respaldo
a própria ilegalidade. E al está o grande erro do Governador do Estado, no
meu entender, e tarnbém da Assembléia Legislativa, se ela pode ser
responsabilizada por se condecorar o MST. Não podemos admitir essa
honraria, nem para o MST nem para nenhuma instituição que use da
ilegalidade, porque a lei existe exatamente para ser respeitada.

Muito me admira a senhora fazer a defesa dessa condecoraçao, já que o
movimento usa de instrumentos fora da lei. lsso, não podemos aceitar, senâo
a desobediência civil será generalizada neste Pals.

A Deputada Elbe Brandáo (em aparte)* - Deputado Paulo Piau, gostaria de
solidarizar-me corn V. Exa. neste discurso. A Deputada Maria Tereza Lara
não se encontrava aqui, na legislatura passada, em que fui Vice-Presidente
da Comissão de Agropecuária, e a histOria registra todo o trabaiho que
fizemos em favor da reforma agrária no nosso Estado: as nossas lutas, as
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nossas partilhas, o diálogo corn toda a sociedade, inclusive tendo a aplauso,
em muitos momentos, do então Deputado Marcos Helênio, que era nosso
companheiro e hoje é o responsável pela reforrna agrária no Governo de
Itamar Franco.

Muito me estranha, Deputado Paulo Piau, e já estamos iniciando processo
de denüncia quanto a isto, é a fato de que estamos vendo - corn todo o
trabalho que tivemos no assentamento ( .... ) de Souza, Ia em Bocaiüva, onde
era estabelecida a Usina Malvina; corn todo o trabaiho que a Governo
Azeredo fez, corn tudo que conseguimos implementar, sendo que já existem
no Governo de Itamar, no caixa da RURALMINAS, R$700.000,00 para
construir casas para as pessoas nesse assentamenta - a inIcia de uma
articulação politica maldosa, de pessoas que em nenhurn momento apoiaram
o assentamento, corno o ex-Prefeito de Bocaiüva. Ele comeca a criar turnulto
e a se impor ao Governo de Itamar Franco, corn outros Deputados da região,
inclusive o hoje Secretário da Justiça, Deputado Luiz Tadeu Leite, que em
muitos momentos foram contrários a reforma agrária nessa região, a nossa
luta na busca de alternativas e que hoje deixam a dinheiro retido no cofre da
RURALMINAS e não iniciarn o processo de construçao de casas para Os
produtares, para aquelas pessoas, Deputada Maria Tereza Lara, que querem
trabalhar a terra, que são corretas e honestas. NOs também estamas nessa
luta por uma reforma agrária realmente corn critérios na nossa Minas Gerais.

Continuaremos falando, Deputado Paulo Piau, sabre isso e convocaremas
novamente a nasso calega, Deputado Marcos Helênio, pelo qual tenho
profundo respeita. Não acredito que ele esteja de conluio corn essas politicas
de baixo calão que começam a imperar no Node de Minas.

Perdemos, sim, e é a momenta de começarmos a falar. Perdernas a eleição
corn o Governadar Eduardo Azeredo. Somos oposição ao Governador Itamar
Franco, mas rnuito mais que representar uma oposicãa é ter a certeza de que
lutaremos por uma Minas melhor, reconhecendo nele a figura do Chefe de
Estado das nossas Minas Gerais.

o Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputada Elbe Brandão.
Gostaria de reforçar a tese de que a MST colabora para a processo de

reforrna agrária do Pals, porque a pressãa é urn instrumento democrático.
Mas, entre reconhecermas que ele é urn instrurnento de pressão para uma
reforrna agrária mais consistente e duradoura e ele ser condecorado pelo
Governo do Estado, existe uma diferença muito grande, parque, neste caso,
estarnas ratiflcando a ilegalidade e a transgressão da lei.

o nosso Governadar me perdae, mas, no regulamento da Medalha da
lnconfidência, consta a seguinte: "Da admissão, da prornacão e exclusão. 0
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name proposto corn fundamento no artigo anterior será apreciado pelo
Conselho Perrnanente da Medalha nos aspectos moral, cultural e profissional
de sua conduta, atendidos tambérn as requisitos do Decreto n o 38.690, de
rnarço de 1997. A admissão, promacão e exclusão serão feitas par ato do
Governador do Estado, mediante propasta do Conselho Permanente da
Medalha". Então, não ha coma o Governador querer irnputar mais urna vez,
coma tern feita, todos as desacertos, tados as seus erras, a esta Casa
Legislativa.

Ontem ouvi dizer a seguinte: nos Gavernos anteriores, esta Casa era a
quintal do Executivo do Estado; agora, transforrnau-se na sala de visitas do
Executivo. Esta Assembléia está piaranda. Esta Assernbléia tern de retamar a
seu brio.

Sr. Presidente, a Mesa tern a respansabilidade de defender esta Casa coma
Poder, em igualdade de candiçöes corn a Executivo e corn a Judiciário. Esta
Casa não pade, simplesmente, acoitar tadas as mazelas do atual Governo do
Estada. Nãa pademas admitir esse tipa de atitude, coma é a caso do prajeto
que se refere a Policia Militar e de tantas outras projetas, que vêm,
desnecessariamente, a esta Casa. Agora, quanta a Medalha da lnconfidência,
o Gavernadar tira, covardernente, a seu name dessa responsabilidade. A
responsabilidade e, ünica e exciusivamente, dele, que joga, mais uma vez, a
culpa nesta Assembléla Legislativa, a panto de as Lideranças nacionais
estarern em Uberaba e responsabilizarern a Assembléia par essa atitude, que
consideramos injusta e ilegal.

Entre as names dos agraciados, nãa he produtar rural nenhum, nern urn
pequena produtor rural. Partanta, fica a nosso repUdia a essa candecaraçãa e
a atitude do Gavernador, que imputa a esta Casa essa responsabilidade.

* - Sern revisãa do oradar.
• Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exrno. Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira,

Sras. e Srs. Deputadas, membros da imprensa, senhoras e senhores,
considerando-se a que diz a grande irnprensa do Estado, de antem e de haje,
se uma pessaa rnais desavisada ler a jamal "Estada de Minas" au a jamal
"Hoje em Dia", ficará sem entender se esses jornais são ou nãa do Pals, au
se são desta épaca ou da épaca da ditadura e da repressão. Vejarn bern: no
"Estado de Minas" de ontem, lemos a seguinte: "Liga Operária e Campanesa
mantém base de guerrilha em Minas Gerais", e, no de haje, "Guerrilha corn
dinheiro do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador - rnobiliza a Governo
Federal". Mais ernbaixo temos a denüncia de urn trabalhador rural: "Minha
vida está sob urn fib de linha". Já no "Hoje em Dia", lemos a seguinte:
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"Instituto de Educação do Trabaihador lidera desvios do Fundo de Amparo ao
Trabaihador para financiar guerrilha no Node de Minas".

Entendo, Sr. Presidente, que estamos vivendo urn mornento extremamente
s6rio e dramático. Ha duas semanas, a população de Betim e a população
mineira ficaram estarrecidas corn os acontecimentos naquela cidade, em que
perderam a vida dois trabaihadores que estavam ocupando urn terreno da
Prefeitura. EIes morreram em uma acão extremamente complicada e
desastrada da Prefeitura daquela cidade, que requisitou a força policial para
fazer a desocupacão do Bairro das Bandeirinhas, retirando 200 familias que
a estavam morando. Dots trabalhadores tiveram suas vidas ceifadas.

Fico impressionado corn a posicão dübia por parte de alguns ativistas do
PT, que, por urn lado, defendem condecoraçães ao MST, ocorridas no dia 21
de abril e, por outro, calam-se diante do grave incidente ocorrido em Betirn,
acobertando de maneira explIcita a Prefeitura e o Prefeito daquela cidade,
que fazem parte do PT. Eles não ocupam esta tribuna para fazer a defesa de
urn ou dois trabaihadores, mas de todo urn movirnento que procura uma
identidade e urn caminho a ser percorrido.

Não quero fazer criticas a companheira Maria Tereza Lara, rnas é
necessário que o PT mostre, urgentemente, sua cara, retorne aos bons
tempos, porque sabemos que esse partido abriga pessoas de grande
capacidade, pessoas sérias, pessoas que tern e sempre tiveram urn
comportamento de defesa intransigente do trabalhador.

Faço esse preâmbulo, Sr. Presidente, para me reportar a cidade de Manga,
urna cidade de 30 mil habitantes, no extrerno Node, que está servindo de
base para guerrilheiros, pessoas que, em nome da ocupação pacifica, de urn
movimento pacIfico, que busca urn espaço, estáo provocando urna verdadeira
comoçào social no Municipio de Manga.

Hoje, tive o prazer de receber no meu gabinete os Prefeitos de Manga, de
Matias Cardoso e de Verdelãndia, que estão apavorados corn as invasöes
ocorridas em areas de preservação ambiental, as margens do São Francisco,
sern que nenhuma atitude esteja sendo tomada por parte de representantes
dos Governos Federal e Estadual. Ainda hoje, tive o prazer de conversar corn
O ex-Deputado Marcos Helênio, que, preocupado e sério como é, nos garantiu
que arnanhã estará corn o Ministro da Reforma Agrária, a fim de colocá-lo a
par dos acontecirnentos ocorridos no Municlpio de Manga. Marcos Helênio
nos garantiu que todas as providências estâo sendo tomadas e se colocou a
disposição daqueles rnunicipios, a fim de empreender urna ação para dar
transparência e homenagear as pessoas sérias, que precisam da sua terra,
mas, ao rnesrno tempo, denunciar o aproveitamento politico por parte de
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pessoas sem nenhurn compromisso corn este Estado e corn esta Naçao e
que desejam, cada vez mais, ver a cor do sangue e provocar desordem
urbana e rural.

A Deputada Maria José Haueisen (ern aparte)* - Agradecemos a
oportunidade, mas queremos dizer, nobre Deputado, que, realmente o MST
foi horneriageado no dia 21 de abril, e considerarnos que foi uma homenagem
muito justa. Esse Movimento está conseguindo, a duras penas, que se faca,
minimamente, o reconhecirnento da necessidade da reforma agrária. Não
podemos dizer que a reforma agrária está sendo feita em nosso Pals, mas
eles estão se empenhando nessa luta.

Gostaria de deixar bern claro que devernos reconhecer que o MST tern vida
prOpria, direcão própria e resolve como pode e como quer os seus problemas
e suas lutas. Somos totalrnente contra a rnanipulacão que é feita em qualquer
rnovimento, seja dos sem-terras, dos sem-casas, ou dos sern-tetos, corno tern
acontecido em Manga e como aconteceu, de forma dramatica, em Betim.
Somos e fomos solidarios corn o Municipio de Betim e corn o Prefeito Jesus
Lima, desde o prirneiro momenta. 0 PT se reuniu corn eles, deixando que
decidissem qual seria a rnelhor caminho, corn o acompanhamento das
autoridades Ia presentes.

Mais ainda: reconhecernos que ali ha uma infiltracão da Liga Operaria e
Carnponesa. Repudiamos essa infiltraçâo. Repudiamos tudo a que tern feito,
usando, inclusive, a dinheiro do FAT. E a que está no jamal de hoje.
Queremos deixar bern claro que somos a favor do apoio, da condecoracão ao
MST, sornos solidarios a Betirn, a Jesus Lima e as farnilias vItirnas daquela
situacão. Ficarnos sabendo que a Prefeito assumiu a cornprornisso de dar as
vitvas dos dois que rnorrerarn uma pensão, a firn de que possarn sobreviver.

0 Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a V. Exa. a aparte. Tenho uma
conduta pautada pela coeréncia nesta Casa, mas gastaria de dizer que,
infelizrnente, qualquer compensaçâo financeira as viUvas jamais ira devolver
as vidas daqueles trabaihadores. Precisarnos iniciar urn movirnento sério,
para saber quern e quem neste Estado e neste Pals.

Voltando ao terna do nosso pronunciarnento, Sr. Presidente, entendemos
que as recursos que estão sendo usados para movimentos de ocupaçäo nas
grandes cidades e, principalmente, para ocupaçöes nas areas rurais do nosso
Estado são recursos que deveriam estar sendo usados para a educação dos
trabalhadores. E a Fundo de Apoio ao Trabaihador, corn recursos de mais de
R$10.000.000,00, e a forma de aplicação desses recursos esta sendo
questionada. E necessario que esta Casa - que anda tao atenta as comissöes
parlamentares de inquérito, que anda tao atenta para que as problernas nãa
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resolvidos, ou questionáveis, possarn ter transparéncia para a opiriião püblica
- atenha-se tambérn a esse problema, porque é dinheiro do povo do Estado
de Minas Gerais, é dinheiro que deveria estar sendo utilizado na educacão do
trabaihador, na sua formação profissional. Fica al, da nossa parte, e da parte
das pessoas de bern desta Casa legislativa, nâo so a sugestao, mas o grande
desafio de apurarmos a verdade sobre o dinheiro do trabalhador mineiro, para
onde ete está indo.

Para concluir, quero dizer que estarnos empenhados e sotidários corn os
Prefeitos Haroldo Lima Bandeira, da cidade de Manga, João da Paixáo, do
Municiplo de Matias Cardoso, e José de Tide, de Verdelândia, municIpios
integrantes da area de conflito, para que tenham êxito em seu propOsito, p015,
de nossa parte, corno Deputado daqueta regiao, tudo faremos. Já entramos
em contato corn Brasilia, ja entramos em contato corn os Deputados Federals
para que seja apurada a realidade, para que a verdade venha a tona. Não
queremos ver no Norte de Minas urna area de conflito, conflito de sangue,
uma area de guerra, como está ocorrendo naquela região.

E quero dizer ao Deputado Ermano Batista, antes de conceder-the o aparte,
que estamos apresentando urn projeto, protocolado ontem, criando urna
comissào corn integrantes dos trés Poderes - Legislativo, Executivo e
Judiciário - para acornpanhar todo o rnovimento de desocupacão na area
urbana e na rural, dando suporte e apoio a PolIcia Militar, que tern "pagado o
pato" petos conflitos e tern sido vitima de brigas internas e de posiçöes
radicals de partidos politicos.

0 Deputado Errnano Batista (em aparte)* - Estava na Mesa e pude ver, de
frente, quando a Deputada Maria José fez a sua intervençâo. A Deputada
Maria José, inegavelmente, é uma Deputada séria, competente e desinibida
no exercIcio da sua funcão parlamentar, entretanto pude observar o grau de
inibição de que estava tornada no mornento em que se referia ao episodio de
Betim. Isso mostra a falta de convicção no papel que está desempenhando; é
a falta de vontade de defender o indefensável.

Veja o senhor, Deputado Carlos Pimenta, que o ilustre Prefeito de Betirn, na
rnelhor das hipóteses, corneteu, corn aquele episódio, urn crime culposo. Se
ele não quis a resultado, pelo rnenos podia prevê-lo. E agora diz a Deputada
Maria José que ele prernia aquelas farnilias corn urna pensão para as viCivas.

Ele tenta corrigir jogando, irnpondo - devido a urn ato de irresponsabilidade -
a populacäo mineira a pagarnento de uma pensão que náo é ele quern paga;
é o erãrio, são recursos de impostos que deveriarn estar sendo usados para
construir casas para aquelas farnilias, para comprar totes para aquelas
farnIlias para que ele pudesse cumprir seus comprornissos de campanha e,
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no entanto, hoje, prernia aquetas farnitias corn a morte de seus cabeças-de-
casal. Dão-lhe a medaiha do churnbo. V. Exa. rnesmo disse que a Sr. Itamar
prerniou o Movimento dos Trabaihadores Rurais Sem-Terra corn a Medatha
da lnconfidência. Depois, junta-se o Sr. Itamar corn o Prefeito de Betirn para
prerniar aqueles cidadãos corn a medatha do churnbo. Na rnelhor das
hipoteses, repito, a Sr. Jesus corneteu urn crime culposo, porque, se ele não
queria a resultado - nâo contesto, issa é questao de vontade -, poderia prever
que aquilo reatrnente pudesse vir a ocorrer.

0 Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a aparte. Terrninando, Sr.
Presidente, quero dizer que estarnos fazendo urn levantarnento, a nossa
bancada, juntarnente corn o PFL, para apurar a desvio dos recursos do
Instituto de Educação do Trabalhador, através do FAT, que deve ser usado
para a forrnação profissional dos nossos trabalhadores e está sendo usado
para incentivar movimentos de guerritheiros no Norte do nosso Estado,
infelizmente. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Antonio Andrade.
o Deputado Antonio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero aqui

fazer urn relato sobre a Comissão Especial de Estudos Avançados
Constitucionais e Legais para Sustar a Privatizaçao do Sisterna Energético de
Minas Gerais.

Podemos afirmar, sem medo de incorrer em equivoco, que o furor
privatizante do Presidente Fernando Henrique Cardoso e de sua equipe nâo
conhece lirnites. ApOs alienarem considerável parcela do patrirnOnio nacional
em condicaes discutiveis e lesivas para a povo brasileiro, S. Exa. e seus
auxiliares abrem agora as baterias contra Furnas e a sistema energetico.

A estratégia governamental, coma se sabe, camecou corn a convocacãa de
assernbléia dos acianistas de Furnas, para decidir sobre a divisão da
ernpresa em trés outras, sendo duas geradaras e urna transmissara de
energia. Seria a prirneira etapa do processo de privatizaçäo, contra a quat
foram ajuizadas nada menos que quatra lirninares e uma rnedida cautetar. A
justiça, felizmente, deu ganho de causa aos autores dessas acOes, sustando
a realização da assembléia e afastando, temporariamente, a hipótese de
secionamento da empresa.

J6 tivemos opartunidade de lembrar a Obvio, ou seja, que as privatizaçOes
feitas apenas para atender a interesses vindos de fora do Pals lange estão de
beneficiar a povo brasiteiro. A prova é que foram alienadas a Vale do Rio
Doce e tantas outras ernpresas pUbticas rentaveis, não tendo nossa
populaçâo recebido qualquer retorno em forma de beneflcio pelas vendas
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efetuadas. Ao contrário, Os recursos nao investidos na area social apenas
serviram para pagar juros altissimos ao capital especulativo estrangeiro.

Pois fol levando em consideração esses fatores que o Governador Itamar
Franco, Chefe do Executivo mineiro, resolveu instituir comissäo especial para
subsidiar o impedimento da privatização de Furnas e do sistema energetico. A
comissão iniciou seus trabaihos sob bons auspicios, paraleiamerite a
suspensâo da assembléia de acionistas convocada pela União. No ãrnbito de
seus trabaihos, por outro ado, o Executivo mineiro examina agora a
possibilidade de nosso Estado adquirir o controle de Furnas, através da
CEMIG.

o pressuposto juridico em que o Governo de Minas se apóia é a prãpria
Constituiçâo Federal em vigor. Na verdade, o art. 21 da Carta Magna
determina: "Compete a União explorar, diretamente ou mediante autorizacão,
concessáo ou permissão, os servicos e instalaçöes de energia elétrica e o
aproveitamento energético dos cursos d'água, em articulação com os Estados
onde se situam os potenciais hidroenergeticos.".

Como se ye, a norma constitucional faculta ao poder pblico - caso ele não
faca a exploração direta - delegar a tarefa a terceiros, desde que os Estados
membros onde se situarn as reservas hIdricas sejam consultados sobre o
assunto.

o que estamos testemunhando, no entanto, é o Governo da Uniâo adiantar-
se em suas intençães para privatizar Furnas e as congéneres sem ouvir os
Estados. E todo urn esquema ao qua] o anterior Governo mineiro se submetia
passivamente, haja vista a alienação de parte do capital votante e do controle
gerencial da CEMIG.

Minas Gerais, contudo, tern demonstrado que não mais aceita os
desmandos do Governo Federal. Estamos empenhando-nos na revisão do
pacto federativo e na implantacão de novo modelo econômico contrário a
nefasta politica neoiiberalista. Nesse contexto, insurgimo-nos, agora, contra a
privatizaçao do sistema energetico nos moldes em que é proposta.

Uma vista d'oihos no mapa do Brasil mostra-nos que duas das trés grandes
bacias que compãern o complexo hIdrico do Pals estão iocalizadas, em parte
ou no todo, em Minas Gerais: são elas a bacia do rio Grande e a bacia do rio
São Francisco. Nesse sistema, existem 41 usinas hidrelétricas, de
propriedade do Estado ou da União, operando em território mineiro. São elas
responsáveis por nada menos que 96% da energia elétrica gerada no Brasil.

Nosso Estado, dessa maneira, tern todo o direito de se opor a privatizacão
pretendida. Não bastassern os ponderáveis argumentos juridicos - a
inconstitucionalidade do projeto está em questâo -, iembrariamos que também
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existem fatores socioeconôrnicos a considerar: os rios tern utilização müitipla,
servindo as populaçaes de inUmeras maneiras, a corneçar pelo
abastecimento d'água e terminando corn o turisrno.

As margens da represa de Furnas, por exemplo, estão iocalizados 34
municipios mineiros, que já se beneficiam de florescente atividade turistica.
Muito a propOsito, constitui ela urn dos itens do Piano Emergencial de
Geracão de Emprego, criado pelo Governo itamar Franco.

Politicamente, por outro ]ado, deve-se levar em conta que a soberania e a
segurança nacionais estão em jogo: imagine-se o portentoso complexo
hidrelétrico, que abrange vastas extensöes do territôrio nacional, sendo
manobrado por organizaçães particuiares, muitas deias estrangeiras! Não é
por outra razáo que o governo dos Estados Unidos da America do Node -
essa superpoténcia que nos impöe a politica neoiiberal e manipula nossa
economia a seu bei-prazer - controla em seu próprio pals 95% do sistema
energetico. "Faça o que eu digo, mas nâo o que eu faço", é o que o governo
ianque matreiramente nos recomenda, sendo dociimente obedecido pelo
Palácio do Planalto.

A Comissão Especial de Estudos Avançados, Constitucionais e Legais,
criada pelo Governador itamar Franco, é composta por dez juristas de
renorne, bern como por urn abalizado especiaiista em eietrificaçöes, sendo
presidida pe!o Dr. José de Castro Ferreira. Contando, assim, corn elementos
desse nivei, a começar por seu Presidente, podemos esperar, dentro de 90
dias, uma conclusão que nos auxilie no processo para sustar a privatização.

Podem os adversários do Governador itamar Franco questionar a validade
da iniciativa, aiegando tratar-se de manobra politica. Estejam eles, porém,
certos de que o povo não se deixa enganar e já compreendeu a dimensão e a
oportunidade da matéria. 0 fato é que não podemos continuar assistindo a
dilapidação do patrirnônio pUblico, a esta aitura sensiveirnente reduzido após
as muitas alienaçôes sem critério nas quais se empenhou o Governo
Fernando Henrique Cardoso.

Nosso presente pronunciamento não e feito corn o intuito de justificar a
acâo do Governador itamar Franco, porquanto a relevãncia do tema dispensa
quaiquer justificação. 0 que pretendemos é charnar a atencâo do povo
mineiro, bern como dos colegas pariamentares, quanto a importância da
comissào ora instituida e da possibiiidade de a empresa ser encampada por
nosso Estado. Mais ainda, e urna conclamação que fazernos a todos, para
apoiar e colaborar corn esse grupo de trabaiho, na medida de nossas
possibilidades e tendo em vista os interesses maiores do Estado de Minas
Gerais.
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o Deputado Paulo Pettersen (em aparte)* - Gostaria de parabenizá-lo,
Deputado Antonio Andrade, LIder do PMDB, pela resisténcia que Minas
Gerais tern demonstrado, porque, hoje, o Estado tern cornando; hoje, nosso
Estado tern autoridade; hoje, o povo de Minas pode falar tranquilamente,
porque ternos urn Governador que tern pulso, e não, como ouvimos aqui, na
semana passada, que, pelo menos provisoriamente, nâo faz nada. Nosso
Governador está preocupado em preservar a riqueza e o bern do povo
mineiro.

V. Exa. citou muito bern que paises do Primeiro Mundo, como os Estados
Unidos, detêm 95% do potencial energético do seu pals, ao passo que
presenciamos o Sr. Fernando Henrique Cardoso, dentro da sua visão
irresponsável, entregar esse setor fundamental, que precisamos preservar a
todo custo. Sinceramente, ouvirnos atentamente o pronunciamento em que V.
Exa., realmente, busca a consolidacão dos anseios e dos interesses do povo
mineiro. Gracas a Deus, ternos urn Governador do Estado, que é Itamar
Franco, que defende os interesses do nosso povo.

Deputados fizeram muito bern uma colocação corn alcance. Cheguei ate
mesmo a falar corn urn colega nosso sobre homenagern àquela senhora que
estava representando os sern-terras, em Ouro Preto, no dia 21 de abril. Não
podemos deixar de conviver corn os excluldos.

Gostaria, ainda, de lernbrar ao Deputado Paulo Piau que Ia estava urn
pequeno produtor rural, sendo agraciado. Eu estava Ia corno pequeno
produtor rural e, coincidenternente, como Deputado. Agora, não concordarnos
corn invasOes em terras produtivas. LOgico que não. Mas ternos a obrigacão
de buscar urn equilibrio nos segmentos da sociedade deste Estado e deste
Pals. Tenho certeza de que nôs, produtores, jarnais excluirlamos as camadas
rnais depauperadas deste Estado e desse prOprio segrnento da sociedade.
Temos que buscar solucOes. Meu nobre LIder do PMDB, Deputado AntOnio
Andrade, V. Exa. foi muito feliz no seu pronunciarnento, e tenho a certeza de
que todos os Deputados desta Casa somarão ao seu lado e ao lado do
Governador na defesa inconteste de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

o Deputado AntOnio Andrade* - Agradeço o aparte do nobre Deputado e
gostaria de alertar a todos os colegas que, se não cuidarmos do patrirnônio
mineiro, ele será privatizado. Já disse, desta tribuna, que, se não
segurássemos, o Governador Eduardo Azeredo privatizaria o Palácio da
Liberdade. F hoje digo que, se não travarrnos a mesma luta, será privatizado
o Palácio do Planalto.

* - Sem revisão do orador.

173
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
o Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

da imprensa, senhoras e senhores, faço uso desta tribuna, primeirarnente,
para fazer urn comunicado aos Deputados relativo a urn requerimento que
encarninhei ao Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto: "0
Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, que seja
determinado a Diretoria de lnformacao e Cornunicacão desta Casa o
procedimento de estudos corn o objetivo de firmar convênio corn a TV
Cultura, de São Paulo, canal 27, a firn de possibilitar a transmissão, pela TV
Assembléia, do prograrna "Vestibulando", telecurso destinado a preparação a
distãncia de estudantes de pré-vestibular".

As "teleaulas" seriam vinculadas a horários que atendam as necessidades
dos vestibulandos, em nada prejudicando a prograrnacão normal da TV
Assembléia.

Srs. Deputados, todos nós sabernos que estamos na era do conhecimento,
e quem não se qualificar estará fora do mercado de trabaiho, do rnercado
produtivo. Sabemos quanto é dificil para estudantes de classes menos
favorecidas pagar urn curso pré-vestibular. E lugares, como os vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, onde nem mesmo curso pré-vestibular existe? Os
estudantes ficam realmente prejudicados. 0 nIvel de competicão entre a
carnada da populacão que quer se qualificar e os que podem frequentar urn
cursinho é muito desigual. Os estudantes de classe media alta sempre
ocuparn lugar de destaque nas universidades, principalmente, as püblicas.

A TV Assembléia, que tern feito urn grande trabalho e promovido a
cidadania, poderá destinar parte do seu espaco para qualificar boa parte dos
nossos jovens.

Corn muito prazer, concedo urn aparte ao Deputado João Leite.
O Deputado João Leite (ern aparte) - Estou acompanhando o

pronunciamento de V. Exa., que sernpre aborda ternas importantes, rnas, corn
sua perrnissão, gostaria de tratar de algo que foi dito pelo Deputado Toninho
Andrade, aparteado por outros Deputados, sobre a questão da privatização.
Estamos acornpanhando, neste Governo, a proposta de privatizacão das
nossas águas, a privatização da COPASA-MG, a privatização da rodoviária
de Belo Horizonte e teremos, talvez já no próxirno ano, anunciado, corn muito
entusiasrno, o pagarnento de pedágios nas nossas estradas.

o Deputado Marcio Kangussu* - Penso que a TV Assernbléia, que tern urn
comprornisso corn a cidadania, pode abrir também urn espaco para grande
parte dos jovens se qualificar melhor. Se me perrnite, Sr. Presidente, gostaria
que V. Exa. encarninhasse esse nosso requerimento para estudos e
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aprimorarnentos a Cornissão de Educacão desta Casa.
Para concluir, se me permite, gostaria aqul de fazer uma denüncta, que nos

passam 622 trabalhadores da cidade de Padre ParaIso, no vale do
Jequitinhonha. Esses trabaihadores estavam cadastrados nas frentes
produtivas, ganhando R$80,00 por més, e ate a presente data não receberam
esse misero salário. Segundo a denüncia que me fazem, assinada por eles,
vieram a Belo Horizonte, procurararn a CEDEC, a SEPLAN e a SUDENOR,
mas esses não deram nenhuma solução. Esse recurso é da SUDENE e,
segundo ela, foi repassado ao Governo do Estado por intermédlo da CEDEC.
São 622 pals de famIlia que não recebem desde o mês de novembro, e é
preciso que se tome uma providéncia a bern da vida dessas pessoas.

Quero dizer também que o Governo Federal emitlu a Medida Provisória n°
1.822, de 22/4/99, prorrogando as frentes produtivas, e Minas Gerais flcou de
fora. Os trabaihadoreS sacrificados do vale do Jequitinhonha ficaram de fora,
porque o Governo do Estado não teve a sensibilidade de procurar a SUDENE
e renovar o convénlo. isso é urn descaso corn o povo pobre e humilde dos
vales do Jequitinhonha e do Mucuri. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
O Deputado Rogérlo Correia * - Sr. Presidente, colegas Deputados, fol dado

urn parecer de inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n° 187/99, que
apresentel. Ele fol publicado no dia 11/4/99.

O projeto, em rápidas palavras, Sr. Presidente, institui o Programa de
Formação do Patrirnônio do Servidor Ptblico Estadual e visa substituir o
PASEP, que foi criado por lei federal, em 1970, e que, depois, foi referendado
por lei da Assembléia Legislativa, em 1971, ficando Minas Gerais integrado ao
PASEP. Entretanto, a lei federal que institulu o PASEP e, posteriorrnente, a lei
estadual que fez corn que Minas Gerais se vinculasse a esse programa
determinam que várias aliquotas de impostos estaduals sejam remetidas,
corn determinado percentual, ao Governo Federal, que, depois, retornará aos
servidores que ganham ate R$200,00, nos dias de hoje, urn salário. Mas o
que é remetido para o Governo Federal é bern superior ao que é remetido, na
soma geral, aos servidores. Portanto, se instituissemOS o rnesrno programa,
gastariamos cerca de R$7.000.000,00 a menos ao més, o que significaria
mais de R$80.000.000,00 ao ano, para manter os rnesmos benefIcios dos
servidores. 0 projeto é exatamente esse: revoga a Lei n° 5.719, que nos
subrneteu ao PASEP, e cria as mesmas vantagens para o servidor, corn urn
custo rnuito mais barato, economizando mais de R$80.000.000,00 por ano, já
que não ficaria reservada urna parte para o Governo Federal. Esse é o
projeto. 0 parecer 6 de inconstitucionalidade, porque isso deveria ser de
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iniciativa do Executivo. Mas sabemos, e já existe jurisprudéncia a esse
respeito, que, se o Executivo sancionar a lei aprovada pela Assernbléia
Legislativa, esse chamado vicio de origern termina, assirn corno termina
qua!quer possibilidade de inconstitucionalidade. Além do rnais, o que
fazernos, corn base no fundamento legal, está na prOpria Lei Complementar
n o 8, que, em seu art. 81, estabelece que a adesão ao programa por parte de
Estados e municipios se faria por melo de lei votada pelas Assembléias e
pelas Cãrnaras Municipais. Portanto, foi exatamente a Assernbléia que
permitiu a adesão ao programa e é exatamente ela que Ihe pode tirar essa
adesão. Evidenternente, criamos outro programa em Minas para que o
servidor não ficasse penalizado. Pediria, primeiro, que derrubássemos o
parecer de inconstitucionalidade da Comissão de Constituiçao e Justiça e,
posteriormente, que examinássemos nas comissöes técnicas a viabilidade
técnica do projeto, que, creio, terá aceitação unãnime nesta Casa. Muito
obrigado.

* - Sern revisão do orador.
A Deputada Maria Olivia - 0 Projeto de Lei n o 192/99, desta Deputada, é urn

projeto para beneficiar pessoas idosas, carentes. Estarnos aqui não em prol
das pessoas que podem pagar a justiça comum, mas sim das pessoas
idosas, carentes, corn mais de 60 anos, porque essas pessoas acabarn
falecendo, e a famlila fica ate sem receber. Então, estamos encaminhando
esse projeto e solicitando o apoio dos Srs. Deputados, porque isso acontece
todos os dias. Essas pessoas carentes, idosas, quando entram na justica, os
seus processos são deixados de lado, podendo elas falecer sern receber
aquilo que Ihes é de direito. E por isso que gostaria que os nobres colegas
tivessem urn pouco de sensibilidade, porque essas pessoas que servirarn ao
nosso Pais na sua maloria são pessoas trabaihadoras, que recebern urn
salário mlnirno. Quero deixar bern claro que esse projeto é para beneficiar
pessoas idosas, carentes, do Estado de Minas Gerais. E isso fica na
consciência da cada urn. Muito obrigada.

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhoras e senhores, na verdade o assunto que gostaria de
trazer a esta tribuna hoje estou transferindo para o dia de amanhã, em virtude
de alguns detaihes que estarnos levantando. Mas já gostaria de anunciar
esse assunto, que são as obras do PROSAN, que o Governo do Estado
retornará, obras essas iniciadas no primeiro mandato do ex-Governador Hélio
Garcia, que tinharn corno objetivo principal a canalização do Arrudas em Belo
Horizonte, canalização essa que acornpanharnos ao longo deste ano, através
do Movimento S.O.S. Arrudas, que surgiu por nossa iniciativa e por lideres
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especlaimente da região leste desta cidade. Naquela oportunidade, já
preconizávamos que no adiantava apenas fazer a canalizaçâo do ribeirão
Arrudas. Nás o invadimos, por falta de pianejarnento desta cidade,
pianejarnento esse que conseguirnos recentemente, quando aprovarnos o
piano diretor. Portanto, por invadirmos esse ribeirào e jogarmos neie
inürneros dejetos, chegando ao absurdo de todo o esgoto hospitaiar cair
diretamente no ribeirão Arrudas, não adiantava canaiizarmos, mas, mais
importante do que isso, sern dUvida alguma, conseguirmos instalar uma
estaçâo de tratamento. Nesse sentido, Sr. Presidente, arnanhã pronunciar-
me-el a respeito.

Trago também, mais uma vez, a esta tribuna e a consideraçào dos
Deputados urn convite, para a visita que as Cornissöes de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Transportes farão nesta sexta-feira, pela
manhã, ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte, para verificacáo de denüncias
de diversos órgãos de imprensa, que dâo conta de invasöes feitas não so por
pessoas, mas especiairnente também por empresas na cidade. Nesse
sentido, estou fazendo esse convite, em norne dessas duas Comissöes, para
que os Deputados possam nos acompanhar nessa visita, averiguando essas
denüncias.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte) - Gostaria de saber se posso fazer
urn aparte sobre urna questao que tern que ver diretamente corn a acão da
Assembléia, conforme V. Exa. está registrando a preocupação da comissäo
de visita a essas obras. E urna questào que extrapola. Gostaria de aproveitar
sua intervenção porque acho que V. Exa., como Presidente da comissâo mais
importante desta Casa, que é a Comissão de Fiscalização Financeira,
estando atento a ação desta Casa, gostaria de fazer urna denüncia, que é a
seguinte: por acâo nossa e do PR000N da Assembléia, conseguimos
suspender judicialmente, através de uma liminar, o Servico 145 da TELEMAR,
que é urn servico de telessexo disfarçado. Recebernos a denUncia no dia de
hoje - e estava agora falando corn a Radio Solar, de Juiz de Fora - de que
nessa cidade a TELEMAR não acatou a decisão judicial. La, o servico de
telessexo, de pedofilia, de aliciarnento de rnenores e de prostituiçao continua
no ar. Ha urna multa deterrninada peio Juiz de R$50.000,00Idia pelo
descumprirnento da decisäo.

Querernos aqui denunciar que a TELEMAR soltou nota püblica ern todos os
jornais do Estado dizendo que, no dia deterrninado pelo Juiz, as 16h30 mm, o
servico seria suspenso no Estado, mas em Juiz de Fora está ern
funcionarnento. lsso comprova a nossa tese de que a atitude da TELEMAR
em ter ficado perplexa corn o que ouviu foram "lágrirnas de crocodilo" e não

177
corresponde a realidade. Ela está sendo cUrnplice e conivente corn esse
servico.

Querernos deixar essa denUncia e destacar o trabaiho, porque, quando
fomos da cornissâo, fizernos algumas visitas a obra, mostrando a postura
correta, não só fiscalizar docurnentos frios, mas o trabaiho da comissão, que
está sendo de, "in loco", conhecer o desenvolvirnento do trabalho.

Parabéns ao trabaiho desenvolvido por V. Exa. e aproveitarnos o aparte
porque, se fôssemos esperar o término de sua fala, não teriamos "quorum"
para fazer essa intervençäo e tambérn deixar essa denüncia que estamos
encaminhando.

0 Deputado Márcio Cunha* - Perfeitarnente, Deputado Durval Angelo. Fol
urn prazer conceder urn aparte a V. Exa., que, sern düvida aiguma, contribui e
muito para o trabalho e a imagem desta Casa.

Foi realrnente urn prazer conceder-ihe urn aparte, e, ate para prerniar o seu
aparte, you dedicar-me a urn tema que näo era objeto da minha reflexâo
neste rnomento, mas premiando o Deputado Durval Angelo, já que ele foi,
inclusive, autor das denUncias que concluirarn na instaiacâo da CPI da
Carteira de Habilitação.

Gostaria de inforrnar aos companheiros Deputados, como rnembro dessa
Comissâo e, portanto, participando desse trabaiho, tao bern dirigido pelo
Deputado Joâo Leite, corn a relatoria do nosso colega Deputado Ivo José,
que tenho recebido inürneras contribuiçöes, corno os outros Deputados
tambérn o tern, e quero fazer esse relato a opinião pUblica aqui presente de
que realmente o trabaiho dessa CPI é grandioso e irnportante. E rnuito mais
do que apurar os fatos, do que trazer a verdade, ternos hoje, sern dvida
alguma, uma consciência exata da importância dessa CPI: ern prirneiro lugar,
a denUncia dos fatos; em segundo lugar, qual de nós aqui, no nosso passado,
näo ouvimos que se cornpra carteira na Bahia, e não sei aonde rnais. Mas
praticamente não se ouvia isso de Minas Gerais. Exatarnente pela imagem do
DETRAN de Minas, irnagem da nossa Carteira de Habilitação.

Entâo, Srs. Deputados, podern ter certeza de que estarnos atentos a isso e
saberernos preservar e honrar a irnagem daqueles que durante muitos anos
fizeram do DETRAN de Minas e da nossa carteira respeitabilIssirnos no nosso
Pals.

Mas, rnais do que isso, nOs precisamos trazer rnudancas, porque tao
irnportante como averiguar dentncias e encaminhar ao Ministério Piblico
para fazer justica aqueles que infelizrnente corneteram crimes, rnais
importante do que isso e trazer sugestöes. Nesse sentido, estarnos
recebendo da popuiaçao belo-horizontina e da populacao rnineira, de urna
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maneira geral, inümeras contribuicoes. Preconizo aqui, junto a V. Exas., que
essa CPI não terminará em "pizza" porque o trabaiho é eficaz, correto e, sem
dUvida nerihuma, vai promover mudanças de significado importante, para que
tenhamos urn órgão mais ágil, que efetivamente possa prestar urn servico a
populacão mineira.

Em poucos segundos, quero dizer a V. Exa., Deputado Antonio Carlos
Andrada, que fizemos uma emenda ao projeto de V. Exa. e quero parabenizá-
lo pela iniciativa. A nossa contribui(;ão foi no sentido de melhorar o seu projeto
e pode ter certeza de que, no nosso julgamento, o projeto será, sim,
melhorado corn esta emenda substitutiva, que apresentamos e evidentemente
terá oportunidade de poder analisá-la.

Agradeco a paciència dos itustres Deputados e do Sr. Presidente.
* - Sern revisão do orador.
o Deputado Hely Tarquinio - Venho a esta tribuna, neste rnomento, apenas

para fazer urna observação sobre uma matéria veiculada no "Estado de
Minas", em "Vida de Cidadão", cujo titulo é "Prescrição". A jornalista disse que
o Deputado Hely Tarquinio é o autor de urn projeto de lei absolutamente
equivocado e que, em vez de ajudar o rnotorista, como supostamente se
propOe, o prejudica.

Esse projeto de lei foi bastante estudado. E urn projeto que visa, em seu art.
1, ao parcetamento de dividas junto ao Estado provenientes das multas
decorrentes de infracäo de trânsito em ate dez vezes, mediante requerimento
do interessado ao órgão de trãnsito competente. A jornalista, erradamente,
jutgou-me equivocado. Mas estou estribado nurn estudo da consultoria
juridica da Casa, que é bastante confiável e de saber notável.

A jornalista é que está equivocada em seu julgamento. Ela disse o seguinte:
"Trata-se do Projeto de Lei n° 88/99, que fol reapresentado. Ete institui o
parcelarnento de multas em atraso decorrentes de infracOes de trãnsito
anteriores a vigência da Lei Federal n° 9.503, de 23/9/98, que é o COdigo
Brasileiro de Trânsito, em ate dez vezes, mediante requerirnento do
interessado ao Orgão de trânsito".

Essas multas, pelo Código, estão prescritas, porque o motorista não fol
notificado. Al está o grande equivoco. De acordo corn esse projeto, que já foi
aprovado na Cornissão de Justiça e na Cornissào de Adrninistracão Püblica,
as rnultas serão parceladas em ate dez vezes. Houve ate uma emenda
corrigindo para urn valor mais baixo. E essas multas não estarão prescritas,
porque elas são anteriores ao novo COdigo, que cornecou a vigorar em 1998.
0 novo COdigo e de 1997, rnas cornecou a vigorar 240 dias depois.

Já entreguei a jornalista a justificativa. Gostaria que ela verificasse meihor
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junto a consultoria juridica do "Estado de Minas", para que nâo incorra nesse
erro e jogue sobre a Casa, sobre sua assessoria e sobre este Deputado urn
equivoco tao grande. Nào sornos legisladores natos, mas temos quern faca
as leis para nOs. Os fatos geram as necessidades, e das necessidades
reclarnadas elaboramos as leis nesta Casa.

Entâo, gostaria apenas de fazer essa observacão. Isso acontece, mas
devemos tornar cuidado, porque fatos corno esse arranharn a figura do
Deputado de uma maneira debochada. Nào estarnos aqui para brincadeiras.

Não me preocupa se a imprensa está ou não do rneu lado, ou se gosta ou
não deste Deputado. Sou bastante franco e independente. Näo me preocupo
se serel reeleito ou não. Sou coerente corn os rneus principios. Portanto, you
ler uma nota da Casa, que se sentiu tarnbérn arranhada. Já encarninhei essa
nota ao "Estado de Minas", rnas não obtive resposta. A nota é a seguinte.
L&:)

"No"No dia 2 de rnaio do ano corrente, o jornal 'Estado de Minas', na coluna
Interesse pt:iblico', de responsabilidade da jornalista Bertha Maakaroun,
publicou nota afirmando que o Projeto de Lei n° 88/99 estaria 'absolutarnente
equivocado'."

Isso ja foi falado. Gostaria de ressaltar o seguinte trecho. (- LC-:)
"Sobre o assunto, a Area da Consultoria Temática da Assernbléia esciarece

que a nota jornalIstica em questâo, esta sim, mostra-se absolutarnente
equivocada, contendo informaçOes que revelarn desconhecimento das
nocOes mais elernentares da Teoria Geral do Direito".

Al vern a responsabilidade da jornalista, que precisaria ter uma assessoria
juridica para evitar brincadeira de rnau gosto.

"0 art. 281, paragrafo Unico, inciso II, do novo Código, refere-se apenas as
multas aplicadas a partir da data de sua vigéncia. A propósito, o art. 316 do
rnesmo ordenarnento federal estabelece que o prazo de notificacào previsto
no citado dispositivo so entrará em vigor apOs 240 dias, contados da
publicacão dessa lei, o que ocorreu em 23/5/98. As multas de que trata o
projeto, aplicadas em consonância corn a legislaçäo vigente a época, são
perfeitarnente válidas e podern ser cobradas pelo Estado, nos terrnos do que
deterrnina a Lei de Introducão ao COdigo Civil Brasileiro, instituida pelo
Decreto-Lei n° 4.657, de 4/9/42, cujo art. 6 0 estabelece:

'Art. 6 0 - A lei em vigor terá efeito irnediato e geral, respeitando o ato jurIdico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1 0 - Reputa-se ato juridico perfeito o já consurnado segundo a lei vigente
ao tempo em que se efetuou'.

Adernais, não ha que se falar em 'prescrição' das referidas multas, uma vez
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que o termo, na acepcão juridica, exprime 'o modo pelo qual a direito se
extingue, em vista do não-exercIcio dele, por certo lapso de tempo'.

Sendo assim, a inforrnacao publicada é improcedente, merecendo urgente
reparacão, de modo a evitar que as leitores do citado periódico sejarn
induzidos a erro. Ha que se evitar a tratamento irresponsável de matéria tao
relevante, que pode comprorneter a correto exercIcio do direito do cidadão".

Muito obrigado, Sr. Presidente.
o Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados

populares presentes nas galerias, venho a esta tribuna para fazer algurnas
consideraçoes, e gostaria, em primeiro lugar, ao assumir a Lideranca do PDT
nesta Casa, de dizer da alegria de termos sido, ate agora, liderados pelo
lustre Deputado e amigo Alencar da Silveira Junior, que nos trés primeiros
meses, baseado em acordos que fizernos, liderou a bancada com muita
propriedade, se destacando pelo dialogo, pela compreensão, pela constante
ligacão corn todos nós da bancada. Entendo que, agora, quando assumo
essa missão que é sobremaneira honrosa, ao lado do meu eminente Vice-
LIder, Deputado Marcelo Gonçalves, devo agradecer a confiança dos
cornpanheiros, e espero dar minha contribuicão da mesma forma que o fez a
Deputado Alencar da Silveira JUnior, procurando cada vez mais trabaihar em
pro[ das nossas cornunidades, mantendo a unidade do PDT, uma bancada
muito unida, esperando engrandecer cada vez mais a partido no nosso
Estado. 0 PDT hoje tern no Governo dois Secretários - a Secretário Manoel
Costa e a Secretário Deputado Ivair Nogueira - para satisfacão nossa. São
dais Secretários que estãa ocupando Pastas bastante importantes. Queremos
a apoio deles e querernos, também, retribuir aqui dentro da Casa, corn nossa
trabalho, dizendo que as dificuldades estão al para todos nOs.

o atual Governo de Minas, comandado pela nosso Governador Itamar
Franca, já enfrenta tremendas dificuldades corn a Governo Federal, e, a duras
penas, vem procurando superá-las. 0 PDT, tenho certeza, não tern faltado ao
seu cornprarnisso. Fizemos urn acordo partidário, não urn acordo individual, e
a nossa Bancada entende, neste momenta, sobretudo, que é hora de ajudar a
Governo Itarnar Franco a superar essas dificuldades. Temos tido, no
Secretário Hargreaves, urn Secretário amigo, que tern dialogado conosca, e
entendemos que sua postura tern sido a do diálogo. Ainda ontern, quando
houve urna reuniãa das liderancas, ele se colocou a nossa disposicão, a
disposição de todas as bancadas, para sempre que necessário vir a esta
Assernbléia dar explicaçöes. NOs, do PDT, que nos aliarnos ao Governo,
estarnos dando a nossa participacão corn seriedade, em busca do melhor
para Minas. No Governo passado não foi diferente. No Governo Eduardo
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Azeredo, nOs, da Bancada do PDT, também fornos solidários ao Governo,
dando nossa contribuicao. Estivernos no Governo, tanto eu, quanta a
Deputado Marcelo Gonçalves, como Secretários, e hoje, da rnesrna forma, a
Governo atual valoriza a Bancada do PDT. Temos dais Secretários de Estado
acupando Pastas irnportantes, portanto está al explicada a nossa posicão de
apoio. Evidenternente, corno disse a Deputado Marcelo Gançalves, baseado
em uma nota que saiu haje no "Estado de Minas", não temos nenhurna dUvida
quanta as nossas pasicães. Estamos alhando para a frente, mas respeitando
o passado. A posicão da Bancada do PDT nesta Casa é explIcita quanta as
contas do Governador Eduardo Azeredo. Não temos nenhurna dUvida quanta
a retidão, quanta a idoneidade dele. Deixamos issa bern clara. Todavia, a vida
continua e queremos trabalhar para canquistar objetivos que estãa ligadas
aos anseios das nossas cornunidades. Acreditarnas no Governador ltarnar
Franca, acreditarnos no Vice-Governador Newton Cardoso, porque as dais
tern propastas boas para Minas. Faço, inclusive, urn apela para que nos
entendarnos. Podernos divergir sirn, isso e parte da dernocracia. Faz parte do
jogo democratico, mas não podernas rnais ficar aqui corn discussães que não
levarn a nada.

Acho que devemos nos entender, sobretudo naqueles prajetos que são
bans para Minas Gerais.

Quando falei a name do cornpanheiro Marcelo Gonçalves, devo registrar,
ainda, a figura do Secretãrio João Pinto Ribeiro, que fol grande Secretaria na
Pasta de Esportes, Lazer e Turisma, e do ilustre amigo Deputado Christiano
Canêdo, que da mesrna forma honrou sua posição coma Secretaria Adjunta
da SaUde, trabaihando corn honestidade e participaçãa efetiva nas ago-es,
sobretudo da saUde. Ernbora não tenha recebido delegação para falar no

z name deles, mas, par conhecé-los, sabemos que tern a mesmo pensarnenta,
corn relacao ao Governo passado, principalmente no que tange a questão
que aqui foi levantada e sabre a qua] não adotamos nenhum radicalismo.
Confiamos naquilo que foi feito e de forma bern-intencionada. Se houve
falhas, não padem agredir a consciência de nossos amigos de Governo. São
erros que, as vezes, padem ser cornetidos, ate no intuita muita forte de
acred itar.

Acreditamas que agora, mais do que nunca, podemas ajudar e varnos
ajudar. Estarnos buscando apoiar urn Governo que ja esta sendo penalizada
pelo Governo Federal. 0 cornportamento do Vice-Presidente da RepUblica
não e a mesmo do Presidente da RepUblica. 0 nosso Governador tern

0 
mantido dialogo corn a Vice, Marco Maciel. Acho que, através de S. Exa.,
Minas pade ter as benefIcios pelos quais tanta anseia, porque se trata de
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pessoa mais compreensiva e corn maior tranquilidade de acão, porque não
está ligado nem comprometido corn essas acães hoje vinculadas
principalmente a CPI dos Bancos e do Judiciário.

Entendo que a postura do Vice-Presidente Marco Maciel corn relação a
Minas e urna postura amiga, que já se detectou, inclusive em Juiz de fora, na
inauguração da Mercedes Benz, e continuou, em Uberaba, terra do nosso
Presidente Anderson Adauto, mostrando que ele tern diálogo corn o nosso
Governador e que, de uma forma ou de outra, indiretamente pode ajudar a
Minas Gerais.

Nesta oportunidade, quero dizer da satisfacão que tivernos, ha cerca de
uma semana, quando estivernos na posse do ilustre amigo e conterrâneo,
Omar Rezende Peres, na cidade do Rio de Janeiro, quando assumiu a
Presidência do Sindicato da Construção Naval, em rnissão bastante dificil. Em
sua posse, ele contou corn a presença do Governador do Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho, do PDT, e da Vice-Governadora, Benedita da Silva, nossa
conterrânea de Leopoldina. Naquela ocasião, pudemos verificar o prestigio
que fol conferido a esse jovern leopoldinense, que é suplente de Deputado
Federal pelo PDT e que assume esse sindicato da maior relevãncia,
principalmente para o Estado do Rio de Janeiro. Eles pretendem colocar a
construção naval em posição semeihante ao que representa a indüstria
automobilistica em São Paulo e tambérn - por que não dizer? - Minas Gerais.

Desta tribuna, quero parabenizar Omar Rezende Peres, fllho de urn grande
leopoldinense, que faleceu em 1963, Omar Peres. Ele hoje segue as trilhas
do pal, fazendo uma carninhada em busca de posicöes que rnostram a sua
força de vontade e a inteligencia corn a qual foi dotado por Deus. Então,
quero dizer que nos, do PDT, contamos corn a sua ajuda.

Esperamos, em breve, fazer aqui em Minas, na Capital, urn encontro
regional do PDT, trazendo inclusive o Governador Garotinho a Minas, e ele já
se prontificou a vir. Vamos estabelecer urn elo de nosso partido corn o nosso
Deputado Federal, OlImpio dos Reis. 0 Deputado Marcelo Gonçalves já
entrou em contato corn ele, e vamos trabaihar para que venha a Minas.
Vamos buscar, ainda, corn o Presidente Sylvio Abreu, oxigenar o partido,
fazendo-o participativo.

Enfim, a nossa missão como Lider é esta: aglutinar as forcas, trabaihar
cada vez mais para o partido crescer em Minas, estabelecer uma ligacão
construtiva corn o atual Governo e ajudar o Lider do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, que é uma pessoa extraordinária, urn politico rnuito
benquisto por todas as bancadas, para que tenha condiçães de trabaiho e
para que possamos superar e votar as rnatérias de interesse do Governo.
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Evidentemente, aquilo que não for born para Minas iremos respeitar, mas

não vamos fazer oposição de obstrução continuada, porque isso mostra, 16
fora, urna imagem que não é boa para nós, Deputados. Está al a TV
Assembléia, mostrando diuturnamente a nossa atuação, e as pessoas não
entendem por que não votarnos os projetos, por que não conseguimos fazer
esses projetos andarem. E isso gera uma desconfiança, urn
descontentarnento muito grande, razão pela qual estou usando a tribuna hoje
para pregar o entendimento, o diálogo. Mas vamos, realmente, fazer urn
trabaiho de perseverança na busca da aprovação desses projetos, para que
possamos também receber o apoio governarnental.

Agradeço a atencão dos pares e, mais uma vez, quero dizer, meu caro
Vice-LIder Deputado Marcelo Gonçalves, que, junto corn os nossos
companheiros, esperamos fazer urn grande trabaiho. Contarnos corn a ajuda
de todos e esperamos, conseqUenternente, procurar honrar sempre aqueles
votos que nos derarn as nossas cornunidades, as nossas cidades, para que
Minas sinta orguiho em ter aqui uma bancada da categoria da Bancada do
PDT. Muito obrigado.

Questão de Ordem
0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, fiz urna solicitaçao, como

Deputado ünico do rneu partido, para que tivesse urna assessoria da minha
representação partidária me acornpanhando aqui, nos trabaihos do Plenário.
Foi-me negada a solicitação. Em razão disso, eu, corno parlamentar, fico
desassistido da rninha assessoria. E a alegação era que não poderia entrar
no recinto porque sO poderia estar aqul urn representante por bancada. Mas
estou vendo pelo rnenos trés do PT aqui atras. 0 Plenário esta lotado de
pessoas que não estão autorizadas a estar aqui. Por que o Deputado Miguel

z Martini, do PSN, não pode ter o seu assessor, se ha todo tipo de pessoas,
assessores ou não, frequentando este recinto? Queria saber por que ha essa
discriminação. Quern é responsavel pelo cumprimento do Regimento Interno?

E
	 Fica aqui o meu repUdio. Solicito que o Regimento seja curnprido. Se é
0 somente urn representante por bancada, que seja somente aquele autorizado

pela Presidência ou pela Mesa. Não aceito ser tratado de maneira
diferenciada. Solicito que a segurança desta Casa, o Corregedor, a Mesa ou
o Presidente tomern as providéncias, para que estejam ali somente quern de
fato for autorizado, de acordo corn o Regimento lnterno desta Casa. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente - Quero informar a V. Exa. que, ontern mesmo, isso foi
discutido pela Mesa. Na prOxima semana, o controle digital vai estar
funcionando, e não varnos ter mais esse problerna na Casa. V. Exa. está corn

I
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a razão. A partir da sernana que vem, haverá controle digital e val eritrar
quern o Regimento permite, ou seja, urn por bancada.

o Deputado Miguel Martini - Mas, Sr. Presidente, a segurança já tern essa
orientação, e todas as vezes que a minha assessora tenta entrar, e barrada.
Por que Os dos outros não são barrados? Qua] o controle que se tern nesta
Casa? Solicito que, enquanto não tivermos o controle digital, a seguranca
tome suas providências para que o Regimento seja curnprido.

2a Parte (Ordem do Dia)
1  Fase

Abertura de lnscriçöes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado o prazo

destinado a esta parte, a Presidéncia passa 2a Parte da reuniäo, corn a P
Fase da Ordem do Dia, cornpreendendo as comunicaçoes da Presidéncia e
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estáo
abertas as inscriçães para o Grande Expediente da próxirna reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que o Deputado Luiz Fernando terá seu

norne parlamentar alterado para Luiz Fernando Faria, ern virtude da
aprovação de requerimento do interessado, ern reunião da Mesa da
Assembléia realizada ontern, dia 4/5/99.

A Presidência inforrna tarnbérn aos Deputados que, conforme decisão
tomada ontern na reuniáo corn os Presidentes das comissöes perrnanentes
da Casa, todas as vezes ern que for protocolado no Plenário requerirnento
relativo a perda de prazo por comissâo, vai conceder mais 48 horas para que
a comissâo possa emitir seu parecer.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos terrnos do § 2 0 do art. 173 do Regirnento Interno,

determina a anexacão do Projeto de Lei n o 273/99, do Governador do Estado,
ao Projeto de Lei n o 262/99, do Deputado Márcio Cunha, por guardarem
identidade.

Sala das Reuniöes, 5 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos terrnos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n o 264/99 ac, Requerimento nc
263/99, arnbos de autoria do Deputado Amilcar Martins, por guardarem
identidade.

Sala das Reuniães, 5 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.
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Leitura de Comunicaçoes

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçães
apresentadas nesta reuniäo pela Comissão do Trabaiho - aprovação, na 9'
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n o 141/99, do Deputado Sebastião
Costa, e do Requerirnento no 252/99, do Deputado Arlen Santiago; e rejeicáo,
na rnesrna reuniâo, do Projeto de Lei no 146/99, do Deputado Edson Rezende
(Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Bené Guedes - sua escolha corno
Lider do PDT (Ciente. Publique-se. Cópia a Area de Apoio as Cornissöes e as
Liderancas.).

Despacho de Requerirnentos
o Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado César de Mesquita, ern que

solicita o desarquivarnento do Projeto de Lei n o 1.866/98, do Deputado
Ajalrnar Silva, que declara de utilidade pUblica a Creche TB - Tia Beraldina,
corn sede no MunicIpio de Araxá. A Presidência defere o requerimento, de
conforrnidade corn o inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Requerirnento do Deputado Chico Rafael, ern que solicita, nos termos do
art. 232, § 80 , do Regimento Interno, a retirada de tramitação do Projeto de
Lei no 155/99, que cria o Prograrna Estadual de Financiamento ao Educando -
PROEFE. 0 projeto encontra-se na Comissão de Justica para receber
parecer. A Presidência defere o requerirnento, de conformidade corn o inciso
VIII do art. 232 do Regirnento Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão e Votaçao de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 50/99, do

Governador do Estado, que dá nova redacäo ao art. 3° da Lei no 11.721, de
29/12/94, que cria e transforma cargos no quadro de pessoal da educacào e
dá outras providências. Em discussão, o parecer. Nâo ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votacão, o parecer. Os Deputados que o
aprovarn permaneçarn corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sancão.

Parecer da Cornissão de Justica sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei no 187/99, do Deputado Rogério Correia, que institui o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Püblico Estadual, revoga a Lei no 5.719,
de 22/6/71, e dá outras providências. 0 parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto e teve sua discussão encerrada ontem.
Portanto, está em fase de votaçâo.

Questöes de Ordem
O Deputado Hely TarqUInio - Sr. Presidente, gostaria de fazer algumas

consideraçoes e sollcitar a V. Exa. a resposta a uma questão de ordem que já
fizemos, relativa ao nUmero de comissöes que se reUnern em horário
coincidente corn o de Plenário - o horário tradicional. Notarnos que temos
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quatro, cinco comissöes se reunindo. E verificamos de piano que a painel não
está funcionando bern e que nâo temos nUmero de Deputados suficiente para
votaçâo. Solicitamos, então, o encerrarnento da reunião e a resposta quanto
ao probiema, do qual V. Exa. já disse que iria tornar conhecimento e
responder, de haver quatro reuniöes no mesmo horário, ficando difIcii
controlar a presença.

o Sr. Presidente - Quanto a primeira questao, a Presidência comunica ao
Deputado Hely Tarquinio que as medidas solicitadas pelos Deputados do
PSDB na reuniâo que fizeram corn a Presidência estão sendo implementadas.
As reuniöes desta semana estavam previamente agendadas, e a
determinação da Presidência foi a de que, a partir da próxima sernana, as
reuniöes de cornissöes nào coincidam corn a de Plenário.

Quanto as demais questöes, a Presidência verifica, de piano, a existência
de nUrnero regimental para a continuacao dos nossos trabaihos e inforrna ao
nobre Deputado que a painel eietrônico não tern rneio termo: ou ele funciona
ou nâo funciona. Ele estava realmente estragado. Como ternos, hoje, o veto a
proposiçào sobre cartários e mais urn outro veto poiêrnico, a Presidência näo
na coiocá-ios ern votaçao se a painel nâo estivesse funcionando. 0 painei
eietrônico, que custou caro para a Casa e que queremos ver funcionando,
näo funciona pela rnetade. Ou ele não está funcionando ou eie está ern pieno
funcionamento, ern condicöes de ser utilizado pelos Deputados.

o Deputado Hely TarqüInio - Gostania de apresentar a V. Exa., caso a
painel eietrônico não funcione, urn requerirnento solicitando a encerramento
da reuniâo por näo-funcionarnento do painei.

o Sr. Presidente - A Presidéncia está comunicando a V. Exa. que o painel
teve urna pequena pane, que ja foi sanada. A Presidência já fez esse
comunicado, ha poucos instantes, solicitando aos Srs. Deputados que, ern
razâo da faiha no painel, registrassem novamente a presenca, para que
pudéssernos dar prosseguirnento aos trabaihos.

o Deputado João Leite - Mas a painel nâo está funcionando, Sr. Presidente.
V. Exa. disse que so colocaria em votacào as projetos se ele estivesse
funcionando. Ele nâo está funcionando.

o Sr. Presidente - Deputado Joäo Leite, a votacáo de pareceres é feita pelo
processo simbOiico e não depende do painel. A Presidência soiicitou que a
painel fosse desiigado, para que houvesse uma checagem final, a firn de que
Deputado algum, principaimente a Presidente, que e o major interessado no
seu born funcionamento, tivesse dtividas a respeito. Trata-se de urna rotina
que nos dá uma seguranca major no processo de votação.

o Deputado Joo Leite - Sr. Presidente, infelizmente, é uma rotina que
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ternos acornpanhado nesta Casa. Na ültima legislatura...

• Sr. Presidente - Estamos na atual legislatura, Deputado.
• Deputado João Leite - Estou terminando, Sr. Presidente. Nesse

prajeto dos cartOrios, enfrentarnos probiernas corn o painel. Justarnente no
dia em que está na pauta a projeto dos cartOrios, enfrentarnos novarnente
probierna corn a painel.

o Sr. Presidente - A Presidência gastaria de informar ao Deputado João
Leite que, antes de qualquer questionamento da parte dos Deputados, a
prOpria Presidéncia determinou a assessoria da Mesa que, se a painei nâo
estivesse em condicoes de ser utiiizado na vatação do veto a proposicão
sabre cartórios, a rnatéria não seria votada. Podernos continuar?

o Deputado João Leite - Estou acornpanhando, Sr. Presidente, a
funcionamento do painei.

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votaçãa do parecer da Cornissäo de
Justica sabre a constitucionalidade do Projeta de Lei n o 187/99, corn a
paiavra, a Deputado Rogeria Correia.

o Deputado Rogéria Correia* - Sr. Presidente, coiegas Deputados, foi dada
urn parecer de inconstitucionalidade ao Projeto de Lei n o 187/99, que
apresentei. Ele foi publicado no dia 1114199.
o prajeto, em répidas palavras, Sr. Presidente, institui a Programa de

Formacão do Patrimônio do Servidor Püblico Estaduai e visa substituir a
PASEP, que foi criado par lei federal, em 1970, e que, depais, foi referendado
par lei da Assembléia Legislativa, em 1971, ficando Minas Gerais integrado ao
PASEP. Entretanto, a lei federal que instituiu a PASEP e, posteriormente, a lei
estadual que fez corn que Minas Gerais se vinculasse a esse programa
determinam que várias alIquotas de impostos estaduais sejam remetidas,
corn determinado percentual, ao Gaverno Federal, que, depois, retornaná aos
servidores que ganham ate R$200,00, nos dias de hoje, urn saiário. Mas a
que é remetido para a Gaverno Federal é bern superior aa que e remetido, na
soma geral, aos servidores. Portanta, se instituIssernos a mesmo programa,
gastarlamos cerca de R$7.000.000,00 a menos ao rnês, a que significania
mais de R$80.000.000,00 ao ano, para manter as mesmos benefIcios dos
servidores. 0 projeto é exatamente esse: revoga a Lei n° 5.719, que nos
submeteu ao PASEP, e cria as mesmas vantagens para a servidor, corn urn
custo muita mais barato, economizando mais de R$80.000.000,00 par ano, já
que nâa ficaria reservada uma parte para a Gaverno Federal. Esse é a
prajeto. 0 parecer e de inconstitucionalidade, parque isso devenia ser de
iniciativa do Executivo. Mas sabemos, e já existe junisprudéncia a esse
respeito, que, se a Executivo sancionar a lei aprovada pela Assembiéia
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Legislativa, esse charnado vIcio de origem termina, assirn como termina
qualquer possibilidade de inconstitucionalidade. Além do mais, o que
fazernos, corn base no fundamento legal, está na prOpria Lei Complementar
n o 8, que, em seu art. 8 0, estabelece que a adesão ao programa por parte de
Estados e municipios se faria por melo de lei votada pelas Assembléias e
pelas Câmaras Municipais. Portanto, fol exatamente a Assembléia que
permitiu a adesão ao programa e é exatamente ela que Ihe pode tirar essa
adesão. Evidentemente, criarnos outro programa em Minas para que o
servidor não ficasse penalizado. Pediria, primeiro, que derrubássemos o
parecer de inconstitucionalidade da Cornissão de Constituiçao e Justiça e,
posteriormente, que examinássemos nas comissöes técnicas a viabilidade
técnica do projeto, que, crelo, terá aceitação unânime nesta Casa. Muito
obrigado.

* - Sern revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votaçäo, o parecer. Os Deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
• Deputado João Leite - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência val proceder a verificação de

votacäo e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Questöes de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o Regirnento da Assembléia é
claro. 0 painel tem que ser utilizado para a verificação. lsso não acontecerá
apenas se ele não estiver funcionando. V. Exa. acaba de dizer que foi feito
urn trabalho por sua assessoria e que o painel está furicionando; portanto,
gostariamos de ver essa verificação através do painel eletrônico, como
estabe!ece o Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência val responder a questao de ordem
levantada pelo Deputado João Leite. A Presidência está fazendo esforco de,
efetivamente, cumprir o compromisso feito corn todos os Deputados no
momento de sua posse de fazer corn que esse paine! funcione.

A Presidência gostaria de solicitar a V. Exa. urn voto de confianca em seu
ernpenho corn relação ao uso do paine!. Estamos fazendo a checagem final,
porque, se o painel não estiver em condiçoes de nos proporcionar todas as
garantias, não irernos fazer a votação do veto a proposição sobre os
cartOrios. A Presidência gostaria de contar com a colaboração de V. Exa., a
fim de fazermos a verificação de votação de urn parecer da Comissão de
Justiça, que conc!ui pela inconstitucionalidade de projeto de lei. Poderernos
fazer, com a major calma e dentro da major lisura, a verificacão solicitada por
V. Exa., para que os técnicos possam concluir os ültimos reparos no paine!. A
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Presidência pergunta a V. Exa. se seria possivel receber esse voto de
confianca e fazerrnos a verificaçao de votação pelo processo não eletrOnico,
neste mornento.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a minha co!aboracão e a minha
boa-vontade são constantes. Trata-se de um parecer pela
inconstitucionalidade da douta Comissão de Justica da Assemb!éia
Legislativa, a quem respeitarnos, prezamos, e que deve ser analisado.
Gostaria de tornar a liberdade de sugerir a V. Exa. que esta Presidência
suspenda a reunião por alguns instantes, ate que o painel esteja em
condiçães de ser usado e possarnos, assim, proceder a verificação de
votacäo.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de fazer a verificacào, tendo a
compreensão do Deputado. Não tendo, o fará, mesmo sem a compreensão
do Deputado João Leite. A Presidência vai proceder a verificação de votação
pelo processo não eletrOnico.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de !amentar a decisão de
V. Exa., que e autoritária, ferindo o Regimento Interno da Assernbléia.

O Sr. Presidente - A Presidéncia não quer assumir urna decisão autoritária
e des!igar o microfone de V. Exa. A decisão final é da Presidência, Sr.
Deputado. A Presidência vai, portanto, proceder a verificação de votação pelo
processo não eletrOnico e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem
seus lugares. Os Deputados que votararn a favor do parecer ao Projeto de Lei
n o 187/99 queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se asseritar. Os Deputados
que votaram contra o parecer queiram se levantar. (- Pausa.) Gostariamos
que os Deputados perrnanecessem como se encontram, a fim de dar tempo
suficiente para que a assessoria, juntamente corn o Deputado João Leite,
possam fazer a contagem. (- Pausa.) No processo, sem levar em conta os
Deputados que chegaram neste momento e que não estão sendo
computados, votaram "não" 36 Deputados, sendo computada a presenca de
12 Deputados nas comissöes, perfazendo o total de 48 parlamentares. Está,
portanto, ratiflcada a rejeição do parecer da Comissão de Justiça pe!a
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n o 187/99. A Comissão de
Administração PUblica.

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n o 192/99, da Deputada Maria Olivia, que dá preferência de trarnitação
aos procedimentos judiclais em que figure corno parte pessoa idosa,
beneficiária da assistência judiciária gratuita. 0 parecer conclui pe!a
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Para discutir, corn
a palavra, a Deputada Maria Olivia.
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A Deputada Maria Olivia - 0 Projeto de Lei n o 192/99, desta Deputada, é urn

projeto para beneficiar pessoas idosas, carentes. Estamos aqui não em prol
das pessoas que podem pagar a justiça cornum, mas sim das pessoas
idosas, carentes, corn nials de 60 anos, porque essas pessoas acabam
falecendo, e a farnIlia fica ate sem receber. Então, estamos encaminhando
esse projeto e solicitarido o apoio dos Srs. Deputados, porque isso acontece
todos os dias. Essas pessoas carentes, idosas, quando entram na justica, os
seus processos sâo deixados de lado, podendo elas falecer sem receber
aquilo que lhes é de direito. E por isso que gostaria que os nobres colegas
tivessem urn pouco de sensibilidade, porque essas pessoas que serviram ao
nosso Pals na sua maioria sâo pessoas trabaihadoras, que recebem urn
salário mInimo. Quero deixar bern claro que esse projeto é para beneficiar
pessoas idosas, carentes, do Estado de Minas Gerais. F isso fica na
consciência da cada urn. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votacâo, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado João Leite - Verificaçâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência aproveita para

comunicar aos Deputados que foi concluIdo o conserto e a perIcia em nosso
painel eletrOnico. Fará, portanto, a verificaçao - ate para fazermos o primeiro
teste antes de entrarrnos no processo de votacâo, na outra fase - usando o
painel eletrônico. A Presidéncia alerta os Deputados para o fato de que é
fundamental que registrern as respectivas presenças no paineL A Presidência
vai proceder a verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto,
solicita aos Deputados que ainda não registrararn a sua presenca no pairiel
que o facarn neste momento.

Questöes de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Gostaria que V. Exa., quando desse o resultado

do painel, registrasse a presenca dos Deputados que estão presentes, no
painel, e que não vão registrar o voto. E fique isso corno omissâo, dentro da
Casa, principalmente para aqueles que fazem questâo de o painel estar em
perfeitas condiçöes de funcionamento. E gostaria de dizer mais ainda: que V.
Exa. tern a confiança nossa para que faca a votaçào pelo painel ou não. A
questäo das assombraçoes que o nobre Deputado Joâo Leite vern
enxergando durante o dia nesta Casa talvez ocorra pelas ameacas
fantasiosas que tern recebido, porque toda vez que tern CPI nesta Casa ele
recebe arneaças, e, quem sabe, poderernos ver o que pode acontecer
futurarnente. Então, é assornbraçâo, simplesmente. A assombraçao que ele
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ye Ia fora não existe aqui dentro, pode ter certeza disso.

O Deputado Joao Leite - Näo consegui compreender as palavras do
Deputado Irani Barbosa; não entendi o que quis dizer. Gostaria que o
Deputado pudesse ser mais claro, para que pudéssernos tomar as medidas.
V. Exa. não foi claro. Queria entender o que o Deputado Irani Barbosa está
dizendo sobre ameaças, queria que fosse claro em relação ao que está
dizendo.

O Sr. Presidente - A Presidéncia vai iniciar o processo de verificação de
votaçäo. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Precede-se a verificaçâo de votacao por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 30 Deputados; votaram "nào" 15

Deputados; houve urn voto em branco, totalizando 46 votos. Portanto, está
ratificada a aprovacão do parecer da Comissão de Justica sobre a
constitucionatidade do Projeto de Lei n o 192/99.

Questöes de Ordem
0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, sO gostaria de dizer que o

projeto da Deputada Maria Olivia é correto. E urn projeto que esta previsto na
Constituiçao Federal, que ja apresenta a crianca, o menor em situacão de
risco e o idoso como prioridade para o ateridimento na area de saüde. 0 que
eta queria era estender essa prioridade ao idoso. Eu gostaria que fosse feita
urna retificacão, porque houve urn erro deste Deputado. Seu voto foi
cornputado "sim", a favor do projeto, e o meu voto é "não". Eu rejeito o
parecer porque, se prevalecer a tese da inconstitucionalidade, näo vamos
conseguir que tramite projeto de nenhum Deputado nesta Casa.

O Deputado Alencar da Silveira JUnior - Pela ordern, pelo mesrno motivo do
Deputado Durval Angelo. Meu voto também foi computado erroneamente, já
que o painel mostrou em "branco", por descuido deste Deputado ou por causa
da tecla que apertel. Meu voto é "nâo", de acordo corn colocacaes já
realizadas. Gostaria que fosse retificado rneu voto.

O Deputado Miguel Martini - Presidente, eu já havia registrado minha
presença e votei "nâo". Meu voto tambérn näo foi computado, de forma que,
se fosse possIvel, se nâo for considerado matéria vencida, que se fizesse
uma nova votacâo, porque considero que o resultado ficou prejudicado,
considerando que outros Deputados tarnbém tiveram o mesrno problerna.
Muito obrigado.

A Deputada Maria Olivia - Diante de tantas declaraçoes de que o voto nâo
foi computado ou fol computado errado, eu gostaria que fosse feita urna nova
votação, pela näo-cornpreensão, ate por parte dos prOprios colegas, do que
diz esse projeto e da sua importância.
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O Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, eu gostaria de
encaminhar urna questão de ordern. Já estamos no final da 1a Ease, varnos
entrar agora na 2a Fase, que trata justamente da questão dos vetos.

Gostaria de levantar uma questão para que a Mesa analisasse antes do
inIcio da 2a Fase. A votaçäo de vetos exige, para sua derrubada, 39 votos.
Varnos partir do princIpio de que no Plenário nâo haja esse nümero, mas que,
corn a soma das presenças em comissOes, haja nUrnero para que a reuniâo
tenha andamento. Mas, se no plenário não houver os 39 Deputados
sentados, de antemo já estariamos anunciando o resultado da votação. Se
houvesse 28 Deputados, corn mais 20 nas comissOes, os 28 Deputados já
mostram que o veto estaria rejeitado. Assim, levanto esta questao: que so se
colocassern vetos em votação quando houvesse pelo menos 39 Deputados
no Plenário.

o Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, quero aproveitar este
mornento para comentar uma noticia que saiu no jornal "Estado de Minas",
corn o titulo "Eco do Passado". Nessa reportagern, meu nome foi citado, corno
também o do LIder do meu partido, Deputado Bené Guedes. Foi dito que
teriamos algurna dificuldade na aprovação das contas do ex-Governador
Eduardo Azeredo.

Quero comurilcar a todos e a imprensa que eu, pessoalmente, e também o
meu partido, o PDT, estamos tranquilos em relaçâo a aprovação das contas
do ex-Governador Eduardo Azeredo, porque temos a convicçâo de que o seu
Governo foi sério e honesto. A posiçOo do nosso partido, o PDT, é pela
aprovaçao das contas. Queremos dizer, ainda, a irnprensa que o eco do
passado não existe no nosso partido. Existe, sim, urn presente cada vez
major.

o Sr. Presidente - A Presidência, verificando engano essencial por parte de
urn nimero expressivo de Deputados na votacâo do parecer da Comissäo de
Justiça sobre o Projeto de Lei n° 192/99, o que fez corn que o resultado näo
refletisse a vontade do Plenário, colocará novamente em votação o parecer,
para que os Deputados possam, nesta segunda oportunidade, votar
corretamente, como desejariam.

A PresidOncia solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares.
Comunica também que o que será votado é o parecer pela
inconstitucionalidade, e não o projeto. Portanto, os Deputados que quiserem
aprovar o parecer pela inconstitucionalidade deverào votar "sim", e Os
Deputados que desejarem votar a favor do prosseguirnento da tramitacOo do
projeto, rejeitando o parecer pela inconstitucionalidade, deverào votar "nào".
Em votacào, o parecer da ComissOo de Justica, pela inconstitucionalidade do
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Projeto de Lei n o 192/99. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Está rejeitado o parecer.

QuestOes de Ordem
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, não estou entendendo a

celeuma dos Deputados. Já votamos e prestigiamos a companheira Maria
Olivia. Assim, Sr. Presidente, solicito que continuemos a sessâo, porque esta
rnatéria está vencida. Muito obrigado.

O Deputado Antonio Jtilio - Sr. Presidente, está uma confusäo, e ate
perdemos a maneira como estamos votando.

O projeto da Deputada Maria Olivia, corn todo o respeito que rnerece, poe
esta Casa em xeque, porque e totalrnente inconstitucional. Assim, estamos
brincando de legislar nesta Casa. Ou temos seriedade em votar coisas sérias,
ou paramos de votar, porque, corn todo o respeito que temos pelos idosos e
pela Deputada Maria Olivia, esse é urn projeto que nOo rnerece, realmente,
tramitar nesta Casa. Fizemos essa confusão toda, e vamos faz6-lo tramitar.
Dessa forma, estarernos demonstrando, rnais uma vez, que estarnos
brincando de legislar.

Por isso, solicitaria a V. Exa. que repetisse essa votação.
O Deputado Márcio Cunha - Gostaria de parabenizar o Deputado AntOnio

Jtlio. Está ai uma intervenção inteligente, muito embora discorde de sua
posiçào. Como membro da Comissão de Constituiçao e Justica, V. Exa. está
no seu direito, na sua obrigaçâo e no seu dever ao agir assim.

Agora, gostaria de lembrar o comportamento que sempre tive como
parlamentar, Vereador por Belo Horizonte, durante 16 anos. Entre a justica e
a lei, fico com a justiça. 0 que pretende o projeto da nobre Deputada?
Estamos aqui, tOo-somente, votando o parecer sobre o projeto da Deputada,
e, para que o projeto prospere, é irnportarite que o derrubemos. 0 que quer a
Deputada e justica, e, entre a lei, o direito e a justica, prefiro ficar corn a
justiça.

E por isso que votei contra a intençâo, que é meritOria e está absolutarnente
certa, da Comissâo de Constituicao e Justiça. Mas acho que esse assunto
merece prosperar e ser mais bern discutido.

Parabéns, portanto, a autora do projeto e ao Deputado AntOnio JUlio, que
cumpriu o seu papel. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência verificou, na primeira votaçâo, que houve,
efetivarnente, por parte dos Deputados, urn equivoco essencial no momento
da votação e procedeu a uma segunda votação.

A Presidência pergunta ao Deputado AntOnio JUlio se, na sua questâo de
ordem, solicitou a verificaçäo de votaçâo. Se a tiver solicitado, a Presidência
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considerará seu pedido procedente e fará a verificação por meio do processo
eletrônico.

o Deputado Antonio Julio - Sr. Presidente, pedi a verificaçâo e também
levantei a questão de que V. Exa., na hora de dar a resultado, equivocou-se,
porque a nUmero de Deputados que permaneceram sentados fol major do
que o dos que se levantaram. Então, realmente, houve confusão. Façamos
uma nova votacâo ou a verificaçào.

o Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que se proceda a
verificaçao de votacâo. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares.

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados; votaram "não" 26

Deputadas; temos, em reunião nas comissães, 11 Deputadas, perfazendo urn
total de 53 Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do parecer da
Comissào de Justica concluindo pela constitucionalidade do Projeto de Lei n°
192/99. A Corn ssão do Trabaiho.

Votaçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Olinto Godinho, em que

solicita a retirada de tramitacao do Projeto de Lei n o 139/99, de sua autoria. 0
projeto encontra-se pronto para inclusão em ordem do dia. Em votacäo, 0

requerimento. Os Deputados que o aprovarn permariecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se a projeto.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita se
encaminhe, com urgéncia, pedido de informaçoes ao Presidente do BHTrans
sabre o impacta financeiro que a medida objetivada no Projeto de Lei n° 69/99
poderia ocasionar. Em vataçäa, a requerimento. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vern a Mesa requerimento do Deputado AntOnio Andrade, solicitando a
paiavra pelo art. 70 do Regimenta Interno, para, nos termos do § 1 0, transferi-
a ao Deputado Marcia Cunha. A Presidência defere a requerimento e fixa ao
orador a prazo de 15 minutos.

Questäo de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira JCinior - Gostaria de parabenizar V. Exa.,

pelo tratamento que vern sendo dada a TV do Legislativa, e também a Mesa
Diretora, pela aquisição do nova equipamento digital para essa tevê, já que
entendemos que a boa qualidade da imagem e dos serviços par ela prestados
atendem a grande parte da popuiaçâo mineira. Gastaria que V. Exa., antes de
transferir a palavra ao Deputado Marcia Cunha, constatasse a falta de
"quorum" para a continuacàa dos nossos trabaihos.
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a existência de nOmero

regimental para a cantinuação dos trabaihas. Corn a palavra, a Deputado
Marcia Cunha.

O Deputado Márcio Cunha* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhoras e senhores, na verdade a assunta que gostaria de
trazer a esta tribuna haje estou transferindo para a dia de amanhã, em virtude
de alguns detaihes que estamas levantando. Mas já gostaria de anunciar
esse assunta, que säo as abras do PROSAN, que a Governa do Estado
retomará, obras essas iniciadas no primeiro mandato do ex-Governador Hélia
Garcia, que tinham coma abjetivo principal a canalizacâo do Arrudas em Belo
Horizonte, canalização essa que acompanhamos aa longo deste ano, através
do Movimento S.O.S. Arrudas, que surgiu par nossa iniciativa e par lIderes
especialmente da região leste desta cidade. Naquela oportunidade, já
preconizávamas que nOo adiantava apenas fazer a canalizaçOa do ribeirãa
Arrudas. NOs a invadimos, par falta de planejamenta desta cidade,
planejamento esse que conseguimos recentemente, quando aprovamos a
piano diretor. Portanto, par invadirmos esse ribeirãa e jogarmos nele
inUmeros dejetos, chegando aa absurdo de todo a esgoto hospitalar cair
diretamente no ribeirãa Arrudas, nâo adiantava canalizarmos, mas, mais
impartante do que issa, sem duvida alguma, conseguirmos instalar uma
estaçâo de tratamento. Nesse sentida, Sr. Presidente, amanhâ pronunciar-
me-el a respeito.

Trago também, mais uma vez, a esta tribuna e a cansideracOa dos
Deputados urn canvite, para a visita que as Comissães de Fiscalizacâo
Financeira e Orçamentária e de Transportes faräa nesta sexta-feira, pela
manhâ, aa Anel Rodoviário de Belo Horizonte, para verificacão de denOncias
de diversos Orgâas de imprensa, que dão conta de invasOes feitas não sO par
pessoas, mas especialmente também par empresas na cidade. Nesse
sentido, estou fazenda esse convite, em name dessas duas ComissOes, para
que as Deputados passam nos acompanhar nessa visita, averiguando essas
denOncias.

0 Deputada Durval Angela (em aparte) - Gastaria de saber se p0550 fazer
um aparte sabre uma questão que tern que ver diretamente corn a acão da
Assembléia, conforme V. Exa. está registrando a preocupacäo da camissào
de visita a essas obras. E urna questãa que extrapola. Gostaria de apraveitar
sua intervencãa porque acha que V. Exa., coma Presidente da comissOa mais
impartante desta Casa, que é a Cornissäo de Fiscalizacaa Financeira,
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estando atento a ação desta Casa, gostaria de fazer urna denUncia, que é a
seguinte: par açào nossa e do PROCON da Assernbléia, conseguimas
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suspender judicialmente, através de uma lirninar, o Servico 145 da TELEMAR,
que é urn servico de telessexo disfarçado. Recebemos a denincia no dia de
hoje - e estava agora falando corn a Radio Solar, de Juiz de Fora - de que
nessa cidade a TELEMAR nâo acatou a decisão judicial. La, o serviço de
telessexo, de pedofilia, de aliciamento de menores e de prostituiçao continua
no ar. Ha uma multa determinada pelo Juiz de R$50.000,00/dia pelo
descumprimento da decisâo.

Queremos aqui denunciar que a TELEMAR soltou nota püblica em todos os
jornais do Estado dizendo que, no dia determinado pelo Juiz, as 16h30 mm, o
servico seria suspenso no Estado, mas em Juiz de Fora está em
funcionamento. Isso comprova a nossa tese de que a atitude da TELEMAR
em ter ficado perplexa corn o que ouviu foram "lágrimas de crocodilo" e não
corresponde a realidade. Ela está sendo cümplice e conivente corn esse
servico.

Queremos deixar essa denüncia e destacar o trabalho, porque, quando
fomos da comissäo, fizemos algumas visitas a obra, mostrando a postura
correta, nâo so fiscalizar documentos frios, mas o trabalho da comissão, que
está sendo de, "in loco", conhecer o desenvolvimento do trabalho.

Parabéns ao trabatho desenvolvido por V. Exa. e aproveitamos o aparte
porque, se fôssemos esperar o término de sua fala, nao teriamos 'quorum"
para fazer essa intervencão e tarnbém deixar essa denOncia que estamos
encaminhando.

0 Deputado Márcio Cunha* - Perfeitamente, Deputado Durval Angelo. Foi
urn prazer conceder urn aparte a V. Exa., que, sem düvida algurna, contribui e
muito para o trabaiho e a imagem desta Casa.

Foi realmente urn prazer conceder-Ihe urn aparte, e, ate para prerniar o seu
aparte, you dedicar-me a urn tema que não era objeto da minha reflexâo
neste momento, mas premiando o Deputado Durval Angelo, ja que ele foi,
inclusive, autor das denUncias que concluIram na instalação da CPI da
Carteira de Habilitaçao.

Gostaria de informar aos companheiros Deputados, como membro dessa
Cornissão e, portanto, participando desse trabaiho, tao bern dirigido pelo
Deputado Joâo Leite, corn a relatoria do nosso colega Deputado Ivo José,
que tenho recebido inOmeras contrbuiçOes, corno os outros Deputados
também a tern, e quero fazer esse relato a opiniáo ptblica aqui presente de
que realmente a trabaiho dessa CPI e grandioso e importante. E muito mais
do que apurar as fatos, do que trazer a verdade, ternos hoje, sem dUvida
algurna, uma consciência exata da importância dessa CPI: em primeiro lugar,
a denOncia dos fatos; em segundo lugar, qual de nOs aqui, no nosso passado,
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não ouvirnas que se compra carteira na Bahia, e näo sei aonde mais. Mas
praticamente nâo se ouvia issa de Minas Gerais. Exatamente pela imagern do
DETRAN de Minas, imagern da nossa Carteira de Habilitaçäo.

Então, Srs. Deputados, podem ter certeza de que estamos atentos a isso e
saberemas preservar e honrar a imagem daqueles que durante muitos anos
fizeram do DETRAN de Minas e da nossa carteira respeitabilIssimos no nosso
Pais.

Mas, mais do que isso, nOs precisamos trazer rnudancas, porque tao
importante corno averiguar denüncias e encaminhar ao Ministério Piiblico
para fazer justiça aqueles que infelizrnente cometeram crimes, mais
irnportante do que isso é trazer sugestöes. Nesse sentido, estamos
recebendo da populacäo belo-horizontina e da populacâo mineira, de uma
maneira geral, inOmeras contribuiçoes. Preconiza aqui, junta a V. Exas., que
essa CPI não terminara em "pizza" porque a trabalho é eficaz, correto e, sem
dUvida nenhuma, vai promover mudanças de significado impartante, para que
tenhamos urn Orgào mais agil, que efetivarnente possa prestar urn serviça a
populacao mineira.

Em poucos segundos, quero dizer a V. Exa., Deputada Antonio Carlos
Andrada, que fizemos urna emenda ao prajeta de V. Exa. e quero parabeniza-
lo pela iniciativa. A nossa contribuição fol no sentido de melharar a seu prajeto
e pode ter certeza de que, no nosso julgamento, a prajeta serO, sim,
meihorado corn esta emenda substitutiva, que apresentamas e evidentemente
terá oportunidade de poder analisa-la.

Agradeca a paciência dos ilustres Deputados e do Sr. Presidente.
* - Sem revisäo do orador.
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Hely Tarquinio,

em que solicita a palavra de acordo corn o art. 70 do Regimenta Interno. A
Presidência defere o requerimenta e fixa ao orador a prazo de 5 minutos.

Questão de Ordem
0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - NOo querendo entrar no mérito do

prajeto da Deputada Maria Olivia nem no do parecer da Comissão de Justica,
gastaria apenas de levantar uma questãa sabre a criteria utilizado pela Mesa
nas vataçOes de matérias daqui em diante. Assistimos a votacao; V. Exa.
proclamou a resultado e, diante do apelo de alguns Deputados, V. Exa.
repetiu a votacao.

O Sr. Presidente - A Presidéncia solicita ao nobre Deputado que formule por
escrito a questao de ordem, que a Presidência ira responder, corn a maior
prazer, a procedimento adotado na vatacOo de parecer sobre projeto de
interesse de Deputada da bancada de V. Exa. Portanto, 6 so formular par
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escrito, que a Presidência responderá a questão de ordern.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarqülnio.
• Deputado Hely Tarqüinio - Venho a esta triburia, neste momento, apenas

para fazer uma observacão sobre uma matéria veiculada no "Estado de
Minas", em "Vida de Cidadão", cujo titulo é "Prescriçao". Ajornalista disse que
o Deputado Hely Tarqulnio é o autor de urn projeto de lei absolutamente
equivocado e que, em vez de ajudar o motorista, como supostamente se
propöe, o prejudica.

Esse projeto de lei foi bastante estudado. E urn projeto que visa, em seu art.
1 , ao parcelamento de dIvidas junto ao Estado provenientes das multas
decorrentes de infracão de trãnsito em ate dez vezes, mediante requerimento
do interessado ao órgäo de trânsito competente. A jornalista, erradamente,
julgou-me equivocado. Mas estou estribado num estudo da consultoria
juridica da Casa, que é bastante confiável e de saber notável.

A jornalista é que está equivocada em seu julgamento. Ela disse o seguinte:
"Trata-se do Projeto de Lei n o 88/99, que foi reapresentado. Ele institui 0
parcelamento de multas em atraso decorrentes de infracöes de trãnsito
anteriores a vigéncia da Lei Federal n° 9.503, de 23/9/98, que é o Código
Brasileiro de Trãnsito, em ate dez vezes, mediante requerimento do
interessado ao Orgão de trãnsito".

Essas multas, pelo Codigo, estão prescritas, porque o motorista não foi
notificado. Al está o grande equivoco. De acordo corn esse projeto, que já foi
aprovado na Cornissão de Justiça e na Comissão de Administracão Püblica,
as multas serão parceladas em ate dez vezes. Houve ate uma emenda
corrigindo para urn valor mais baixo. E essas multas não estarão prescritas,
porque elas são anteriores ao novo Côdigo, que comecou a vigorar em 1998.
0 novo COdigo é de 1997, mas começou a vigorar 240 dias depois.

Já entreguei a jornalista a justificativa. Gostaria que ela verificasse melhor
junto a consultoria juridica do "Estado de Minas", para que não incorra nesse
erro e jogue sobre a Casa, sobre sua assessoria e sobre este Deputado urn
equivoco tao grande. Não somos legisladores natos, mas temos quem faca
as leis para nôs. Os fatos geram as necessidades, e das necessidades
reclamadas elaboramos as leis nesta Casa.

Então, gostaria apenas de fazer essa observacão. Isso acontece, mas
devemos tomar cuidado, porque fatos como esse arranham a figura do
Deputado de uma maneira debochada. Não estamos aqui para brincadeiras.

Não me preocupa se a imprensa está ou não do meu lado, ou se gosta ou
não deste Deputado. Sou bastante franco e independente. Não me preocupo
se serei reeleito ou não. Sou coerente corn os meus princIpios. Portanto, you
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er uma nota da Casa, que se sentlu também arranhada. Já encaminhei essa
nota ao "Estado de Minas", mas não obtive resposta. A nota é a seguinte.
L6:)

"No"No dia 2 de maio do ano corrente, o jornal 'Estado de Minas', na coluna
Interesse püblico', de responsabilidade da jornalista Bertha Maakaroun,
publicou nota afirmando que o Projeto de Lei n o 88/99 estaria 'absolutamente
equivocado'."

Isso já foi falado. Gostaria de ressaltar o seguinte trecho. (- Lê:)
"Sobre o assunto, a Area da Consultoria Temática da Assernbléia esclarece

que a nota jornalIstica em questão, esta sim, mostra-se absolutamente
equivocada, contendo informacöes que revelam desconhecimento das
noçöes rnais elementares da Teoria Gera] do Direito".

Al vem a responsabilidade da jornalista, que precisaria ter uma assessoria
jurIdica para evitar brincadeira de rnau gosto.

"0 art. 281, paragrafo Unico, inciso II, do novo COdigo, refere-se apenas as
multas aplicadas a partir da data de sua vigência. A propósito, o art. 316 do
mesmo ordenamento federal estabelece que o prazo de notificação previsto
no citado dispositivo so entrará em vigor após 240 dias, contados da
publicação dessa lei, o que ocorreu em 23/5/98. As multas de que trata o
projeto, aplicadas em consonância corn a legislacão vigente a epoca, são
perfeitamente válidas e podem ser cobradas pelo Estado, nos termos do que
determina a Lei de Introducão ao COdigo Civil Brasileiro, instituida pelo
Decreto-Lei n° 4.657, de 4/9/42, cujo art. 60 estabelece:

'Art. 6 0 - A lei em vigor terá efeito irnediato e geral, respeitando o ato juridico
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1 0 - Reputa-se ato jurIdico perfeito o ja consumado segundo a lei vigente
ao tempo em que se efetuou'.

Ademais, não ha que se falar em 'prescricão' das referidas multas, uma vez
que o termo, na acepcão juridica, exprime 'o modo pelo qual o direito se
extingue, em vista do não-exercicio dele, por certo lapso de tempo'.

Sendo assim, a informação publicada é improcedente, merecendo urgente
reparação, de modo a evitar que os leitores do citado periódico sejam
induzidos a erro. Ha que se evitar o tratarnento irresponsável de matéria tao
relevante, que pode comprometer o correto exercicio do direito do cidadão".

Muito obrigado, Sr. Presidente.
2a Fase

0 Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado 6 1a Fase, a Presidência
passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão da matéria
constante na pauta.
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Questâo de Ordem

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria apenas de
esciarecer a Mesa que a questão de ordem levantada anteriormente, por não
se tratar de urna matéria compiexa, mas de urn simples encaminharnento,
nâo tinha sido feita por escrito, pois a Regirnento não a exige. Mas,
atendendo a soiicitacão de V. Exa., irei formula-la par escrito.

o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado AntOnio Carlos
Andrada. A Presidência, tendo ern vista a importância da matéria em pauta,
vai determinar que se proceda a chamada para verificacao de "quorum". Corn
a paiavra, a Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Deputado José Alves Viana) - Responderam a chamada

24 Deputados; ha 12 Deputados em reuniOes nas comissOes, perfazendo urn
total de 36 Deputados. Portanto, näo ha "quorum" para votação, mas o ha,
para a continuaçao dos trabaihos.

Paiavras do Sr. Presidente
A Presidência inforrna que fez retirar da pauta da reuniâo as Vetos as

ProposiçOes de Lei n°s 13.992, 13.891, 13.995, 13.999, 14.004, 14.009,
14.026, 14.052 e 14.068/99, em virtude de terern sido apreciados na reuniâo
extraordinária realizada ontem, a noite.

Questão de ordem
o Deputado AntOnio JUlio - Sr. Presidente, mesmo tendo sido feita a

chamada que ariginou a "quorum" para continuação dos trabaihos, V. Exa.
pode verificar, de piano, a inexisténcia de "quorum" para votação, e, coma
vamos trabaihar cam as vetos, solicitaria de V. Exa. a encerramenta, de
piano, da reunião.

o Sr. Presidente - Realmente não ha "quorum" para a votação, mas a ha
para a prosseguimento dos trabaihos. Coma as vetos se encontram
sobrestando as demais matérias em pauta, a Presidência vai passar
Parte da reunião.

3a Parte
o Sr. Presidente - A Presidência passa 3a Parte da reunião, destinada a

eitura de comunicaçOes e a pronunciamentos dos oradores inscritos.
Leitura de ComunicaçOes

- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das camunicaçOes
apresentadas pelas Deputados Sebastião Navarro Vieira - informando a
falecimento do Sr. Joaquim da Cunha Bastos, ocorrido no MunicIpio de
Bandeira do Sul; Gil Pereira - informando a faiecimento da Srta. Etelvina
Antunes da Silveira, ocorrido no MunicIpio de Montes Ciaros (Ciente. Oficie-
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Se.).

Oradores I nscritos
o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Bené Guedes.
o Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezadas

poputares presentes nas galerias, venho a esta tribuna para fazer algumas
consideracOes, e gostaria, em prirneiro lugar, ao assumir a Liderança do PDT
nesta Casa, de dizer da alegria de termos sido, ate agora, liderados pelo
ilustre Deputado e amigo Alencar da Silveira JUnior, que nos três prirneiras
meses, baseado em acordos que fizemos, iiderou a bancada corn muita
propriedade, se destacando pelo diálogo, pela compreensão, peia canstante
Iigação corn todos nOs da bancada. Entendo que, agora, quando assumo
essa missão que é sobremaneira honrosa, ao lado do rneu eminente Vice-
Lider, Deputado Marcelo Goncalves, devo agradecer a confianca dos
campanheiras, e espero dar minha contribuição da mesma forma que o fez a
Deputado Alencar da Silveira JUnior, pracurando cada vez mais trabaihar em
prol das nossas comunidades, mantendo a unidade do PDT, uma bancada
muita unida, esperando engrandecer cada vez mais a partido no nosso
Estado. 0 PDT hoje tern no Governo dais Secretários - a Secretário Manoel
Costa e a Secretário Deputado Ivair Nogueira - para satisfação nossa. São
dais Secretárias que estãa ocupando Pastas bastante impartantes. Queremos
a apaia deies e queremas, também, retribuir aqui dentro da Casa, corn nosso
trabaiha, dizenda que as dificuidades estâo al para todos nOs.

o atual Gaverno de Minas, comandado pelo nossa Governadar Itamar
Franca, ja enfrenta trernendas dificuidades cam a Governo Federal, e, a duras
penas, vem pracuranda superá-las. 0 PDT, tenha certeza, näo tern faitada ao
seu campromissa. Fizemos urn acordo partidário, nãa urn acordo individual, e
a nossa Bancada entende, neste momenta, sabretudo, que é hara de ajudar a
Governa Itamar Franca a superar essas dificuldades. Ternos tida, no
Secretário Hargreaves, urn Secretário amigo, que tern dialagado canasca, e
entendemos que sua pastura tern sida a do diáloga. Ainda ontem, quando
houve uma reunião das lideranças, ele se colacou a nossa disposicãa, a
disposicão de tadas as bancadas, para sernpre que necessário vir a esta
Assernbléia dar explicaçOes. Nós, do PDT, que nos aliarnas ao Gaverna,
estarnas dando a nossa participacãa cam seriedade, em busca do rnelhor
para Minas. No Governo passada não fol diferente. No Governo Eduardo
Azereda, nós, da Bancada do PDT, também fomos salidárias ao Governa,
dando nassa cantribuição. Estivemas no Governo, tanta eu, quanta o
Deputada Marcelo Gancalves, coma Secretários, e haje, da mesma forma, a
Governo atual vaioriza a Bancada do PDT. Temas dais Secretários de Estado
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ocupando Pastas importantes, portanto está al explicada a nossa posicão de
apoio. Evidentemente, coma disse o Deputado Marcelo Gonçalves, baseado
em urna nota que saiu hoje no "Estado de Minas", não temos nenhurna düvida
quanto as nossas posicöes. Estarnos aihando para a frente, mas respeitando
o passado. A posicão da Bancada do PDT nesta Casa é explicita quanto as
contas do Governador Eduardo Azeredo. Não ternos nenhuma dUvida quanto
a retidão, quanto a idoneidade dele. Deixamos isso bem claro. Todavia, a vida
continua e queremos trabalhar para conquistar objetivos que estäo ligados
aos anseios das nossas cornunidades. Acreditamos no Governador Itarnar
Franca, acreditamos no Vice-Governador Newton Cardoso, porque os dois
tern propostas boas para Minas. Faco, inclusive, urn apelo para que nos
entendamos. Podernos divergir sim, isso é parte da democracia. Faz parte do
jogo democrático, mas não podemos mais ficar aqui corn discussöes que não
levam a nada.

Acho que devemos nos entender, sobretudo naqueles projetos que são
bons para Minas Gerais.

Quando falei a nome do companheiro Marcelo Gonçalves, devo registrar,
ainda, a figura do Secretário João Pinto Ribeiro, que foi grande Secretário na
Pasta de Esportes, Lazer e Turisrno, e do ilustre amigo Deputado Christiano
Canêdo, que da mesma forma honrou sua posiçao coma Secretário Adjunto
da Saüde, trabalhando corn honestidade e participação efetiva nas acöes,
sobretudo da saüde. Ernbora não tenha recebido delegacão para falar no
norne deles, rnas, par conhecê-los, sabemos que tern o mesmo perisamento,
corn relação ao Governo passado, principalmente no que tange a questão
que aqui foi levantada e sabre a qual nâo adotamos nenhurn radicalisrno.
Confiamos naquilo que foi feito e de forma bern-intencionada. Se houve
falhas, rião podern agredir a consciência de nossos amigos de Governo. São
erros que, as vezes, podem ser cometidos, ate no intuito muito forte de
acred itar.

Acreditamos que agora, mais do que nunca, podemos ajudar e vamos
ajudar. Estamos buscando apolar urn Governo que já está sendo penalizado
pelo Governo Federal. 0 cornportamento do Vice-Presidente da Repüblica
não e o mesrno do Presidente da Repiblica. 0 nossa Governador tern
mantido diálogo corn a Vice, Marco Maciel. Acho que, através de S. Exa.,
Minas pode ter as benefIcios pelos quais tanta anseia, porque se trata de
pessoa mais compreensiva e corn rnaior tranquilidade de acão, porque não
está ligada nern cornprornetido corn essas acöes hoje vinculadas
principairnente a ci dos Bancos e do Judiciário.

Entendo que a postura do Vice-Presidente Marco Maciel corn relacão a
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Minas e uma postura arniga, que ja se detectou, inclusive em Juiz de fora, na
inauguração da Mercedes Benz, e cantinuou, em Uberaba, terra do nossa
Presidente Anderson Adauto, mostrando que ele tern diálogo corn a nosso
Governador e que, de uma forma ou de outra, indiretamente pode ajudar a
Minas Gerais.

Nesta oportunidade, quero dizer da satisfação que tivemos, ha cerca de
urna sernana, quando estivernos na posse do ilustre amigo e conterrâneo,
Omar Rezende Peres, na cidade do Rio de Janeiro, quando assurniu a
Presidéncia do Sindicato da Construçao Naval, em missão bastante dificil. Em
sua posse, ele contou corn a presença do Governador do Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho, do PDT, e da Vice-Governadora, Benedita da Silva, nossa
conterrânea de Leopoldina. Naquela acasião, pudernos verificar o prestIgio
que foi conferido a esse jovem leopoldinense, que é suplente de Deputado
Federal pelo PDT e que assume esse sindicato da maior relevância,
principalmente para a Estado do Rio de Janeiro. Eles pretendern colocar a
construção naval em posição sernelhante ao que representa a indiistria
automobilistica em São Paulo e tambérn - par que nãa dizer? - Minas Gerais.

Desta tribuna, quero parabenizar Omar Rezende Peres, filho de urn grande
leopoldinense, que faleceu em 1963, Omar Peres. Ele hoje segue as trilhas
do pai, fazendo urna caminhada em busca de pasicöes que mostram a sua
forca de vontade e a inteligéncia corn a qual foi dotado por Deus. Então,
quero dizer que nós, do PDT, cantarnos corn a sua ajuda.

Esperamos, em breve, fazer aqui em Minas, na Capital, urn encontra
regional do PDT, trazendo inclusive a Governador Garotinho a Minas, e ele já
se prontificou a vir. Varnos estabelecer urn elo de nosso partido corn a nassa
Deputado Federal, OlImpia dos Reis. 0 Deputado Marcelo Goncalves já
entrou em contato corn ele, e vamos trabaihar para que venha a Minas.
Varnos buscar, ainda, corn o Presidente Sylvia Abreu, oxigenar a partido,
fazendo-o participativo.

Enfim, a nossa missão coma LIder é esta: aglutinar as forcas, trabalhar
cada vez rnais para a partido crescer em Minas, estabelecer uma ligação
construtiva corn o atual Governo e ajudar a Lider do Governo, Deputado
Alberta Pinto Coelho, que é uma pessoa extraordinária, urn politico muito
benquisto par tadas as bancadas, para que tenha candiçaes de trabaiho e
para que possamos superar e votar as rnatérias de interesse do Governo.

Evidentemente, aquilo que não for born para Minas iremos respeitar, mas
não vamos fazer aposicãa de obstrução continuada, porque issa mostra, Ia
fora, uma imagern que não e boa para nós, Deputados. Está al a TV
Assernbléia, mostrando diuturnamente a nassa atuação, e as pessoas não
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entendem por que não votamos os projetos, por que não conseguirnos fazer
esses projetos andarem. E isso gera uma desconfianca, urn
descontentamento muito grande, razâo pela qual estou usando a tribuna hoje
para pregar o entendimento, o dialogo. Mas vamos, realmente, fazer urn
trabaiho de perseverança na busca da aprovação desses projetos, para que
possamos também receber o apoio governamental.

Agradeco a atenção dos pares e, mais urna vez, quero dizer, rneu caro
Vice-LIder Deputado Marcelo Goncalves, que, junto corn os nossos
companheiros, esperamos fazer urn grande trabaiho. Contamos corn a ajuda
de todos e esperarnos, conseqüenternente, procurar honrar sernpre aqueles
votos que nos deram as nossas cornunidades, as nossas cidades, para que
Minas sinta orgulho em ter aqui uma bancada da categoria da Bancada do
PDT. Muito obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

encerra a reuniâo, convocando os Deputados para as reuniöes
extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhâ, dia 6, as 9 e as 20
horas, nos termos dos editais de convocaçâo, bern corno para a reunião
ordinária, também de amanhâ, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edicâo anterior.). Levanta-se a
reunio.

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 5/5/99
Presidéncia do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem Os Deputados:
Gil Pereira - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Pinto Coelho -

AmbrOsio Pinto - Antonio Andrade - Arlen Santiago - Carlos Pirnenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Glycon
Terra Pinto - Hely TarquInio - João Batista de Oliveira - Joâo Leite - José
Alves Viana - Marcelo Gonçalves - Miguel Martini - Ronaldo Canabrava -
Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nimero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem
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do dia já publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, as 20
horas, nos termos do edital de convocacäo.
ATA DA P REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N o 8/99
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de abril de

mil novecentos e noventa e nove, cornparecem na Sala das CornissOes Os
Deputados Antonio Carlos Andrada, Eduardo Daladier (substituindo este ao
Deputado Bené Guedes, por indicacao da Lideranca do PDT) e José
Henrique (substituindo o Deputado AntOnio Julio, por indicação da Lideranca
do PMDB), mernbros da supracitada Cornissão. Havendo nUmero regimental,
o Presidente "ad hoc", Deputado Eduardo Daladier, declara aberta a reunião e
informa näo haver ata a ser lida por se tratar da primeira reuniao desta
Comissão e que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator da matéria. 0 Presidente deterrnina a
distribuiçào das cédulas de votaço aos Deputados e convida o Deputado
José Henrique para atuar corno escrutinador. Apurada a votação, o
Presidente "ad hoc" proclarna eleitos para Presidente o Deputado Antonio
Carlos Andrada, corn trés votos, e para Vice- Presidente o Deputado Bené
Guedes, também corn trés votos. Em seguida , declara empossado na
Presidéncia o Deputado AntOnio Carlos Andrada, a quem convida para tomar
assento a mesa e passa-lhe a direçao dos trabalhos. 0 Deputado AntOnio
Carlos Andrada agradece a confiança nele depositada e inforrna que , devido
a auséncia do Vice-Presidente, este será empossado em outra reunião. A
seguir, o Deputado AntOnio Carlos Andrada avoca a si a relatoria da Proposta
de Emenda a Constituicão n o 8/99 e informa que a próxima reunião será
rnarcada por melo de edital e assim que tiver condicOes de ernitir seu parecer.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de rnaio de 1999.
Antonio Carlos Andrada, Presidente - Bené Guedes - Antonio JUlio - Elmo

Braz.
ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE

HAB IL ITAcA0
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de abril de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das CornissOes Os
Deputados Joào Leite, Ivo José, José Alves Viana e Miguel Martini, membros
da supracitada Comissào. Havendo nUrnero regimental, o Presidente,
Deputado Joâo Leite, declara abertos os trabaihos e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado José Alves Viana, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, a Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir o Sr. Carlos Eduardo Campos Vieira, Diretor Técnico do
DETRAN - RS, e discutir e votar proposiçöes da Cornissão. 0 Presidente
passa a palavra ao convidado, que faz suas consideraçöes iniciais. Após, são
abertos os debates, conforme consta nas notas taquigraficas. Passa-se a
fase de discussão e votação de proposiçães da Comissão. São aprovados os
seguintes requerimentos: do Deputado Ivo José solicitando que se convide
urn técnico do DENATRAN a comparecer a Comissão para fornecer subsidios
sobre a emissão de carteiras, o emplacamento de velculos e o recoihimento
de multas; que se convoquem os Srs. José Maria dos Santos, Adeir Almeida
Figueiredo, Marcelo Marçal Dias, Ademar Goncalves e Ajalmar Felipe Araüjo
para prestarem depoimento sobre a emissão de carteiras de habilitacão no
MunicIpio de Divinolândia de Minas; ao DETRAN - MG, o nUmero de exames
de Iegisiação e direção realizados nos anos de 1997 e 1998, corn a relação
dos exarnes por examinador; as escalas de convocação de examinadores por
data e por municIpio relativas ao perIodo de 1997 a 1998; a composição das
bancas de examinadores fixas do interior do Estado, as bancas mOveis e as
bancas da Capital; os critérios para seleção dos examinadores e inforrnaçoes
sobre o curso preparatário; a relacão das auto-escolas em atividade em 1997
e 1998, corn o nome do proprietãrio por rnunicIpio; e as estatisticas relativas a
aprovacão de candidatos por auto-escola, no mesmo perlodo; do Deputado
Alberto Bejani solicitando seja agendada visita da Cornissão ao Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Sr. Epaminondas Fulgêncio
Neto, a firn de que seja debatida a participação do Ministério PUblico na CPI.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece ao convidado pelos
subsIdios prestados a Comissão e aos Deputados pela presença, convoca os
membros da Cornissão para a prôxima reunião ordinária, determina a
avratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 6 de rnaio de 1999.
João Leite, Presidente - Márcio Cunha - Alberto Bejani - Ivo José -

Christiano Canêdo.
ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA

SECA NO NORTE DE MINAS
As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril de mu

novecentos e noventa e nove, cornparecern na Sala das Cornissöes os
Deputados Dimas Rodrigues, João Batista de Oliveira, Dalmo Ribeiro Silva e
Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissäo. Havendo ntmero
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodriuges, declara aberta a

207
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Registra-se, neste
momento, a presença dos Deputados Márcio Kangussu e Maria José
Haueisen. A seguir, a Presidéncia informa que a finalidade da reunião é ouvir
o Sr. Augusto César Soares dos Santos, coordenador do Piano Diretor das
Bacias Afluentes do Rio São Francisco, da RURALMINAS. 0 Deputado
Carlos Pimenta, relator da Comissão, tece suas consideracoes iniciais a
respeito do tema a ser discutido. Em seguida, passa a paiavra ao convidado,
que faz sua exposicão sobre os pianos diretores de recursos hidricos das
bacias hidrográficas da Area Mineira da SUDENE. Encerrada a exposiçâo,
abre-se a fase de debates, em que fazem perguntas ao convidado os
Deputados Carlos Pimenta, João Batista de Oliveira, Dimas Rodrigues e
Maria José Haueisen. A Presidência informa que o inteiro teor desta reunião
consta nas notas taquigráficas. Encerrada essa fase, o Deputado Dimas
Rodrigues passa a Presidência ao Deputado Carlos Pirnenta e apresenta dois
requerimentos: em urn, solicita seja formulado convite ao Sr. Flávio Andrade,
Diretor de Projetos da Universidade Federal de Ouro Preto, para participar da
audiência ptbiica do dia 29/4/99, no MunicIpio de Aracuai; no outro, solicita
que seja convidado para participar de reunião desta Comissão o Secretário
do Trabaiho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente. Submetidos
a votação, cada urn por sua vez, são os requerimentos aprovados. 0
Deputado Carlos Pimenta retorna a Presidência ao Deputado Dimas
Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlarnentares e do convidado, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 5 de rnaio de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Daimo Ribeiro Silva - José

Alves Viana.
ATA DA 6 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João Batista de
Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a apreciar matéria
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constante na pauta e passa a leitura da correspondência, que consta do
Oficio no 230/99, do Presidente da RURALMINAS, que encaminha relaçao de
processos urbanos a serem titulados administrativamente por essa Fundacão,
e de oficio do Deputado César de Mesquita, que se refere aos devedores da
extinta MinasCaixa da região de Jaiba. Passa-se a fase de discussão e
votacão de proposiçöes que dispensam a apreciacão do Plenário da
Assembléia, e a Presidência informa que o Deputado Márcio Kangussu,
relator do Projeto de Lei n o 98/99, em turno 6nico, opina pela aprovação da
matéria. Submetida a discussão e votação, é aprovada a proposicão. Logo
apOs, o Presidente procede a leitura dos Requerimentos n°s 134/99, do
Deputado Chico Rafael, e 163 e 164/99, de autoria desta Comissão.
Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são aprovados os
requerimentos. 0 Deputado João Batista de Oliveira passa a Presidência ao
Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, e apresenta requerimentos em que
solicita sejam convidadas as autoridades que rnenciona para participarem da
audiência püblica a se realizar em Diamantina, corn objetivo de se debater o
tema 0 Vale do Jequitinhonha e a SUDENE, conforme requerimento já
aprovado em reunião desta Comissão; que a Comissao faca visita ao Projeto
Jalba corn a presenca do Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, para avaliar a situacão atual desse Projeto. Colocados em
votaçao, cada urn por sua vez, são aprovados os requerirnentos. 0 Deputado
João Batista de Oliveira apresenta urn terceiro requerimento, no qual solicita
seja realizada audiência püblica desta Comissão corn o objetivo de se
debaterem os ganhos de produtividade e lucratividade na agricultura corn a
utilizacão de graos geneticamente rnodificados (transgenicos)- e a postura de
outros palses em relacão ao assunto, corn as autoridades que menciona.
Encaminhando a votacão, o Deputado Paulo Piau sugere sejam convidados
tarnbém para participar da reunião na qual se discutirá esse assunto
representantes da EMBRAPA em Sete Lagoas. Colocado em votação, é
aprovado o requerimento corn a sugestão do Deputado Paulo Piau.
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Batista de Oliveira passa a
palavra ao Deputado Paulo Piau, que requer sejam tomadas providéncias
urgentes junto a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento, ao IMA
e ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, corn vistas a de se
controlar o tráfego de animals e de carnes sulnas provenientes de outros
Estados. Submetido a votacão, e aprovado o requerirnento. A Presidência
procede a leitura de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, no
qual solicita seja convidado o Presidente da Associacào Sulmineira de
Cafeicultores para participar da reunião que debaterá a criacão e os objetivos
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do lnstituto Mineiro do Café, conforrne requerirnento ja aprovado por esta
Cornissão. Colocado em votação, é aprovada a proposição. 0 Deputado
Mauro Lobo requer seja convidado o substituto legal do Diretor-Geral do IMA
para prestar esclarecimentos sobre a aplicação da Lei n o 12.728, de 30/12/97,
e a atual situação da fiscalização da came nos rnuniclpios em Minas Gerais.
Colocado em votaçao, é aprovado o requerirnento. 0 Deputado Márcio
Kangussu requer se realiza audiência püblica na cidade de Almenara, corn o
objetivo de se ouvirern os produtores e os trabalhadores rurais, relativarnente
a dIvidas contraidas corn agentes financeiros e novos créditos a
sobrevivência da atividade agropecuária na região. Subrnetido a votação, é
aprovado o requerirnento. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 5 de rnaio de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Dimas Rodrigues -

Paulo Piau.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia vinte e oito de abril de mil novecentos e noventa e

nove, cornparecem na Sala das Comissöes os Deputados Cabo Morals, Maria
José Haueisen e Fábio Avelar, rnembros da supracitada comissão. Havendo
nirnero regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morals, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio
Avelar, dispensa a leitura das atas das reuniöes anteriores, as quais são
dadas por aprovadas e são subscritas pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Ternótheo de Souza Neto,
Presidente da Associação dos Municipios do Lago de Furnas - ALAGO - e
Luiz Antãnio Leite Alves, Presidente da Fundacão de Desenvolvimento do
Turisrno do Sul de Minas - FUNDESTUR - para discutir o problema da
poluição no lago de Furnas, o descaso das autoridades e o que esta sendo
feito pelo desenvolvimento do turisrno naquela região, bern como apreciar a
rnatéria constante na pauta. Dando prosseguimento, a Presidência convida a
cornpor a Mesa os Srs. Alderico José Machado, Prefeito Municipal de Campo
do Meio, representando o Sr. TemOtheo de Souza Neto, Presidente ALAGO;
Luiz Antonio Leite Alves, Presidente da FUNDESTUR, e passa a palavra ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, autor do requerimento que originou a
reunião, para as consideraçOes iniclais. Na fase dos debates, fazem uso da
palavra os Srs. Alberico José Machado, Luiz Antonio Leite Alves e os
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Deputados Fábio Avelar e Maria José Haueisen. Na 3a Fase dos trabaihos
são aprovados, em turno ünico, os Requerimentos n°s 192/99, do Deputado
Rogerio Correia; 194 e 195/99, do Deputado Ronaldo Canabrava; e 196/99,
do Deputado Carlos Pirnenta. 0 Deputado Fábio Avelar apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiência pUblica da Comissão
corn a finalidade de se esclarecer a controvérsia gerada entre a PBH, os
proprietários da area de reserva do manancial do Cercadinho e a COPASA-
MG, sobre a utilizacão da mencionada area para uso comercial, e, para tanto,
solicita sejam convidadas as autoridades que menciona. Submetido a
votaçao, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, 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 Comissöes, 5 de rnaio de 1999.
Cabo Morals, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Ave!ar - Antonio

Roberto.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAO E OBRAS PLJBLICAS
As quinze horas do dia vinte e oito de abril de mll novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro Antonio,
Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
Antonio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Wanderley Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0
Presidente lê correspondência recebida da Sra. Ilma Arruda AraUjo Abreu,
Presidente da Associacao de Defesa dos Usuários, Consurnidores e
Contribuintes em Minas Gerais - ADUCON-MG -, solicita a assessoria que
analise a matéria e, a seguir, passa a discussão e a votação de proposiçOes
da Comissão. 0 Deputado Dinis Pinheiro apresenta requerimento em que
pleiteia seja feito apelo ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a que esse
órgão proceda a sinalizaçao indicatOria da localizaçao da cidade de São
Joaquim de Bicas, na BR-381, nos sentidos BH-SP e SP-BH. Submetida a
votação, e essa matéria aprovada. 0 Deputado Márcio Cunha apresenta
requerimento em que solicita seja realizada visita técnica, juntamente corn a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentãria, em toda a extensão do
Anel Rodoviário de Belo Horizonte, para a avaliaçao dos impactos positivos e
negativos causados pelo não-cumprirnento de convênio entre a CEMIG, 0
DNER e a Prefeitura de Belo Horizonte, considerando-se as vidas perdidas,
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os prejuIzos materials de acidentes e as denüncias graves que se acumulam,
e solicita, ainda urna audiência püblica sobre a situacão do referido Anel.
Submetido a votação, o requerimento aprovado. Em seguida, o Presidente
anuncia que a reunião se destina a ouvir os seguintes convidados: Tenente-
Brigadeiro-do-Ar Marcos AntOnio de Oliveira, Diretor-Geral do Departamento
de Aviação Civil - DAC -, Sr. Eustaquio de Brito, Gerente do Rio-Sul-
Nordeste; Sr. Alfredo Navalli, Gerente-Geral de Tráfego da Rio-Sul;
Sr.Wagner AntOnio Soares, Chefe de Secão de Comunicação Social do
Aeroporto da Pampulha; Sr.Willer Larry Furtado, Superintendente do
Aeroporto de Belo Horizonte, sobre os constantes atrasos que vêrn ocorrendo
nos vOos das aeronaves da Rio-Sul-Nordeste que se destinarn a Montes
Claros. A seguir, o Presidente passa a palavra ao
Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que motivou o convite, e, ato
continuo, lé fax do Tenente-Brigadeiro-do-Ar Marcos Antonio de Oliveira
justificando a sua auséncia. A Presidéncia passa a palavra aos convidados
pela ordem mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presenca dos convidados e
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima
reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 5 de maio de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Wanderley

Avila.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA NO

PRAZO DE 60 DIAS ESTUDAR 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril de mll

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Mauro Lobo, AntOnio Julio, Eduardo Hermeto e Maria Tereza Lara,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara aberta a reunião e,
convida o Deputado AntOnio JUlio a atuar como escrutinador no processo de
votação. Feita a contagem dos votos, o Deputado Eduardo Hermeto obtém 4
votos para Presidente, e o Deputado Mauro Lobo obtérn 3 votos para Vice-
Presidente. A seguir, o Presidente "ad hoc" proclama eleito para Presiderite 0
Deputado Eduardo Hermeto e para Vice-Presidente o Deputado Mauro Lobo.
Dando prosseguimento a reunião, o Presidente "ad hoc" declara empossado
como Presidente o Deputado Eduardo Hermeto, a quem passa a direcão dos
trabalhos. 0 Presidente eleito, Deputado Eduardo Herrneto, declara
empossado como Vice-Presidente o Deputado Mauro Lobo. Dando
prosseguimento aos trabalhos, a Presidência designa a Deputada Maria
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Tereza Lara para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecirnento dos Deputados, determina a
lavratura da ata, convoca Os membros da Cornissäo para a próxima reunião e
encerra os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 6 de maio de 1999.
Eduardo Hermeto, Presidente - Maria Tereza Lara - Paulo Piau - Mauro

Lobo.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA 0DM ISSAO DE REDAcAO
As dezesseis horas do dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Elmo Braz, Aliton
Vilela e Marco Regis, membros da supracitada Comissão. Havendo nürnero
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Marco Regis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Marco Regis os
Projetos de Lei n

o
s 50, 9, 26 e 31/99; e ao Deputado Ailton Vilela, os Projetos

de Lei n°s 35, 60, 83 e 122/99. Encerrada a ia Parte dos trabalhos, passa-se
a 1a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votaçao de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciacão do Plenário. Subrnetido a discussão e
votacao, e aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 50/99
(relator: Deputado Marco Regis). Passa-se, a seguir, a discussão e a votacao
de pareceres sobre matérias de deliberação conclusiva das comissöes.
Submetidos a discussäo e votação, são aprovados os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei n°s 9, 26 e 31/99 (relator: Deputado Marco Regis);
35, 60, 83 e 122/99 (relator: Deputado AIlton Vilela). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares, convoca Os
rnembros da Comissäo para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 6 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Ermano Batista - Luiz Menezes.

TRAMITAçAO DE PRoPoslçAo
PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N o 99/99

Cornissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n o 99/99 objetiva
declarar de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Presidente Olegario, corn sede nesse municipio.
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A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma apresentada. Vern agora o projeto a esta Comissâo para deliberação
conclusiva, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associaçao é sociedade civil corn personalidade jurIdica e tern

por objetivo prioritário assegurar o ajustarnento e o bern-estar dos
excepcionais.

Em curnprimento a seu objetivo, a instituicao estirnula estudos e pesquisas
referentes ao excepcional, proporcionando avanço cientIfico na formaçao de
pessoal técnico especializado.

Em virtude do inestimável trabalho desenvolvido pela entidade,
consideramos justa a declaracão de sua utilidade püblica.

Entretanto, objetivando adequar o projeto a rnelhor técnica legislativa,
apresentarnos emenda ao final deste parecer.

Conclusão
Pelas razöes expostas, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 99/99

corn a Ernenda no 1, apresentada a seguir.
EMENDA NO 1

D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
'Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Presidente Olegario, corn sede nesse
municIpio.".

Sala das Cornissöes, 4 de maio de 1999.
Christiano Canédo, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 29/99
zi
	 Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizacão

Relatório
De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em análise altera

dispositivos da Lei n o 11.085, de 1993, que criou o Fundo SOMMA, destinado
0 a financiar a implernentacão de programa de sanearnento ambiental e a

organizacão e modernizaçao dos municipios do Estado.
Publicado no "Diário do Legislativo" em 6/3/99, o projeto foi distribuido as

Comissöes de Constituicão e Justiça, que ernitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e de Fiscalizacão Financeira e

0 	 Orcamentária.
Em virtude de requerimento do Deputado Eduardo Brandão, aprovado em

Plenário, deve a proposicão ser apreciada por esta Comissão.
Fundamentação
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A proposiçâo pretende alterar as condicoes de financiamento do Fundo

SOMMA, reduzindo o limite cobrado a tItulo de juros a 7,5%, incluindo-se a
remuneraçäo do agente financeiro. Pretende também arnpiiar para 360 meses
o prazo para quitação do débito.

Em que pese ao interesse parlamentar de se criarem meihores condiçães
tanto para os municIpios que ja buscaram financiamento no Fundo quanto
para os municipios que pretendem utiiizar esses recursos para
implementação de programas, entendemos que a proposta enfrenta questoes
de natureza técnica que impoem aigumas alteraçoes ate mesmo para
v;abilizar a manutençäo do Fundo.

E sabido que o SOMMA é constituldo do produto de receitas especIficas e
elementos patrimoniais que se vincuiam a realização de objetivos e servicos
especificos. Entre as receitas, pode-se destacar os recursos provenientes de
operaçães internacionais de financiamento e recursos oriundos do Tesouro
Estadual.

A implementaçao da medida proposta no projeto em tela provocaria urn
descasamento entre os juros e prazos constantes nos financiamentos
internacionais e os juros e prazos conferidos aos municipios para amortizaçâo
dos débitos correspondentes aos ernpréstirnos.

Por outro iado, a extensão dos prazos de pagamento iria inviabilizar a
contrataçao de novos projetos, tendo ern vista a perspectiva de urn retorno
mais dernorado dos recursos reiativos aos empréstimos, prejudicando os
municipios que pretendem buscar no Fundo SOMMA os valores necessários
a implementação de projetos e prograrnas de saneamento.

A nova proposta também procura coibir a institucionalização legal do
inadimplemento corn consequências nefastas para os rnunicIpios não
contemplados peio Fundo e para as futuras administraçöes de municipios já
atendidos e adimpientes. Para tanto, autoriza o agente financeiro a transigir
em situacöes de renegociação de dividas vencidas para fins de recebimento,
no ârnbito do Fundo SOMMA, permitindo que sejarn examinados, caso a
caso, Os inadimplernentos ocorridos.

Assirn, além da repactuaçäo e revisão do pagamento dos reembolsos, em
casos de reconhecida excepcionaiidade, será oferecido tratamento adequado
e compativel corn a situacäo financeira de cada beneficiário, desde que
caracterizada sua incapacidade de pagarnento, por meio de análise
econômico-financeira a ser realizada pelo BDMG.

Nesse contexto, tornar-se-á necessária, ainda, a anuência do Orgão
financiador do projeto, ou seja, o Banco Mundial, para efetivaçao das rnedidas
propostas.
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Con ci usão

Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 29/99
na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Aitera dispositivo da Lei n° 11.085, de 30 de abril de 1993, que cria o Fundo

SOMMA, destinado a financiar a impiementacão de programa de saneamento
ambiental, organização e modernizacão dos municipios do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 inciso Ii do art. 7 0 da Lei n o 11.085, de 30 de abrii de 1993, passa

a vigorar corn a seguinte redacâo:
"Art. 70 - ...................................................................................
II - corno agente financeiro:
a) atuar como mandatário do Estado de Minas Gerais para contratacao de

operacão de financiarnento corn recursos do Fundo e para efetuar a cobrança
de créditos concedidos, podendo, para tanto, recorrer a todas as medidas
adrninistrativas e judiciais necessárias;

b) transigir, para efeito de acordo, observado o curnprimento das exigências
legais reiativas ao endividarnento do setor püblico, quando exigivel, no que
diz respeito a prazos, penalidades e corninacöes previstas para os casos de
inadirnpiemento e ievar a débito do Fundo os vaiores incobráveis, bern corno
quaisquer quantias despendidas em decorréncia de procedimentos judiciais;

c) nâo transigir nos casos corn provados de prática de sonegação fiscal.".
Art. 2° - 0 Banco de Desenvoivimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -' na

quaiidade de agente financeiro do Fundo SOMMA, ao proceder a apiicacâo
de encargos, penalidades, cominaçöes e multa prevista na reguiarnentaçäo
do referido Fundo, poderá, corn a finaiidade de obter o pagamento das
prestacöes 	 inadimpiidas 	 do	 financiamento, 	 adotar, 	 isoiada 	 ou
curnulativarnente, os seguintes procedimentos:

- conceder dilataçao dos prazos para pagamento das prestacoes vencidas
em ate vinte e quatro meses, observada corno lirnite a data de vencirnento da
Uitima prestação contratual;

II - reduzir a multa contratuai;
Ill - reduzir os juros moratOrios.
§ 10 - A adoçâo dos procedimentos previstos nos incisos I, Ii e Ill deste

artigo fica condicionada a aprovaçâo prévia, pelo BDMG, de relatório técnico
circunstanciado que demonstre a incapacidade de pagamento do beneficiário
financiado no âmbito do Fundo SOMMA nas condicoes originalrnente
pactuadas.
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§ 21 - 0 prazo de que trata o inciso I deste artigo poderá ser dilatado em ate

quarenta e alto meses, observada coma limite a data de vencimento da Ultima
prestação contratual, excepcionatmente, em casos de calamidade pUblica
previstos na legislação vigente ou quando houver queda de pelo menos trinta
por cento na arrecadação de receitas correntes do beneficiário, em relação
aos ültimos doze meses.

§ 3° - So poderá ser concedida nova repactuação da divida apOs um
periodo mInimo de vinte e quatro meses contado da data da OPtima
repactuação, que se amplia para cinco anos no caso de haver execução
judicial.

Art. 30 - Os procedimentos e as penalidades a serem aplicados nos casos
de inadimplemento e de sonegação fiscal são os estabelecidos no
regulamento do Fundo.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 5 de malo de 1999.
AmbrOsia Pinto, Presidente - José Henrique, relator - Eduardo Brandão -

AIlton Vilela.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 118/99

Comissão de Administração POblica
RelatOrio

De autaria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a projeta de lei em tela tem
por objetivo dispor sabre a denominação de estabelecimento, instituição e
prôprio pUblico do Estado.

Nos termos regimentals, a propasiçãa fol examinada preliminarmente peta
Comissão de Constituição e Justica, oportunidade em que emitiu parecer
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legatidade e
apresentou-the a Substitutivo n° 1.

Dando prosseguimento a tramitaçao do prajeto, compete agora a este órgão
calegiado emitir a seu parecer, atendo-se ao disposto no art. 102, I, "e", do
Regimento Interno.

Fu ndamentação
A proposição pretende, a urn sO tempo, consolidar a legislação estadual

concernente a regras para se instituIrem names de estabelecirnento,
instituiçao e prOprio pUblico do Estado e introduzir inovaçOes, algumas, a
nosso ver, pertinentes, outras não.

A denorninação de prOprio pOblico de Estado tern sido feita, atualmente,
tanto par melo do processo legislativo quanta por atos administrativos de
caráter normativo, urna vez que a legislação em vigor somente define os
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critérios para a escolha do name do homenageado.

Assim, a Poder Executivo, invocanda a Lei n° 5.378, de 3/12/79, entende
poder expedir decretos atribuindo names a prédios pUblicos, exorbitando de
seu poder regulamentar, jã que a legislação supramencionada não autariza
essa prática. 0 Judiciário, par seu turno, avaca a si a prerrogativa de
denominar seus prédios, ao argumento de que, estando estes sob sua
administracão e controle, sua é a titutaridade de denaminá-tos.

Entretanto, a Constituição do Estado sujeita ao processo legislativo, sem
ressatvas, a disciplina dos bens de dommnio pOblico, podendo-se, par isso
mesmo, entender que qualquer aspecto referente a bern pUblica, inclusive a
name, constitui matéria de tel.

Cam pertinéncia, a art. 1 0 do projeto de lei sob comenta estabelece que a
atribuição de name a estabelecimenta, instituição e práprio pOblico se fará
somente mediante lei. Dessa forma, a processo legislativo passa a ser
"conditia sine qua non" para a denominação de bens pOblicas em geral.

E oportuno salientar que consideramas a art. 2 1 - que simplesmente
determina que a escoiha da denominaçãa não poderá recair sabre pessoa
viva - pouco restritivo, em se tratando de prestacãa de uma homenagem
pUblica. 0 fato é que esse dispasitivo deixou de estabelecer, cantrariamente a
lei em vigor, que o homenageado se tenha destacado par notOrias qualidades
e relevantes servicas prestados a coletividade. Entendemos que deixar de
utilizar esses critérias tradicionais significa eliminar a carãter mais impartante
e justificador da homenagem, deixando larga margem de discricionariedade
na escoiha da pessoa homenageada, que poderá não ter vInculo cam a coisa
a ser denominada au cam a comunidade.

De forma bastante conveniente, a "caput" do art. 3 0 retoma preceito em
vigor, que impede a existência, em urn mesmo municIpia, de mais de urn
estabelecimento, instituição ou próprio pOblico do Estado corn igual
denominacão. No entanto, o seu § 1 1 mereceu aprimaramento, cam a qual
comungamos. Na forma original, esse dispositivo prevê que, no caso de fusão
de estabelecimentos, manter-se-á a denominacão do mais antigo, enquanta a
texto alterado prevê ainda que, nessa hipOtese, serão extintas as demais
denominaçOes. Par sua vez, a § 2 1 não sofreu alteração de conteOdo e trata
da hipOtese de desmembramento de estabelecimentos, quando manterá em
um deles a denominação já existente, danda-se aos outros nova
denominação.

Cam referenda ao art. 4 0, a Comissão de Constituicão sentiu-se no dever
de apantar vlcio de inconstitucionalidade de sua norma e, portanto, propor a
sua supressão par completo, porque esse dispositiva prevê a reatização de
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plebiscito na comunidade escolar em se tratando de proposta de alteraçâo de
denominaçao dos estabelecimentos de ensino da rede püblica estadual.
Contudo, o art. 49, XV, da Constituiçäo da Repüblica, reserva exclusivarnente
ao Corigresso Nacional a competência de convocar plebiscito.

Embora concordemos que o plebiscito configura uma das formas mais
expressivas da soberania popular, constituindo-se em instrumento de
democracia participativa, porquanto a populaçào é convocada para decidir
diretamente acerca de questao politica ou institucional, precedentemente a
sua formulaçao legislativa, temos que nos curvar perante o estabelecido em
nossa Carta Magna.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 118/99

no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissöes, 5 de maio de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrts, relator - Arlen

Santiago - José Alves Viana.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 148/99

Cornissão de Administração PUblica
RelatOrio

De autoria do Deputado Antãnio Carlos Andrada, a proposição em epIgrafe
dispöe sobre a publicaçao de matérias no "Minas Gerais", órgão oficial dos
Poderes do Estado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/3/99, foi o projeto distribuldo a
Comissão de Constituiçâo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 188, c/co art. 102, I, "e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O "Minas Gerais" é urn diário de caráter oficial para divulgação de atos do

Governo, decretos e regulamentos que devam ter execução no Estado,
editado pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - 10-MG -, autarquia
do Poder Executivo.

O referido jornal divide-se em trés partes: noticiário; primeiro caderno,
contendo o "Diário do Executivo", o "Diário do Legislativo", corn publicaçoes
da Assembléia Legislativa e do Tribunal de Contas, e a "Publicação de
Terceiros"; e segundo caderno, contendo o "Diário do Judiciário", que engloba
pubticaçoes dos Tribunais de Justica, de Alcada e de Justica Militar, do
Ministério Püblico, do Poder Judiciário da União e do Tribunal Regional
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Eleitoral.

A proposicão em exame objetiva dar nova configuracao ao 'Minas Gerais",
cujas publicacöes se fariam em cadernos especIficos, corn páginas distintas e
numeração própria, sob os titulos "Diana do Executivo", "Diário do
Legislativo", "Diário do Judiciário" e "Publicacöes de Terceiros".

Estatui o projeto, também, que as publicacöes do expediente do Tribunal de
Contas do Estado sejarn feitas no caderno do "Diánio do Legislativo", sob
titulo prOprio.

Finalmente, a proposição estabelece que a matéria a ser insenida no
caderno "Diário do Legislativo" deverá obedecer a ordem estabelecida pelo
prOpnio Poder.

Todos as dias, em reparticaes privadas e pUblicas, urn grande nUrnero de
pessoas manuseia o diário oficial em busca das mais variadas informacães.
Além disso, é fato notOrio a crescente volume de material veiculado. Todavia,
a auséncia de racionalidade em suas publicacöes implica acentuado
desperdIcia de tempo e dinheiro, não permitindo que a órgão oficial do Estado
cumpra corn eficácia sua finalidade especifica, que é a de informar.

Como as matérias veiculadas no diário oficial são redigidas por urn nUrnero
incalculável de pessoas, a união de publicacoes de origens diversas em urn
ünico caderno, coma ocorre atualmente, acaba por dificultar sobremaneira a
seu manuseio e a localizacão das matérias publicadas.

Assim, parece-nos que a divisão do "Minas Gerais" em quatro cadernos, da
forma proposta pelo projeto, minimizará substancialmente as problemas
apontados.

A proposiçãa mostra-se, portanto, justa e meritória.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 148/99.
Sala das Comissöes, 5 de maio de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho PatrUs, relator - Arlen

Santiago - José Alves Viana.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 154/99

Comissão de Adrninistracão Püblica
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise,
encaminhada a esta Casa por meia da Mensagem n° 11/99, visa a dar nova
redaçào ao art. 60 da Lei no 11.406, de 28/1/94, que reorganiza a autarquia
Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM - e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 24/3/99 e tendo recebido parecer da
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Comissäo de Constituiçâo e Justica pela sua juridicidade, constitucionalidade
e iegalidade, vern a projeto agora a esta Cornissâo para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos regimentals.

Fundarnentaçao
A proposição tern par objetivo modificar a art. 6 1 da Lei n o 11.406, de 1994,

arnpliando a nUrnero de componentes do Conseiho Adrninistrativo do IPSM, a
qual inclui representantes de clubes, associaçães, uniäo do pessoal da
Policia Militar, alérn de urn representante dos pensianistas e técnicos da
Diretoria de Finanças, da Diretoria de Pessoal e da Diretoria de Saüde.

De fato, as direitos a participação e a manifestaçâo devem ser observados
plenarnente, porque decorrem da Lei Federal no 9.717, de 27/11/98. Par sua
vez, a Conselho rnencionado é composto atualrnente de nave rnembros
efetivos, contando, ainda, corn a participaçâo de urn representante dos
inativos e de urn servidor do referido Instituto.

A propasiçâo em análise, a nosso ver, aurnenta de forma exorbitante a
nUrnero de camponentes do Conseiho Adrninistrativo, que doravante terá
treze elernentos, a que gerará onus para a IPSM. Todavia, urna vez que a
proposta conta corn a apoio da PolIcia Militar, que considera necessária a
alteraçâo nurnérica da compasição do Conseiho, acolhernos a projeto de lei
em tela, prapondo emendas que tern par objetivo aprirnarar a
representatividade no referido órgâo, limitando a exercicia dos rnandatos a
apenas urna ünica recondução, a que evitaria a perpetuaçaa das pessoas no
Conselho Administrativo e, tambérn, na Diretoria do Instituto.

Conclusäo
Diante do exposto, opinarnos pela aprovaçào do Projeto de Lei n o 154/99

corn as Ernendas n
o
s 1 e 2, a seguir red igidas.

EMENDA N O 1
Acrescente-se onde canvier:
"Art. .... - 0 § 1° do art. 6 1 da Lei no 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa

a vigorar corn a seguinte redação:
'Art. 6 0 - 	 ................................
§ 10 - Os rnernbros do Conselho Adrninistrativo serâo designados pelo

Governador do Estado para niandato de dais anos, perrnitida urna
recanduçâo par igual perlodo.'.".

EMENDA N o 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 parágrafo Cjnico do art. 8° da Lei n o 11.406, de 28 de janeiro de

1994, passa a vigorar corn a seguinte redação:
'Art. 8 0 - 	 .......................................................
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Parágrafo ünico - A diretoria do Instituto de Previdéncia dos Servidores

Militares - IPSM - será exercida par Oficlais superiares da PolIcia Militar de
Minas Gerais, nomeados pelo Governador do Estado, para rnandato de dais
anos, perrnitida uma reconduçâo par igual perlodo..".

Sala das CornissOes, 5 de rnaia de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - José Alves

Viana - Agostinha PatrUs.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 157/99

Cornissâo de Adrninistraçäo Püblica
Relatória

De autoria do Deputada Ermano Batista, a prajeta de lei ern epIgrafe dispOe
sabre a pagarnento de rernuneraçãa dos servidares pUblicas e dá outras
providéncias.

Publicada no "Diana do Legislativa" em 24/3/99, a proposicâa foi distnibulda
as cornissOes carnpetentes para receber parecer, nos terrnas do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

Prelirninarmente, a Cornissãa de Constituicâa e Justica ernitlu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da rnatéria e apresentou-lhe a
Ernenda no 1.

Agora, vem a maténia a esta Cornissão para receber parecer quanta ao
mérito.

Fundarnentacão
Os constantes atrasas do Estado no pagarnento da rernuneracão e dos

praventos dos servidores püblicas, as quais tantos prejulzos e transtornos
tern causado, ensejararn a apresentacão da proposicãa em análise corn a
abjetivo de se impor praza-lirnite para a liberacàa mensal desses recursos,
sob pena de a Estado arcar corn a pagarnerita de compensacãa financeira
aos prejudicados.

A medida é oportuna e se justifica porque, ao final do mês, taxas, irnpostos
e outras dIvidas nãa säo pagas, e as obrigacOes contratuais não são
curnpridas devido a impontualidade do Estado, a que obriga as servidores ao
pagamento de rnultas corn correçaa rnonetária, alérn de implicar rescisOes
contratuais e autras penalidades.

Par isso, a compensacãa financeira, se não promove a ressarcirnento total
dos prejuizas, pelo rnenos minirniza as transtornas sofridas pelas servidores
piblicos, notadarnente aqueles que recebern menores salánias.

Canclusão
Diante do exposta, opinarnas pela aprovaçãa do Projeto de Lei n o 157/99

corn a Ernenda no 1, da Camissão de Constituicão e Justica.
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Sala das Comissöes, 5 de maio de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Agostinho

Patrüs - José Alves Viana.
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Parecer sobre a lndicação do Titular do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM-
MG - Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Christiano
Canêdo (2); deferimento - Discussão e Votaçâo de Pareceres: Parecer de
Redacão Final do Projeto de Lei no 23/99; discursos dos Deputados Paulo
Piau e Paulo Pettersen; questaes de ordem; chamada para recomposiçäo de
"quorum"; inexistência de nOmero regimental para a continuacâo dos
trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patn:is - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Amilcar
Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro -
AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Christiano Canédo - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - George Hilton - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite
- Joâo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique
- José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
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Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastiâo Costa - Sebastiäo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0- Secretário, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restricoes.
2° Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

O Sr. Presidente - Näo havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROJ ETO DE LEI N o 300/99

Declara de utilidade piblica a Associação Municipal Assistencial Itabirana -
AMAI -, corn sede no MunicIpio de Itabira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pCiblica a Associaçào Municipal

Assistencial Itabirana - AMAI -, corn sede no MunicIpio de Itabira.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
George Hilton
Justificaçao: A Associaçao Municipal Assistencial Itabirana - AMA[ -, foi

institulda corn a finalidade de bern servir a cornunidade, prestando socorro
aos necessitados que a ela recorrem.

Estribada nos principios hurnanitários, vem expandindo a trabalho de
recuperação e readaptação do toxicãmano na sociedade. Alérn disso, distribui
cestas básicas, cria hortas e padarias comunitárias, faz carnpanhas de
solidariedade corn o intuito de angariar géneros de primeira necessidade para
amenizar a fome e a pobreza que tanto afligem a comunidade.

0 meritório trabalho que a Associação empreende nos leva a desejar
conceder-Ihe a tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.
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- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, para exarne prelirninar,

e do Trabalho, para deliberacão, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 301/99
Estabelece condição para a cornércio de bebida alcoOlica no Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas no Estado

farão constar, de forma destacada, nos rOtulos de seus produtos a expressão
"Proibida a venda a menores de 18 anos".

Paragrafo Unico - Fica proibida a circulacão e a comercializacão dos
produtos cujo rótulo não esteja de acordo corn a disposto no "caput" deste
artigo.

Art. 20 - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas terão a prazo
de sessenta dias contado da data de publicacäo desta lei para adequar seus
produtos ao disposto nesta lei.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
George Hilton
Justificação: A rnudanca na politica de combate as drogas no Pals é

defendida por muitos brasileiros, principalrnente por reconhecerern a
incapacidade de se combater a narcotráfico rnediante repressão policial.

A propaganda de bebida alcoOlica é mais forte no Brasil do que em outros
palses.

Não podemos deixar de considerar tais fatos. 0 brasileiro já é urn dos
rnaiares consurnidores de bebidas alcoôlicas do planeta, em parte pela
massiflcação das propagandas das indUstrias.

Em visita a qualquer estabelecirnento que cornercialize bebidas alcoólicas,
podern-se perceber jovens, as vezes ainda de uniforrne, apás a turno escolar,
a saborear bebida alcoólica sern nenhum constrangirnento, corn a conivéncia
dos proprietários dessas casas.

Ha que se tomar urna rnedida preventiva, educacional e ate mesrno
repressiva, obrigando as fabricantes e distribuidores do Estado a veicular a
proibicão, ja disciplinada no art. 63, I, da Lei de Contravencöes Penais, que
prescreve pena de prisão simples, de dois meses a urn ano, ou rnulta, para as
infratores.

Dessa forma, conto cam a apaia dos nabres pares para a aprovação desta
proposiçãa.

- Publicado, vai a prajeto as Carnissöes de Justiça e de Defesa do
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Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 302/99
Dispöe sobre o reconhecimento de localidade como estância hidromineral.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 reconhecimento de localidade como estância hidromineral se

dará por meio de lei especifica, atendidos os requisitos estabelecidos nesta
lei.

Art. 20 - Poderá ser reconhecida como estância hidromineral a localidade
que contar corn:

I - fonte de água mineral corn vazâo minima de 96.0001 (noventa e seis mu
Iitros) por vinte e quatro horas, cuja exploraçao esteja devidamente Iegaiizada
por decreto de concessäo de Iavra;

Ii - instalacoes crenoterápicas de uso pUblico, adequadas a natureza das
águas;

Ill - infra-estrutura hoteleira corn oferta de, no minimo, duzentos e cinqüenta
apartamentos;

IV - infra-estrutura de lazer corn quadras poliesportivas e piscinas;
V - quadra poliesportiva e piscina cobertas;
VI - area verde contigua as instalaçoes crenoterápicas de dimensão

superior a 20.000m 2 (vinte mil metros quadrados);
VII - serviço medico permanente.
§ 1° - Quando na localidade existir mais de uma fonte de água mineral corn

análises quimica e flsico-quImica semelhantes segundo a classificação
estabelecida pelo COdigo de Aguas Minerais (Decreto-Lei n° 7.941, de 8 de
agosto de 1945) poderão ser somadas as respectivas vazöes para a
apuração do requisito previsto no inciso I deste artigo.

§ 2° - A vazäo de águas minerais artificialmente captadas por perfuracão de
pogo profundo será calculada corn base no nivel dinãmico de água, medido
durante perIodo não inferior a vinte e quatro horas.

§ 31 - A vazão de fontes riaturalmente captadas será calcutada pela media
aritmética dos resultados de cinco medicöes consecutivas na estiagem e de
cinco na estacao chuvosa.

Art. 3° - 0 projeto de lei que vise ao reconhecimento de que trata o art. 10
será instruido corn os seguintes docurnentos:

I - reproduç(;5o integral e autenticada do decreto de concessão de iavra das
fontes existentes na localidade;

II - relatOrio dos resultados completos das análises quimicas e fisico-
quimicas das águas minerais da localidade elaborado pelo órgão oficial
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competente;

III - relatôrio dos resuitados das med idas de vazão das fontes da localidade
elaborado pelo órgão oficial competente;

IV - planta, na escala de 1:100, das instalacöes crenoterápicas existentes
na localidade, acompanhada de memorial descritivo;

V - comprovante de funcionamento do hotel e da estrutura de lazer,
expedido pela Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo;

VI - comprovante da existência de:
a) planta cadastral, na escala 1:100, corn a delirnitação das areas

consideradas como de preservação permanente e de protecão das fontes
fixadas em lei municipal;

b) infra-estrutura de abastecirnento de água, de esgotamentos sanitário e
pluvial e de energia elétrica, abrangendo cern por cento da localidade;

c) piano de urbanisrno, nele incluldo o de acesso aos sltios de passeio
porventura existentes.

Parágrafo ünico - A comprovacão do exigido no inciso VI será feita por meio
de deciaraçães da cârnara municipal, no caso da alInea "a", dos
concessionários dos servicos mencionados na aimnea 'b" e da prefeitura
municipal, no caso da alinea 'c'.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 51 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniôes, 29 de abril de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: 0 reconhecirnento de tocalidade como estância hidromineral

deve ser feito por rneio de lei estadual, observados os requisitos mInimos
estabelecidos na iegislação federal.

As estâncias hidrominerais de nosso Estado são farnosas em todo o Pals e
ate mesmo no exterior. Por esse motivo, o reconhecirnento de novas
estâncias dever ser feito de forma bastante criteriosa, a fim de que seja
preservado o renome de Minas Gerais nesse setor.

A proposicão ora apresentada visa a regularnentar a matéria, medida que
consideramos ütil e necessária, além de estabelecer a documentacão que
deve instruir os projetos de lei que tenham por objetivo o reconhecimento de
novas estâncias.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Meio Ambiente para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 303/99
Institui o Programa de Atendimento Dorniciliar a idosos e d6 outras

providências.
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A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Atendimento

Domiciliar ao Idoso, em conformidade corn os arts. 230, § 1 1 , da Constituição
Federal, 225, § 10, da Constituicâo do Estado, e a Lei Federal n° 8.842, de 4
de janeiro de 1994.

Art. 2° - 0 Prograrna de Atendimento Domiciliar aos Idosos destina-se a
atender a pessoa idosa ern seu prOprio domicillo, a fim de suprir suas
necessidades da vida diana.

Art. 30 - 0 Programa de Atendimento Domiciliar aos Idosos terá como
beneficiánias as pessoas que preencham as seguintes requisitos:

- ter no minimo sessenta anos de dade;
II - ser dependente.
Paragrafo ünico - Para os fins desta lei, considera-se dependente a pessoa

que näo tenha condiçães próprias de subsisténcia, que necessite de cuidados
medicos e cuja renda familiar mensal seja inferior a trés salários rnlnimos.

Art. 4° - 0 Programa de Atendimento Domiciliar aos ldosos serã
desenvolvido, no âmbito da Secretaria de Estado da Saiide, por equipes
multidisciplinares constituldas pelo menos de cinco profissionais, compostas
necessariamente de medico, auxiliar de enfermagem, nutnicionista,
fisioterapeuta e assistente social.

Art. 5 0 - Os procedimentos a serem adotados para o atendimento domiciliar
ao idoso serâo estabelecidas através de regulamento a ser expedido pelo
Poder Executivo.

Art. 61 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 70 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de maio de 1999.
Maria Olivia
Justificaçâo: A proposiçao em tela visa tâo-somente a atender a dispositivo

constitucional garantido ao idoso desde 1988, quando foi promulgada a
Constituiçâo Federal, ratificado, alias, pela Constituiçâo mineira, quando de
sua promulgaçäo.

O que pretendeu a legislador constituinte, bern coma pretende a signatánia
deste, é dar ao idoso urn tratamento mais humano e mais digno, evitando corn
isso a superlotaço nos hospitals e ate mesmo nos asilos.

- Publicado, val a projeto as Comissães de Justica, do Trabalho e de
Fiscalizacáo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento interno.

PROJ ETO DE LEI N o 304/99
Declara de utilidade pUblica a Associação de Pals e Amigos dos
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Excepcionais de Santo Antonio do Amparo, corn sede no MunicIpio de Santo
AntOnio do Amparo.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Assaciacão de Pals e Amigos

dos Excepcionais de Santo Antonio do Amparo, corn sede no Municiplo de
Santo Antonio do Amparo.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as dispasicOes em contrária.
Sala das ReuniOes, 27 de abnil de 1999.
Joáo Leite
Justificação: A Associacäo de Pals e Amigos dos Excepcionais de Santo

AntOnio do Ampara, corn sede no Municipia de Santo AntOnio do Amparo, é
urna sociedade civil sem fins lucrativos, que vem trabalhando, no ãmbito
municipal, pelo bem-estar dos excepcionais.

O reconhecimento da entidade coma sendo de utilidade piiblica fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado corn as excepcionais naquela
comunidade, pelo que canto corn a apoio dos nobres colegas para a
aprovacão deste projeto de lei.

- Publicado, val a projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, pana deliberaçäo, nos tenmos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 305/99
Declara de utilidade pUblica a Projeto Avançar, corn sede no MunicIpia de

João Pinheiro.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica a Prajeto Avancar, corn sede no

MunicIpia de Joâo Pinheiro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as dispasiçOes em contránio.
Sala das ReuniOes, 4 de malo de 1999.

0 	
João Leite
Justificacão: 0 Projeta Avançar, fundado em 1 1/9/96, no Municlpio de João

Pinheino, tern par finalidade a assistência social aos idasos, a implantaçâo de
cursos profissionalizantes, entre outras objetivos de amplo caráten social.

0 0 recanhecimento da entidade coma sendo de utilidade pUblica fortalecerá
o trabalho que vem sendo nealizado na comunidade, pelo que canto cam a
apalo dos nobres calegas para a aprovação deste projeta de lei.

- Publicado, vai a pnojeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacäo, nos termas do art. 188, c/c a art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N o 306/99

Declara de utilidade ptblica a Loja Maçônica Vale da Alimentação n o 60,
corn sede no Municipio de Santa VitOria.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Macônica Vale da

Alimentação n o 60, corn sede no Municipio de Santa Vitôria.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, de maio de 1999.
Wanderley Avila
Justificação: A Loja MaçOnica Vale da Alimentacão no 60 foi fundada em

10/12/76 e tem por principios básicos trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e
intelectual da humanidade, a fim de conseguir sua emancipacão progressiva
e pacIfica; exigir de seus membros a prática da justica, o amor ao próximo e
urna conduta segundo os ditames da honra, além de praticar a benemerência,
tendo como alvo as pessoas carentes que recorrem a entidade.

A entidade preenche os requisitos para tornar-se de utilidade püblica,
conforme se constata pela documentacão anexa.

Diante do exposto, solicitamos a aprovacão do projeto de lei pelos nobres
pares.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exarne preliminar,
e de Educação, para deliberacão, nos termos do art.188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 307/99
Atribui ao DER-MG responsabilidade pela construcão, rnanutençao e

reparos nos trechos de estrada que menciona.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica sob a responsabilidade do Departamento de Estradas de

Rodagern do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a construcão, manutencão
e reparos nos trechos urbanos que servirem de leito de estradas sob sua
jurisdição.

Parágrafo ünico - A responsabilidade de que trata o "caput" deixará de
existir caso o municiplo se manifeste contrariamente junto ao órgão
mencionado.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação,
revogadas as disposiçöes em contrário.

Sala das Reuniöes, de maio de 1999.
Ermano Batista
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Justificação: Os espaços urbanos que servem de leito para rodovias

federais e estaduais representarn sérios problemas tanto para os habitantes
de suas margens como para os que neles trafegam. 0 municIpio, dada a falta
de equipamentos adequados a execucão de obras para tráfego pesado, não
faz rnanutencão nem reparos, e o DER-MG, por sua vez, não se sente na
obrigacão de faze-los. Com isso, os usuários são prejudicados, e os
moradores das margens, agredidos pela poeira ou barro, dependendo da
estacão, em razão dos buracos, comuns em vias de piso fraco e tráfego
intenso e pesado.

Esta proposição visa solucionar o impasse, atribuindo a esse Orgão a
responsabilidade.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Transporte e de
Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 308199
Declara de utilidade püblica a Fundacão Castro Ferreira, corn sede no

Municipio de Carmo do Rio Claro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Fundacão Castro Ferreira,

corn sede no MunicIpio de Carmo do Rio Claro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: lnstituida em 24/9/96, no MunicIpio de Carmo do Rio Claro, a

Fundacão Castro Ferreira vem desde então prestando valiosos servicos a
coletividade local, especialmente voltados para a area cultural.

De fato, seu estatuto, no art. 2 0, estabelece como objetivos da entidade:
prornover e incentivar estudos e pesquisas sobre a cultura brasileira, em
geral, e a mineira, em particular; promover cursos e seminários e prover
bolsas de estudo para estudantes carmelitanos ou residentes em Carmo do
Rio Claro, comprovadarnente carentes; promover intercâmbio e firmar
convênios corn instituiçöes püblicas ou privadas, no Pals ou no exterior,
visando manter e gerir os bens que venharn a constituir seu patrimônio, assim
como atingir seus objetivos.

De acordo corn o mesmo diploma e corn dectaraçao de autoridade
cornpetente, a Fundacão é pessoa jurIdica de direito privado, sem fins
lucrativos e de caráter filantrópico e cultural; está em funcionarnento ha mais
de dais anos, e seus Diretores, de reconhecida idoneidade, nada percebem
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pelo exercIcio de suas funcoes. Atende, assim, aos requisitos estabelecidos
na legislacão em vigor - a saber, a Lei n o 12.972, de 27/7/98 - para a outorga
do tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.

Por essas razöes e por reconhecer a relevância dos trabaihos da Fundação
Castro Ferreira em favor da divulgaçao da cultura mineira e que ora
pretendemos prestar-Ihe homenagem, outorgando-Ihe o mencionado titulo.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 283/99, do Deputado Mauro Lobo, pleiteando sejam solicitadas ao

Secretário da Educacão informacöes sobre as providências tomadas para a
aplicação da Lei n o 10.889, de 1992. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 284/99, do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Justica corn vistas a que seja equipada a Vara da Infãncia e da
Juventude da Comarca de Caratinga corn urn veIculo utilitário. (- A Comissão
do Trabalho.)

NO 285/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando seja
solicitada ao Secretário da Educação nota técnica a respeito do Projeto de Lei
n° 119/99, corn as informaçöes que enumera.

NO 286/99, do Deputado Amilcar Martins, em que pede seja solicitada ao
Comandante-Geral da PMMG cOpia das fichas funcionais em que constem
alteraçoes; recompensas e punicöes dos policiais mUitares excluidos da
corporação em virtude de participação na greve de 1997. (- Distribuldos a
Mesa da Assembléia.)

NO 287/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a instalação de sinalização que indique
a Iocalizacao, na Rodovia BR-381, da cidade de São Joaquim de Bicas. (- A
Corn issão de Transporte.)

N O 288/99, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja enviada ao
Conselho Estadual de Educação, para ser discutida e divulgada nos
colegiados das escolas püblicas, proposta de que sejam dadas as
professoras de 1' a 4a series condicöes para visitarem as residéncias dos
alunos, antes do inIcio do ano letivo. (- A Comissão de Educacão.)

Do Deputado George Hilton, solicitando a mudanca de seu nome
parlamentar para Pastor George. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos do Deputado
Christiano Canêdo (2).

Comunicaçöes
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- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados

Wanderley Avila (4), Mauri Torres e Alberto Pinto Coelho (2).
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputad Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Meus cumprirnentos aos Deputados

presentes e a Mesa. Inicialmente, quero dar uma noticia bastante triste que
foi publicada no jornal "Estado de Minas", ontem. Estivemos em Brasilia, na
Comissão de Direitos Humanos, para que realmente os Indios maxacalis
recebessem as suas terras de volta dos fazendeiros no dia 5 de maio, como
ja estava previsto pela justica. Mas, infelizmente, o Juiz Cândido Ribeiro, do
Tribunal Regional Federal, estendeu esse prazo ate o dia 20 de junho. Sendo
assim, temos de continuar acompanhando esse processo para que, de fato,
não haja mais nenhuma prorrogacão, como vern acontecendo. Mais uma vez,
Os indios tern seus direitos negados. Precisamos ter essa situacão resolvida
para que não haja mais conflito nem violéncia nesta terra brasileira.

o assunto principal que gostaria de abordar hoje é a situação de Betirn,
onde resido. Ontem, foram feitas acusacöes graves contra o nosso Prefeito
por urn Deputado desta Casa, a quem afirmamos que, corn certeza, essas
afirrnacöes não contém nenhuma verdade. Por isso, vamos ler agora o
documento feito e assinado pelos dois Promotores que acompanharam as
negociaçöes corn os acampados de Bandeirinhas. Junto corn esses
Prornotores também estiveram várias entidades representativas: a OAB, o
CDL, a ACIAB, a Coordenadoria de Direitos Hurnanos, evangélicos, catôlicos
entre outros.

Diz a nota, que realrnente retrata a realidade do que está acontecendo. (-
Lê:)

"Pelo presente nos dirigirnos a sociedade de Betirn, ao povo de Minas e de
todo o Brasil, bern corno a irnprensa brasileira, para dizer o que se segue:

No dia 26 de abril de 1999, diante da tragedia ocorrida no Bairro
Bandeirinhas, nesta cidade de Betim (MG), onde, em decorrência do
confronto entre a PolIcia Militar do Estado de Minas Gerais e o denominado
"Movimento dos Sem-Casa", os quais se dizem "moradores da Vita Bandeira
Vermetha", resultou na mode de duas pessoas e lesöes corporais em várias
outras, o Ministério PUblico do Estado de Minas Gerais, para evitar uma
tragedia rnaior e acreditando na solucão pacifica do conflito, requereu ao
Meritissimo Senhor Juiz de Direito da 4a Vara CIvel da Comarca de Betim a
suspensão da liminar, pelo prazo de 7 (sete) dias, corn a retirada de irnediato
da Policia Militar do local.

Deferido o pedido, o Ministério Püblico instaurou procedimento
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administrativo visando, corn isso, a intermediaçâo do conf]ito, tendo havido a
intervencão também, de forma muito oportuna, de parte das entidades da
sociedade civil: OAB, CDL, ACIABE, Direitos Humanos, lgreja Catôlica, Igreja
Evangelica e Loja MaçOnica Estrela Betinense.

Reuniöes exaustivas foram realizadas, dia apOs dia. Comparecemos no
local do conflito, visitando as familias e ainda participando da assembléia dos
"sem-teto", no acampamento.

Coihemos propostas e mais propostas. Chegamos inclusive a conversar
corn Deputados Estaduais e Federals, pedindo as suas intervencöes junto ao
Municiplo de Betim, para que ele cedesse em alguns pontos, no sentido de
que o acordo fosse efetivado.

Após ampla discussão, o MunicIplo cedeu em alguns pontos e apresenta
uma proposta de assentamento das famlilas em dois locals distintos, urn no
Bairro ltacolomi e outro no Bairro Citrolãndia. Visitamos, corn representantes
dos "sem-teto", os lotes.

Os "sem-teto" aceitaram somente o primeiro grupo dos lotes. Nessa mesma
oportunidade, apOs ampla discussâo, fol apresentada outra proposta por parte
do MunicIpio, corn 130 (cento e trinta) lotes no Bairro ltacolomi e outros 50
(cinquenta) lotes em trés (03) outras areas distintas, os quais seriam: 20
(vinte) lotes no Jardirn Terezópolis; 20 (vinte) lotes no Bairro PetrOpolis; e 10
(dez) totes na região Norte.

Diante dessa proposta, os "sem-teto" ficaram de se reunir na manhã de
hoje, para a apreciação dessa áltima proposta.

Ocorre que, por volta das 11 h45min, bern depois do horário marcado para a
reunião, compareceram aqui no Forum dois representantes do "Movimento
dos Sern-Teto", apresentando nota por escrito, onde afirmarn que não
aceitam essa proposta e que sornente conversam por escrito.

Registra-se que as "liderancas dos sern-teto" que participaram das outras
negociaçöes nem se dignaram a comparecer a reunião marcada para a
manhã de hoje.

Diante dessa situação e do posicionamento radical do "Movirnento dos
Sem-Teto", fica prejudicada a interverição do Ministério PUblico como Orgão
ritermediador.

Na verdade, o que se observa é que o conflito sal fora do campo social,
tendo conotaçaes fortemente poilticas.

Os "sern-teto" queriam terra e isso foi conseguido; contudo, eles não
aceitaram, querendo, na verdade, impor de forma extremamente radical as
suas decisOes.

Como se sabe, existem em Betim aproximadamente 6.000 (seis mil)
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pessoas esperando por urn tote, sendo que o tratamento especial proposto foi
para resolver o conflito, buscando-se, corn isso, a pacificacão social.

Esse era o objetivo do Ministério PCiblico, resolver o conflito, mesmo que
para isso fosse dado aos "sem-teto" urn tratamento especial.

Ressalta-se que durante todos esses dias houve dedicação exciusiva ao
caso por parte desses Promotores de Justiça, que deixaram seus serviços
acumularem-se, para a resolucão, de forma transparente, do litiglo coletivo.

Corn efeito, considerando que não houve acordo e que os "sern-teto" se
manifestaram de forma a fechar as portas para a resolucão pacIfica - tanto
que se manifestaram por escrito, näo aceitando, como antes, a reunião para a
apresentação de propostas -, conclui o Ministérlo Püblico que esgotou sua
atividade intermediadora, ate porque sua funcão seria resolver o conflito
social, e não o conflito de ordem polItica, cujas posturas evidenciam como
sendo radicals e antidernocráticas.

Essas são as consideracöes por parte do Ministério Püblico, as quals serão
cornunicadas nesta data ao Meritissimo Juiz da 43 Vara CIvel desta Comarca,
Doutor Marco Aurélio Ferrara Marcolino, para a sua apreciacão, nos autos da
Açao de Reintegracão de Posse em tramitacão e corn liminar suspensa para
a negociação.

Destaca-se que o Ministérlo Püblico não pode tarnbém compartilhar corn
posturas radicals, que geram o desequilibrio social e a inseguranca na
sociedade.

Por fim, ressalta também o Ministério P(iblico que duas vidas se foram, e
houve lesöes, e isso serâ devidamente apurado e os culpados, punidos.

Betim, aos 5 de maio de 1999.
GregOrio Assagra de Almeida - Promotor de Justiça da 4a Promotoria

z Criminal - Curador dos Direitos Humanos e Titular da Promotoria do Controle
Externo da Atividade Policiat.

Geraldo Ferreira da Silva - Promotor de Justiça"
Estivernos, hoje de manhã, corn várias lideranças, juntarnente corn o

Prefeito de Betim, Jesus Lima, que tern ouvido constantemente a sociedade
betinense e as lideranças. Em conjunto, corn certeza, conseguiremos. Ainda
temos esperanca, e esse é o propOsito do Prefeito Jesus Lima, de conseguir

'C uma acão dialogada e resolver definitivamente esse conflito. Estamos vendo
o comprornisso do Prefeito de Betim corn a cidade, corn o municipio e corn a
população betinense, sobretudo corn os exciuldos, os sem-casas, os sern-
tetos.

Durante todo esse perlodo, desde 1993, existem polIticas ptiblicas para
atendimento, dentro do projeto democrático popular, governado iniclalrnente
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por Maria do Carmo e, agora, por Jesus Lima. Muito obrigada.

Questöes de Ordern
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de solicitar, para o born

funcionarnento desta Casa, que a assessoria tao competente que esta Casa
tern - talvez a melhor assessoria que existe no Pals, tecnicamente -, agisse
corn lisura tarnbém. Estive agora corn o Deputado Joäo Leite, que está aqui
ao lado, e ele não esteve presente neste Plenário, mas seu norne constava
na lista de presenca. Por isso, gostaria de pedir que a assessoria da nossa
Casa, rnesrno que a Mesa determine que se abra "no peito" a reunião, tivesse
a hombridade de rnarcar realrnente o que acontece, porque estamos
passando por cima do Regirnento interno, por cirna do regulamento, por dma
de tudo, e al nada vai dar certo neste Legisiativo. Já estamos assistindo
dernais a episódios de interferéncia neste Poder. Este Poder está cada dia
menor, cada dia mais dirninuido, cada dia corn menos importância perante a
comunidade mineira. Se continuarrnos corn esse tipo de atitude, nâo sei
aonde iremos chegar.

Quero aproveitar também para fazer rnais urn protesto. E que o Governo
está, de fato, usando de seus recursos regimentals, rnas o Deputado Paulo
Pettersen, por rneio de requerirnento, solicitou que o projeto que trata do
instituto Mineiro do Café fosse encaminhado a Cornissão seguinte a que foi
distribuldo, por perda de prazo da prirneira comissão. isso é legal,
constitucionai e regirnentalmente correto, porérn, o projeto é ilegal,
inconstitucional, antijuridico. Será que é desse jeito que o Governo quer tratar
as coisas nesta Casa? "No peito e na raga?" Fica aqul o nosso protesto.

Tarnbém corn relacão ao projeto que atribui ao IPSEMG cornpetência para
arrecadar e aplicar contribuiçoes soclais, o Lider do Governo, Alberto Pinto
Coelho, corn a mesma rnanobra regimental, pede que o projeto seja retirado
da Comissão de Justiça. Nâo é analisado o re!atôrio, e ele passa para a
comissão seguinte. Entào, querernos deixar, de püblico, o nosso protesto.

Tarnbérn, Sr. Presidente, como V. Exa. pode ver, não ha "quorum" para
continuacão dos trabaihos, portanto, peco encerramento, de piano, da
reu niâo.

o Sr. Presidente - Corn relacão ao primeiro assunto, não ha questão de
ordern nova a ser respondida, porque essa questão já foi respondida em
vários momentos, pelo Presidente. Aconselho esse sério e competente
Deputado a ler a decisão da Presidéncia proferida em 13/4/99. Quanto a
segunda parte, ela tambérn não comporta questão de ordem; registrem-se,
portanto, as palavras do Deputado.

A Deputada Maria José Haueisen - Pedirnos recornposicão de "quorum".
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o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a existência de "quorum"

para a continuação dos trabaihos.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias, imprensa, rninhas senhoras,
meus senhores, ocupo a tribuna nesta tarde, primeiro para ier urn artigo de
Manoel dos Santos, jornalista que escreve no "Hoje em Dia". Fez uma matéria
intitulada "Cinisrno". (- Lê:)

"Os tempos estão dificeis e, se quiser aferir, bastará ler os jornais, assistir
aos programas de televisão, ouvir as emissoras de radio corn atenção critica.
Perdeu-se a nocão de correção em muitas atitudes: humanas, politicas,
sociais. Na administracão pLblica, Os homens de confianca, ocupando "cargo
de confianca", não merecem mais confianca. Desfez-se a severidade na
conduta.

As regras não são mais para serem obedecidas e observadas, mas para
serem burladas. A sonegacão introduziu-se, poderosamente, nos costumes e
não ocupa apenas o espaco pre-declaração do Imposto de Renda. Ao iongo
de todo o exercicio, sonega-se corn surno cuidado, ernbora cuipa caiba ao
fisco, de voracidade incontentável: o fisco contribuiu decisivamente, num pals
de tributos altIssimos.

Criou-se a suspeicão a todo o tempo, a que ninguém escapa em quaiquer
escala do poder, circunstância ou oportunidade. Os velcuios de comunicacão
se emprenharn diariamente, incessantemente, de noticias desabonadoras em
todas as areas, numa torrente vigorosa e interminável.

A corrupcão está em tudo. Invadiu delegadias, cartOrios, pariamentos,
instãncias judiciais, aduanas, dedisöes importantes, açöes e programas. A
adolescente já não é menina, obriga-se a prostituicão, o tráfico de drogas e
de influências é notôrio, vive-se urn sistema deietério, lembrando os mais
duros discursos de Vieira. Falsificam-se medicamentos e documentos,
habiiitaçöes são forjadas, estabelecem-se absurdos privilegios, as pleitos
eieitorais são pastas em dUvida, as usos e costumes se tornam irrazoáveis,
ilegitimos au abusivos, a desonestidade é praticada em todos Os tempos,
modos e pessoas. Em todos as lugares, ha ares apodrecidos e mãos de
peste, como diria Luis de Pina. Noçoes eiernentares de honorabilidade se
desfazern coma castelos de areia. Recursos ptblicos são desviados, lotam-se
Os presidios, embora haja criminosos notOrias a salta e em plena atividade. A
tranquilidade, indispensávei ao desenvoivimento nacional e ao saciamento
das necessidades humanas, agora inexiste. Propriedades são invadidas,
lanca-se mao de armas e muniçães, forjam-se guerrilhas, cujas perspectivas
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são sombrias. 0 Governo enfraqueceu a autoridade, e passa-se fome na
terra de Canaã. Muitas virtudes perderam sentido, e as pessoas,
autenticidade. Degradou-se e se degrada. 0 jornalismo puro, sao, saudável
se tornou exceçâo em certos velculos, armando-se cenas que recordam a
Idade Media, reabilitando-se a instituição caracterIstica da grosseria medieval.
Anães, corcundas, jograis, bobos e loucos, para deleite da code, se
transformarn em dolorosos estigmas da degenerescência humana.

o historiador Ivan Lins recorda aquele tempo em que palácios e castelos
costurnavarn ser museus vivos de patologia, em que se expunharn os
aleijöes, monstros e taras.

o que nos espera? Para onde estamos indo? Alcione Araüjo, em peca que
Iançará proximamente, focaliza o tema, falando da banalização dos mais
profundos valores humanos - o amor, o sexo, a solidão, a mode, a vida. A
própria dignidade se esvaziou. Destroem-se princIpios, falecem ideals, a
perversidade ganha campo. 0 manancial de infârnias é inesgotável. "Tempo
de cinismo" é o nome."

Sr. Presidente, corn certeza, esse artigo tocou-me profundamente, como
polItica e pessoa usada como instrumento para o desenvolvimento da
cidadania, e não para degradação do ser humano e de toda a sociedade. Não
me sinto bern. Vou lutar e, corn certeza, não quero fazer parte desse grupo
que impera pela indecência e pelo desrespeito ao desenvolvimento
econômico.

Nesse sentido, apresento a Mesa desta Casa e ao Presidente da
Assembléla requerimento com 0 seguinte teor.

- Lê requerirnento em que solicita seja realizado, nesta Casa, fOrum técnico
sobre ética, hurnanismo e cidadania e que se consigne na Integra o artigo
publicado no jornal "Hoje em Dia" de 6/5/99, de autoria de Manoel Hygino dos
Santos, intitulado "Cinismo", nos anais da Casa. A justificacão do
requerimento é a seguinte.

"Matéria escrita pelo jornalista Manoel Hygino dos Santos, intitulada
"Cinismo", leva-nos a urna profunda reflexão sobre os rurnos das sociedades
brasileira e rnineira. Acredito que a matéria, impregnada de realidade,
expressa o sentirnento da populaçao que, desesperançada e descrente corn o
modelo sócio-politico-econôm ico-cultural predominante em nossa sociedade,
merece deste parlamento a abertura de espaço para a discussão do tema
proposto."

Sr. Presidente, uso a tribuna, nesta tarde, para comunicar aos colegas urn
requerimento que estou apresentando na Comissão de Educacão, Cultura,
Ciência e Tecnologia, corn o seguinte conteUdo.
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- Lê requerimento em que solicita seja enviado ao Conseiho Estadual de

Educação oflcio corn vistas a que seja discutida e divulgada para os
colegiados das escolas pOblicas proposta desta Deputada de dar aos
professores da 1a 4a série do 1 1 grau condicOes de visitar as residências
dos alunos antes do inlcio do ano letivo. A justificação do requerimento é a
seguinte.

"A violência vivenciada nas escolas e denunciada a todo o rnomento pelos
rneios de cornunicação corn certeza deve ser urna preocupação desta Casa.
A visita ao tar do seu aluno e conseqüenternente o conhecirnento da sua
realidade propiciará ao professor efetuar o planejarnento anual corn rnaior
eficiência, incluindo atividades que arnenizem os desequilIbrios, as opressoes
e as injustiças vividas pelo ser hurnano, entregue as suas rnãos para conduzi-
lo ao mundo da cidadania. Creio que essa sugestao aprimorará o processo
educacional e, corn certeza, elevará a cornpreensão dos educadores
daquelas crianças violentas e disserninadoras da violéncia nas escolas. Como
educadora, sei do esforço da classe em humanizar a educação. Espero que
essa humilde sugestão possa contribuir para isso."

Diante de assunto relevante, no momento em que vimos o parlamento
curvar-se a tantas pessoas que não merecem...

Espero que o Secretário Henrique Hargreaves possa estar me vendo neste
rnornento. Isso, que deixou notôrio no Estado de Minas, é urn desrespeito a
base governista desta Casa, e gostaria que ela tivesse a hornbridade de se
manifestar.

Está aqui no "quem é quem". Está explicado porque a base governista na
Assembléia Legislativa deu "quorum" para limpar a pauta de vetos do
Governador Itamar Franco, do PMDB. 0 Secretário Henrique Hargreaves
colocou, em seu gabinete, uma televisão de 29 potegadas e avisou que fica
ligada, o dia inteiro, na TV Assembléla, para acornpanhar o trabalho dos
Deputados. No fundo, Hargreaves quer saber quern é quern na base de
Governo.

Concluo aqui, Sr. Presidente, esta minha participação na tribuna na tarde de
hoje, rnanifestando a bancada governista, em nome do PSDB e do PFL, o
nosso respeito, a nossa parceria para que, principalmente no exercicio da
dernocracia, possarnos dar a toda a sociedade mineira o respeito que merece
deste parlarnento.

* - Sem revisão da oradora.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mesmo

preocupados corn a situacão do café no Estado de Minas Gerais, para nOs,
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na realidade, foi uma surpresa o projeto do Governador Itarnar Franco
enviado a esta Casa, na qual näo ha muitos Deputados ligados a agricultura,
principalmente a do café. Conscientizemo-nos da necessidade de aproveltar o
cerne desse projeto para que, deveras, possamos dar e criar condiçoes para
a monocuitura no nosso Estado.

Sabemos, Sr. Presidente, que a tecnologia é indispensável. Não podernos,
Srs. Deputados, substituir totalmente a chamada rnáquina humana, o hornem,
dotado de inteligência, pela máquina propriamente dita: a primeira trabaiha
em todas as areas, planas ou Ingremes, enquanto a segunda näo tern a
mesma versatilidade. Essa verdade se aplica a todo e qualquer contexto
sOcio-econôrnico, tornando-se mais flagrante quando examinarnos a atividade
rural.

Tomemos, por exemplo, a realidade de nosso Estado: dotado de grandes e
diferentes regioes e de solos geralmente férteis, o território rnineiro vem-se
transformando nurn vasto deserto, levando o homem a abandonar o campo.
Nesse êxodo rural, que dia a dia se acentua e agrava a rniséria, as
desigualdades sociais tornam-se criticas nos grandes centros urbanos. E
exatamente o que estamos vendo acontecer na Grande Belo Horizonte.

A necessidade de fixar o homern ao campo deve constituir, portanto, urna
prioridade, que será atendida caso as terras de que dispomos forem bern
aproveitadas, em coerência corn a prOpria vocação agropecuária de nosso
Estado. Nesse contexto, nâo podemos abandonar a monocultura do café.

Para começar, não podernos esquecer que o produto primário representa
51% da produçào nacional, em grande parte concentrada nas Minas Gerais.

A monocuitura do café, historicamente, sempre contribuiu de modo
expressivo para a pauta das exportaçoes. Durante longo tempo teve
participaçâo decisiva em nosso comércio externo, mas hoje responde por
pouco mais de 1% de nossas vendas a outros palses. Por essa razâo, não
he dâo a devida importância.

No caso especIfico de nosso Estado, a cafeicuitura é a atividade que pode
contribuir decisivamente para fixar o homem no campo. Sabemos das
dificuldades para sua implementag5o, já que não existe uma polItica orientada
para o setor, enquanto o Governo Federal prima pelo descaso em relação ao
assunto. No entanto, basta rever o projeto anunciado para a produção rural
nos próximos quatro anos.

Essa revisão, alias, é urn imperativo, já que o prograrna, tal como anunciado
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, constitui verdadeiro desrespeito
a agropecuária nacional. Não é por outro motivo que nos transformamos em
urn dos paises que mais irnportam grãos, desde o arroz ate o feijão,
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passando pelo trigo, do qual hoje produzimos 10% do consumo interno.

Nossa agricultura é totalmente desassistida, carecendo de crédito, sofrendo
corn juros altos e sobrevivendo sem incentivo de qualquer tipo. 0 Governo da
União prefere importar o produto estrangeiro subsidiado, estimulando os já
mencionados probiemas de desemprego, miséria e êxodo rural.

Hoje, não ternos um Orgão que represente o setor cafeeiro, e isso reflete a
falta de uma politica de alcance econômico e social. Em funçao disso, a
classe dos cafeicultores vive esmorecida e totalmente desesperancada,
aguardando em silêncio o seu incerto futuro.

Na visão do verdadeiro estadista - e nessa categoria colocamos o ilustre
Governador Itamar Franco -, a prioridade do social não consiste apenas em
doar cestas básicas, como se os trabaihadores tivessem bracos e pernas
engessados e não pudessem trabalhar. Consiste ela, mais que isso, em dar-
Ihes condiçöes e dignidade para produzir e prosperar. Tais condiçães
poderiam ser viabilizadas através de urn piano integrado que favorecesse a
cultura do café, idéia essa que subrnetemos ao Governo mineiro.

Assim, seria reservado percentual de 1% a 2% dos recursos oriundos da
comercialização para criar urn fundo destinado a financiar, sem juros, o
piantio de café, ate 20 mil pés, para pequenos e médios produtores.

Seria urna maneira de incentivar a atividade rural em âmbito familiar, e ao
projeto poderiam acopiar-se outros de reforma agrária. Nesse caso, Os
assentamentos das famIiias seriarn feitos em determinadas regiöes, onde o
ciirna mais frio - corn terras de menor valor para fins de desapropriacão -
fosse favoravel a cuitura de café e cereais.

Temos visto regiães onde existem assentamentos feitos pelo INCRA que
não oferecem o retorno esperado. Como exemplo, ternos o vale do rio Doce:
as terras a margern do curso d'agua são realmente férteis e faceis de ser
irrigadas, havendo outras boas para cultivo em menor escala, enquanto o
resto é acidentado. Quer isso dizer que uma fazenda na região, corn area
total de 700 alqueires, pode ser aproveitada para plantio de grãos em apenas
200 aiqueires; o resto sO pode ser destinado a pasto. Ora, não podemos
transformar os sem-terras em meros pastores, como quer, erroneamente, o
Governo Federal. Na verdade, a União deseja fazer os assentamentos de
quaiquer maneira, livrando-se irresponsavelmente do problema.

0 alcance social desse programa para a cafeicultura que submetemos ao
Governo mineiro é incontestável, já que poderia tambérn frear o hoje
incontrolável processo do êxodo rural.

E a nossa proposicão que, estruturalrnente, Iançaria as bases do Instituto
Mineiro do Café: seria urn Orgão especifico, corn piano de trabalho e projetos
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determinados, atuando corn objetividade e espIrito verdadeirarnente
empresarial. Seria a mola rnestra para revitalizar entre nOs a cafeicultura, dar
condiçOes de vida decente ao pequeno e ao rnédio produtor e a suas farnIlias,
coibir o êxodo rural e inibir o inchaço das grandes cidades. São objetivos de
ordem econOrnica e, mais ainda, social. Contarnos para eles corn a visão e o
zelo ao bern püblico dernonstrados pelo Governador Itarnar Franco na
condução dos destinos de Minas.

Quero, Sr. Presidente, Srs. Deputados, levar ao corihecimento de todos
vocês o alcance e a irnportância desse projeto. Se esse projeto, como foi
rnuito bern expressado pelo Deputado Paulo Piau, está eivado de
inconstitucionalidade, cabe a mirn, cabe a ele e cabe a todos vocês procurar
enquadrar constitucionalrnente esse grande projeto, que será a saida para a
cafeicultura. Não é criticando o projeto, muito embora, neste Pals, onde
existia o lnstituto Brasileiro do Café - IBC -, que conseguiram destruir, hoje o
Governo não tenha o cornprornisso de campanha de afirmar urn projeto, uma
alternativa que organizasse o setor para responder as injusticas feitas ao
setor cafeeiro, como vem fazendo, corn grande brilhantisrno, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Tenho certeza de que não apenas eu, mas também os demais Deputados
sornaremos esforços quanto a esse projeto, para criarmos as verdadeiras
condiçaes e, ate rnesmo, as outras adaptacOes, que, no ângulo e nas
adaptaçaes dos Deputados que tern intirnidade corn a cafeicultura, possam
colaborar não apenas corn o Governador ftarnar Franco, mas tarnbém corn o
povo, corn os cafeicultores que estão na labuta, ainda que esrnorecidos, rnas
acreditando no amanhã, para termos uma salda honrosa, a firn de que esse
setor não seja o responsável pelo êxodo rural. Temos que voltar as origens,
desafogar os grandes centros urbanos, rnas é sO criando condiçoes de
trabalho corn dignidade que isso poderá acontecer.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado. SO uma inforrnação,

Deputado: parece que fica revestida de picuinha polItica a nossa posição,
mas essa posicâo do Instituto Mineiro do Café é a de toda a lideranca da
cafeicultura do Estado.

A cafeicultura de Minas Gerais não quer o lnstituto Mineiro do Café,
Deputado Paulo Pettersen. Isso pode ser comprovado simplesmente fazendo
uma consulta a essas lideranças, o que já fiz. E, corn relação ao IBC, que tern
o rnesrno espIrito que está incorporado ao lnstituto Mineiro do Café, tenho
certeza absoluta de urna coisa: a melhor coisa que o Governo Federal fez
para a cafeicultura nacional foi a extinção do IBC. E born V. Exa. saber disso.
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A cafeicultura ganhou projeção e pujanca a partir da elirninaçao da tutela e

da corrupção que existiam no IBC, a época.
Gostaria que V. Exa. estudasse urn pouco rnais essa rnatéria, para

realmente fazer essa defesa. Essa matéria é cornplexa e rnuito especifica.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
• Deputado Paulo Pettersen - Gostaria de lembrar a V. Exa., que não

estava presente quando cornecei a discorrer sobre esse pequeno relatório do
café e que tern toda essa inteligéncia, que ternos de defender não as
liderancas ou os rnaiores produtores de café. Esse projeto do Itamar Franco
vai receber emendas, inclusive urna nossa, que diz que 1% da
comercialização do café será destinado a urn fundo que não é para financiar
as grandes liderancas do café, rnas sim os pequenos produtores, que
precisam desse instituto funcionando dentro de urn organograma, em defesa
do pequeno e do rnédio produtor.

Não podemos corneter, rnais urna vez, o erro que o ex-IBC cometeu, era
muito rnal administrado. Tenho certeza de que, a partir do rnornento ern que
houver a participacão dos Deputados na elaboracão de alternativas que deem
sustentação a esses pequenos produtores, eles poderâo prosperar corn
dignidade, juntamente corn sua famIlia. Não podemos estabelecer e criar urn
Orgão desses pensando nos grandes cafeicultores. De maneira alguma,
cometerernos o rnesrno erro que corneteu o Governo, que sempre deu as
costas para a cafeicultura, como fez o do Sr. Fernando Henrique Cardoso.
Temos que abraçar esse Instituto Mineiro do Café, dando-lhe condiçöes de
atender aos pequenos e aos rnédios cafeicultores do nosso Estado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto precisa de todos nós, para
darrnos condiçOes e rnecanisrnos para que ele possa funcionar voltado para
os interesses do pequeno e do médio cafeicultor.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta

tribuna, em primeiro lugar, para agradecer a confianca dos nobres Deputados
desta Casa, ao darem apoiarnento a uma cornissão parlarnentar de inquerito
de rninha autoria, constitulda para apurar irregularidades existentes na
confecçao, na cornercializacão e na operacionalizacão do vale-transporte na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, nos ültimos anos. Isso se faz
necessário, uma vez que o vale-transporte não vem contemplando o
trabalhador corn os seus objetivos, principalrnente para o que foi criado.
Quero agradecer e aguardar a instalaçào dessa CPI, para que ela reflita
exatamente a vontade desta Casa. Conseguimos 62 assinaturas dos nobres
Deputados. Então, 6 uma CPI consistente, que tern profundidade e o
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acatarnento desta Casa.
Qual näo fol a nossa surpresa? Depois de derrotado, nesta Casa, através

de uma emenda supressiva, aquele artigo deixou de existir na lei sancionada
pelo Governador Eduardo Azeredo. Mas, no apagar das luzes, finalmente, no
dia 29 de dezembro, foi publicado o Decreto n o 40.227, de autoria do Sr.
Governador Eduardo Azeredo, suspendendo a multa definida no inciso da lei
que foi criada âquela época, dando urna isencão de 10% da multa, quando é
declaração expontânea, por parte dos empresários. Urn ano de atraso do
recoihirnento do Gusto de gerenciamento operacional e nenhuma acão por
parte do DER-MG fol tomada, para que se normalizasse aquela arrecadação.
o mais curioso é que a força dessa turma ultrapassa as barreiras
governarnentais e partidárias. 0 decreto foi feito pelo Governador Eduardo
Azeredo, no apagar das luzes do ano passado, e foi regulamentado pelo
D!retor-Geral do DER-MG, Sr. Bortoletti, no inIcio desta nova gestão,
isentando as multas. E ainda fazendo ago mais, não para o Estado de Minas
Gerais nem para a população, mas, simplesmente, beneficiando mais Os
empresários, dando urn prazo de 24 meses, para que fosse feita essa
arrecadação sem multa, sern juros e sern correcao monetária. Isso atrasou
uma arrecadação que o Estado poderia ter para amenizar o pagamento do
13° salário. Essa fase protelatOria desse recoihimento é da ordem de
R$16.000.000,00, fora a isenção que atingiu R$3.000.000,00, somente no ano
de 1998. Mas, para se tomar conhecimento das intencoes, tern-se de ir ao
fundo. E fomos, na autoria do decreto de 1994, Decreto no 36.003, que aprova
o regulamento das tarifas correspondentes aos custos de gerenciamento e
serviços de obras da cornpetência do DER-MG. Qual nao foi a nossa
surpresa? As empresas de transporte coletivo interrnunicipais tern urn custo
de gerenciamento da ordem de 4%. No sisterna de transporte metropolitano,
também, ha urn custo de gerenciamento operacional da ordem de 4% de todo
o montante arrecadado por essas empresas. Em toda construção de rodovias
pagas pelo Estado de Minas Gerais existe urn custo operacional, também
cobrado pelo DER-MG, da ordem de 5%, do montante bruto dos pagamentos
efetuados. Mais surpreso ainda fiquel, porque toda essa arrecadacáo dá urn
montante, por estatistica, bern abaixo da reaidade, de R$100.000.000/ano.
Como é aplicado esse dinheiro? Muito fad!. V. Exas. devern ter conhecimento
disso. Ele é aplicado pelo Conseiho Rodoviário do Estado de Minas Gerais.
Todo o mundo conhece o Conseiho Rodoviário de Minas Gerais. Tenho
certeza disso. Se alguem não tern, deve estar tao surpreso quanto eu, que
nunca havia ouvido fa!ar nesse Conseiho Rodoviário.

E sabern quem são os componentes desse Conse!ho? São os Diretores do
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DER-MG e o Sr. Secretário de Estado de Transportes e Obras Pübticas. Mais
surpreso ainda fiquei, ao saber que esse dinheiro não entra na contabilidade
do Governo. Essa pequena fortuna que pagaria o 13 0 salário de todos os
funcionários de Minas Gerais não entra no orçamento e é aplicada corn a
disponibilidade que esses senhores determinarn. Se o Dr. Itamar Franco está
procurando dinheiro, acharnos urn dos "ninhos de cobra" formados no Estado.
E essa situacão transcende a poiltica partidária e Os governos, porque, da
mesma forma como as coisas entram escondidas no DER-MG, elas
permanecem e são aplicadas corn a conivência do atual Diretor-Geral e do
atual Secretário de Transportes.

tsso dito, ternos ainda o mais grave: o DER-MG, através de sua Diretoria de
Transporte e de seu Departamento JurIdico, permite, hoje, que empresas de
ônibus devedoras do Sistema previdenciário nacional sejam transferidas, sern
que seja efetivarnente feito o recoihimento da contribuicão previdenciária dos
trabaihadores do Pals e deste Estado, que é determinado pela planhiha
tarifária. Portanto, a cada transferéncia feita de urna empresa falida para outra
criada recentemente, ou para outra que ja exista no sistema em condicöes de
comprar essa empresa, o cano é dado no INSS. Esse assunto não faz parte
de nossa CPI, mas fará parte de outra CPI corn o objetivo de apurar onde foi
parar esse dinheiro criado pelas taxas de gerenciarnento, nos Ultimos 8 ou 12
anos. Gostaria de dizer que quero contar corn o mesmo apoio que tive nessa
CPI para instalarrnos essas outras e irrnos a fundo nesses tentácu!os
fabulosos que existern no Estado de Minas Gerais.

o Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Na Cornissão de Transporte,
Comunicação e Obras PUblicas, ha cerca de dois meses, tivernos a
oportunidade de debater esse problerna, o que acabou implementando a
instalação da CPI mencionada por V. Exa. Tratávarnos da ernissão e da
comerciaiizacão do vale-transporte em todo o sistema metropolitano de Belo
Horizonte, que envolve mHhöes e milhöes de recursos. Aqui vieram
representantes do SETRANSP, da AMUT, do DER-MG e da BHTRANS, para
que pudessem esciarecer dUvidas dos Deputados, da Comissão e de
visitantes. Compareceram aqui, mas, em momento algum, para nossa
infelicidade, tiveram a capacidade e a sabedoria de dirirnir as düvidas da
Cornissão de Transporte sobre a emissão e a cornercializacão do vale-
transporte, sobre as quals pairarn inUmeras dUvidas quanto a lisura e a
correcão dessa movimentação, que envolve mais de R$30.000.000,00.
Portanto, encontra-se bern fundarnentada a instalacão da CPI, tendo o
Deputado Irani Barbosa a oportunidade de colher a assinatura de,
aproximadarnente, 60 parlamentares, que puderam identificar esse grave
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problema, que deve ser, sem sombra de düvida, analisado e apreciado por
todos os parlamentares desta augusta Casa.

Fico espantado e surpreso corn as denUncias apresentadas pelo Deputado
Irani Barbosa, neste instante, corn relação ao DER-MG, que, conforme relato
do ilustre Deputado, levou a efeito alguns procedimentos que podem ter
prejudicado o Estado de Minas Gerais.

De imediato, logicarnente, prefiro acreditar na probidade e na idoneidade do
Dr. Bortoleth, Diretor-Geral do DER-MG, que sernpre tern atuado corn lisura,
correção e horiestidade. Como membro da Comissão de Transportes, solicito
ao Deputado que envie esses documentos, essas irregularidades, essas
informaçoes para a nossa Comissäo, a fim de que possamos apurá-las corn
tranquilidade, corn exatidão e corn detaihes.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
• Deputado Dinis Pinheiro* - Assim, esperarnos que todas essas denüncias

sejarn apuradas pela Cornissào. Tenho a certeza de que, se forern realmente
verdadeiras, tais denüncias se encontrarn na contramão do nosso
Governador, que, ao longo da sua brilhante trajetOria pUblica, sempre, ern
todos os momentos, se pautou pela correção, pela seriedade, pela probidade.
Por isso, o povo de Minas Gerais e o Deputado Dinis Pinheiro, desde o
primeiro instante, apoiaram a candidatura vitoriosa de Itamar Franco ao
Governo de Minas.

Portanto, fica o meu apelo, a firn de que o senhor encarninhe todas essas
denncias a Comissão de Transporte, para que possamos analisá-las corn
precisão, corn exatidão e corn imparcialidade, para o bern do Estado de Minas
Gerais.

Finalmente, gostaria, Sr. Deputado, de repudiar as palavras da brilhante
Deputada Elbe Brandâo, que deve estar urn pouco equivocada ao se referir a
uma simples notIcia veiculada por urn jornal, não sei se o "Estado de Minas"
ou o "Hoje ern Dia", de que o Secretário Henrique Hargreaves instalou urna
modestinha televisâo na Casa Civil. Os Deputados são lideres, tern
personalidade, são cônscios de suas responsabilidades, são sérios, sabern o
caminho que devern percorrer. Nem urn telâo assustaria os Deputados;
agora, imaginem urna simples televisãozinha, Ia, na Casa Civil. Esta Casa,
esta augusta Casa está aberta para toda Minas Gerais, aqui se encontram a
imprensa, os visitantes e todos os parlarnentares. Ate mesrno quern está no
Japão sabe o que ocorre dentro deste respeitável parlamento. Não ha
necessidade de se instalar nenhuma televisão para ficar tutelando os nossos
passos, os nossos caminhos, as nossas atitudes dentro desta Casa. Os
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Deputados da Situacão e da Oposição são todos, assim prefiro acreditar,
sérios, corretos, tern liderança, tern carninhos e estão, de urna forma ou de
outra, defendendo verdadeiramente os grandes interesses de Minas Gerais.
Particularmente, considero os interesses do Governador de Minas os grandes
interesses de Minas Gerais.

O Deputado Irani Barbosa (ern aparte) - Não poderia deixar de agradecer a
colaboracão investigativa da Associaçâo Mineira dos Usuários dos
Transportes - AMUT - para elucidar todas essas "rnaracutaias" que estamos
denunciando. Não falei sobre a honradez de ninguém, mas estranho demais
urn escanteio batido ern 1998 ser cabeceado em marco de 1999, e ainda
marcar gol. Muito obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro - Portanto, so para finalizar, a Comissão de
Transporte vai requerer ao Deputado Irani Barbosa que envie todos esses
docurnentos e informaçães, para que ela, dentro do processo de lisura,
isençâo e imparcialidade, tenha condicoes de apurar e, al sim, encontrar
aquele impedimento que todos esperamos. Portanto, o nosso agradecimento.

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Quero felicitar a sua brilhante
idéia, o seu raciocInio. E natural que esta Casa e nós, Deputados, não
precisemos ser policiados por quem quer que seja. Tenho a certeza de que o
Secretário Henrique Hargreaves não expressa esse pensamento, porque a
sua visão é de grande alcance. E urn homern que tern verdadeiro apreco por
todos os parlamentares desta Casa, independentemente ate mesmo de
partido. Quanto a esse problema da televisão na Casa Civil, ela já estava 16,
sernpre esteve. Não é urn instrumento para fazer corn que esta Casa fique
perrnanentemente cheia, para votar esse ou aquele projeto de interesse, ou
não, do Governo. Mas é nossa obrigação fazer corn que este parlarnento
funcione, a fim de que as votacOes aconteçarn sem a interferência de quern
quer que seja. Tenho a certeza de que houve urn desencontro de
informacoes, porque isso não é coisa da inteligéncia do Secretário
Hargreaves, pelo seu trabalho do dia-a-dia e, por que não, da noite, da
madrugada, porque é urn Secretário que trabaiha em prof deste Estado.
Ontem mesrno fomos prova de ate que horas esteve no seu atendimento,
preocupado corn esta Casa, corn a qua[ sernpre teve o devido respeito e
carinho. Ontern, ate tantas horas, ele estava na labuta e, coincidentemente,
eu ao lado dele, preocupados corn o Instituto Mineiro do Café. Entäo, rneu
nobre Deputado Dinis Pinheiro, tenho a certeza de que houve uma
desinformacão, porque o Secretário Hargreaves rnerece todo o nosso carinho
e todo o nosso respeito.

0 Deputado Dinis Pinheiro* - Deputado Paulo Pettersen, referindo-me as
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suas palavras, gostaria de fazer-Ihe uma pergunta. Pode ser que o senhor
näo tenha como responder: o senhor sabe de quantas polegadas é essa
televisâo?

o Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Deputado, assim, a olho flu,
talvez seja de umas 22 polegadas. E uma televisão que capta não apenas 0
canal 11, capta todos Os canals, então, tenho a certeza de que nOs, homens
que precisamos de informacöes, näo podemos excluir o Secretário
Hargreaves das informacães também desta Casa - para alegria nossa.

o Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Quero também fazer urn aparte ao
Deputado Dinis Pinheiro para dizer que, em relação ao que saiu na imprensa
hoje, o Secretário Hargreaves não tern tempo para assistir televiso. Nas
vezes em que fui a audiéncia em seu gabinete, vi que é uma pessoa muito
ocupada, que atende mais de uma centena de liderancas do Estado e do
Governo. E uma pessoa que vara a noite, que vara a madrugada trabaihando
em prol do Governo. E, aqui nesta Casa, ele tern os seus interlocutores: tern o
LIder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho; tern dois Vice-LIderes, que
são os Deputados Rêrnolo Aloise e Eduardo Hermeto, que podem fazer esse
canal de cornunicacão entre a Assembléia Legislativa e a Casa Civil. Então,
acho descabida essa idéia, pois tenho a certeza de que o Secretário
Hargreaves tern o maior respeito por esta Casa, mesmo porque já foi Ministro
da Casa Civil da Presidência da Repüblica, onde conviveu corn 71 Senadores
da Repüblica e 513 Deputados Federais. E uma pessoa do mais alto gabarito
para representar Minas e o Brasil, como representou na Casa Civil, quando o
hoje Governador Itamar Franco era Presidente da Reptblica. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164

do Regimento Interno, porque fui citada.
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - E regimental. Corn a

palavra pelo art. 164, a Deputada Elbe Brandão.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, eu so gostaria de esciarecer

aos meus pares, Deputado Paulo Pettersen, Dinis Pinheiro, o tao eloquente e
combativo do Node de Minas, Gil Pereira, que eu simplesmente fiz uma
menção a nota que saiu no "Estado de Minas" e que you tornar a ler. (- Lê:)
"Quem é quem. Está explicado por que a base governista na Assembléia
Legislativa deu "quorum" para limpar a pauta de votos do Governador Itamar
Franco (PMDB). 0 Secretário Henrique Hargreaves colocou em seu gabinete
uma televisão de 29 polegadas e avisou que ela fica ligada o dia inteiro na TV
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Assembléia para acompanhar o trabalho dos Deputados. No fundo,
Hargreaves quer dizer quem é quern na base de Governo.". Estou tornando a
er, na Integra. SO complementei, Deputado Dinis, que esta nota é
desrespeitosa para a bancada governista. Nossos companheiros da Casa
teriarn, do PSDB e do PFL, corn ética, o respeito por todos os nossos
companheiros parlamentares. E rnuito born que vocês tenharn subido a
tribuna para esciarecer. Eu, pessoalmente, não conheco o Secretário, mas
espero que ele seja urna pessoa desse escalão que todos vocês citaram aqui.
Isso é born para Minas Gerais, é born para o Poder, é born para a populacao,
rnas alguém tinha que falar sobre isso e esclarecer, porque isso é
desrespeitoso nâo sO para a base do Governo, rnas para todo o Poder
Legislativo.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Agostinho Silveira.
• Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, vamos usar a tribuna, nestes 4 rninutos, apenas para registrar o
que nos charnou atençao através de publicacão nos Orgaos de imprensa a
respeito das medidas tomadas pelo Exmo. Sr. Presidente da Repüblica,
Fernando Henrique Cardoso. Ficamos aliviados e satisfeitos, a partir do
momento em que o Sr. Presidente da Repüblica, de forma bern explIcita, no
dia de ontem, tambérn corn a participaçâo do Sr. Ministro das Cornunicaçöes,
Deputado Pimenta da Veiga, veio consolidar, através das medidas,
reconhecer que o Governador Itamar Franco estava coberto de razão quando
lancou o seu desafio, "Minas Levanta a Sua Voz".

A partir do mornento em que o Governador Itamar Franco deflagrou o
processo de denüncias contra o abuso do Sr. Presidente da RepUblica, do
Governo da Uniâo expoliando os cofres dos Estados membros, determinava a
necessidade imperiosa de se fazer a revisão do pacto federativo. Ontem, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, tivemos acesso as providências tomadas pelo
Sr. Presidente da Repüblica, quando reconhece que Minas corneca a ser
ouvida através das providências que ele, a partir de agora, deixa ao povo
brasileiro, corn humildade e reconhecimento, a razão do Sr. Governador
Itamar Franco, de Minas Gerais e dos Estados membros da União.

A partir de 31/12/99, o Tesouro não mais reterá as parcelas do Fundo de
Participaçao dos Estados e Municipios, compensando a retencao do ültirno
trimestre, nas parcelas das dIvidas de Estados e municipios para corn a
União, em suaves 36 parcelas. S. Exa. reconhece que os Estados estão
quebrados e, a partir de 31 de dezembro, permitirá exatamente porque Minas
levantou a sua voz.
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o absurdo é que na situaçäo de flagelo em que se encontram as Estados e

os municipios, ainda terão que financiar a Governo da União, em 36 meses,
na cornpensação dessas parcelas. Sancianou a lei que, ha sete anos,
tramitava pelo Congresso Nacional, obriganda a INSS a repassar aos
Estados e aos municipios as contribuiçoes pagas por servidores que estejam
se aposentando par meio dos Tesouros Estaduais e Municipais,
retroativamente a 1988.

o Presidente, ao sancionar esta lei, tenta reconhecer parcialmente, perante
a Naçâo brasileira, as direitos que V. Exa. denunciou, a partir do momenta em
que foi empossado no Governo de Minas Gerais. Mas não podemos aceitar
as migaihas, e sim as direitos na sua totalidade, fazendo corn que se retroaja
nâo a 1988, mas a 1966, conforme a espIrito da lei.

Encerrando, Sr. Presidente, a partir do momenta em que houve a
reconhecimento do Sr. Presidente da Reptblica revogando parcialmente as
reflexos negativos da Lei Kandir, S. Exa. passa tacitamente a reconhecer as
abusos, as desatinos e a imperialismo imposto contra as Estados membros.

Portanto, quero parabenizar a povo de Minas e a Governador Itamar
Franca, que, corn carnpetência e sabedoria, soube elevar a voz de Minas.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência gostaria de solicitar a todos as Deputados
que, assirn que urn Deputado terminar de fazer suas observaçoes,
principaimente depois de solicitar a paiavra pela ardem, e que houver
necessidade de a Presidência se pronunciar, que aguardem esse
pranunciarnento da Presidéncia.

Quanta aa questianamento da Deputada Elbe Brandãa, a Presidéncia
ratifica a decisão narmativa que estabeleceu que, sendo a parlamentar citado
em pronunciamenta, somente lhe será concedida a paiavra pelo art. 164, a
criteria da Presidência, para contestar acusaçãa pessoal a própria conduta ou
para cantradizer a que Ihe foi indevidarnente atribuldo coma opiniãa pessoal,
a que não foi a caso. A Presidência apraveita para alertar as Deputadas que
terá a máxirno rigor ao conceder a palavra pelo art. 164.

Questães de Ordem
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, minha questao de ordern

fundamenta-se no art. 165 do Regimento Interno. Sr. Presidente, dentre as
matérias de corn peténcia privativa do Governador do Estada...

o Sr. Presidente - A Presidência gostaria de questionar a V. Exa. qual a sua
düvida para abordar e soilcitar a palavra, pela ordem, pelo art. 165, que é
conceituai.

o Deputado Sebastiãa Costa - Fol anexada urn projeto de rninha autoria a
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urn de autoria do Governador do Estado. 0 docurnento encaminhado a mirn
diz que h, entre eles, identidade. Posso afirrnar que não ha identidade. 0
que ha é serneihanca entre urn ou dais artigos somente. Então, eu gostaria de
formuiar esta questão de ordem. Eu trouxe par escrito para deixar cam a
Presidência.
o Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputada que encarninhe a

questionamento a Mesa par escrita e inforrna que Ihe responderá
oportunarnente. Cam a palavra, pela ordem, a Deputado Paula Pettersen.

o Deputada Paulo Pettersen - Quero, Sr. Presidente, reafirmar para V. Exa.
e dernais pares desta Casa que a pauta foi totaimente iirnpa corn a votação
de antern e de antes de ontern, devido ao acordo de Lideranças dos partidas.

Näa podernas é debitar a questitnculas que não sei quais. Mas, sirn, não
padernos desmerecer e subestirnar.

o Sr. Presidente - A Presidência questiana qual é a questãa de ordem.
A Presidéncia apraveita para esclarecer ao Deputada que, pelo art. 165,

são consideradas questöes de ordem as dtvidas sabre a interpretação do
Regimento Interno na sua pratica ou as relacionadas corn a texto
constitucianal.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçöes
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia

passa a 2a Parte da reuniãa, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendenda as carnunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciacãa de pareceres e de requerimentas. Estão abertas as inscricães
para a Grande Expediente da prOxirna reuniãa.

Questöes de Ordem
o Deputado Paulo Piau - Gostaria de pedir a encerramento, de piano, da

reunião, em face do pequeno ntrnero de Deputados, menos de 26, para a
discussão de qualquer projeta.

o Deputado Paula Pettersen - Sr. Presidente, solicita seja feita a charnada
para recomposicãa de "quorum".

o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a existência de nUmero
regimental para a continuação dos trabaihos.

Designacäo de Corn issöes
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Cornissãa Especial para

Ernitir Parecer sabre a Indicação do Titular do Instituto de Pesos e Medidas -
IPEM. Pelo PSDB: efetivo - Deputada Maria Olivia; suplente - Deputada
Wanderley Avila; peia PMDB: efetiva - Deputado Antonio Jtilia; suplente -
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Deputado Dimas Rodrigues; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes;
suplente - Deputado Alvaro AntOnio; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião
Costa; suplente - Deputado Sebastiâo Navarro Vieira; pelo PL: efetivo -
Deputado Agostinho Silveira ; suplente - Deputado José Milton. Designo. A
Area de Apoio as CornissOes.

Despacho de Requerirnentos
o Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Christiano Canédo

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n o 1.380/97. A Presidéncia
defere o requerirnento, de conformidade corn o inciso XXXII do art.232 do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Christiano Canêdo solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei n o 1.386/97. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso XXXII do art.232 do Regirnento
Interno.

Discussâo e Votaçào de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 23/99, do

Deputado Paulo Piau, que altera dispositivo da Lei n o 13.194, de 29/1/99, a
qual cria o Fundo de Recuperaçâo, Protecao e Desenvolvimento Sustentável
das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providéncias. Em discussâo, o parecer.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, é

importante dizer que subimos a esta tribuna pela primeira vez para participar
do processo de obstruçâo. As vezes, a sociedade está nos vendo, pela
televisào e rnesrno nas galerias, e fica sern entender o motivo pelo qual virnos
a tribuna e, sern muita consisténcia, passarnos 10 minutos - conforrne o
projeto, ate 1 hora - nurn processo de obstrucäo.

Mas e irnportante, como agora estamos aqui para discutir esse projeto e
encaminhar a votação da redacão final de projeto que altera a Lei n o 13.194.

Evidenternente, a Oposiçâo tern urn nOrnero rnenor de Deputados, e a arrna
que tern para negociar... Quando falamos em negociar, é born que se entenda
que negociamos projetos do interesse da sociedade rnineira, sO existe essa
razão, e, as vezes, o prOprio Governo do Estado, o prOprio Executivo não
entende dessa rnaneira. Temos que ter nossa forma de contribuir também
corn o desenvolvimento do Estado.

o projeto que altera o disposto na Lei n o 13.194, de 29/1/99, tern a seguinte
justificacao. (- Lé:) "A presente emenda visa corrigir urn equivoco na Lei no
13.194, de 29/1/99, ja que nào se justifica a revogaçáo integral das Leis nos
11.399 e 11.719, devendo ser revogado exclusivarnente o art. 5 1 da Lei no
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11.399, de 6/1/94, cuja matéria é tratada pelo art. 10 da Lei n o 13.194.". Esse
projeto esteve em pauta ontem na Casa; foi aprovado para corrigir
exatamente urna falha que houve em todo esse processo, dentro de urn
projeto extremarnente interessante, que é o do Fundo de Incentivo a
Despoluiçao Arnbiental, projeto concebido para atender a pequenas e rnédias
empresas que estão poluindo nosso rneio arnbiente. A partir do momento em
que essas pequenas e médias empresas nâo tern acesso a recursos de
investimento para combater a poluicão arnbiental, evidenternente, se elas
mexerern no seu capital de giro para investir no cornbate a poluiçào
ambiental, quebrarão. E, por isso rnesrno, a criação desse Fundo de Incentivo
visa ter urn capital somente para que o prOprio Governo do Estado possa
Iançar mao do recurso junto ao BNDES, ao Banco Mundial e a outros
organisrnos de financiarnento, para que esse pequeno empresário, esse
pequeno industrial, esse pequeno produtor tenham acesso a uma Iinha de
crédito corn urn periodo de carência maior do que as linhas de crédito que
estão disponiveis, evidentemente corn urn prazo charnado fruiçâo ou de
pagamento do retorno desse financiamento mais alongado. SO assim esse
pequeno investidor, esse pequeno empresário poderá corrigir suas falhas
ambientais, evidenternente nao permitindo que sua ernpresa seja fechada.
Urna ernpresa fechada, grande ou pequena, significa menos receita para os
Governos Estadual, Municipal e Federal, mas significa também rnenos
empregos disponiveis na comunidade. Por isso mesmo é que esse projeto foi
concebido, esse projeto que deu origem a essa falha, extinguindo a Lei no
11.399, que tern exatamente esse grande objetivo.

Esperarnos agora, ja que o Governador Itamar Franco o sancionou, que sua
regularnentaçáo seja feita, para beneficiar toda a estrutura produtiva do
Estado. Mas nâo adianta, neste momento, falarrnos em quern errou nesse
processo: era a extinçao, como bern disse na justificacao, para ser extinto o
art. 5° da Lei 

no 
11.399. Mas, num processo de falhas, e todos nOs ternos

falhas na vida, foi eliminada a Lei 
no 

11.399, que diz respeito a lei do
PROSAM.

Evidentemente, o Governo do Estado está impedido de fazer qualquer novo
convénio corn os municipios desse projeto, que é de rnuita irnportância para a
infra-estrutura e para o saneamento básico das nossas cidades, sobretudo
para as cidades em torno de Belo Horizonte por onde passarn o Arrudas e o
Onça.

Querernos dizer, também, que, se houve falha da Assernbléia Legislativa,
houve também falha do Governo do Estado, porque sancionou esse projeto
em janeiro, o que extinguia a Lei no 11.399, que 6 a lei do PROSAM.
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Nesse processo de redaçäo final, o que queremos realmente é mostrar que
essa correção é importante e visa dar urn instrumento legal e legitimo para
que o Governo do Estado possa desenvolver convenios, projetos nos
municIpios por onde passam esses rios - Arrudas e Onca. Queremos que os
Deputados aprovem esse projeto, exatamente para que a Governo possa
trabalhar e assinar esses convênios.

Acho extrernamente importante e oportuna a regulamentação do projeto,
porque os recursos que foram pensados para canstituir esse Fundo são de
várias fontes. Uma é a PROSAM, e a recurso que é devoivido para a Fundo
do PROSAM vai constituir esse capital somente desse Fundo.

Evidentemente, as areas aiagadas de Minas Gerais produzem muita
energia, e temos muitas areas e hidrelétricas que recebem "royalties" do
Governo Federal. E uma legislação toda própria e especifica, e parte desse
"royalty" dessas areas alagadas vai fazer parte desse Fundo de Incentivo a
Despoluição Ambiental.

Estou resurnindo, o seu name correto é Funda de Recuperação, Protecao e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas
Gerais.

Juntamente corn essa intencao, temos de cobrar do Governo do Estado as
pianos de recuperação hidrica, as pianos diretores das bacias dos rios de
Minas Gerais. Ternos várias rias integrados nesse projeto: rio São Francisco,
rio Grande, rio Paranaiba, rio Verde Grande, enfim, Minas Gerais, no Governo
passado, deu urn grande passo para estudar essas bacias hidragráficas, e,
cam issa, pudernos traçar pianos de acordo corn a utilizacão dessa água,
para consurno animal, consumo humano, irrigaçãa, usa industrial, e cada rio
de água doce hoje torna-se urn bern escasso no munda inteiro. Felizmente,
pela graça de Deus, Minas Gerais e a Brash, coma urn todo, tern abundãncia
de água. Mas dessa abundãncia nãa pade haver abuso, ternos que continuar
cuidando dela. 0 governo passado, de Eduardo Azeredo, ern canvénia corn a
Universidade Federal de Viçosa, em canvênio corn aigurnas empresas que
trabalham nessa area, projetou esses pianos de gerenciamenta hidrico, e,
corn isso, esperamos que Minas Gerais saia a frente nesse processo de
proteçãa das bacias hidrográficas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paulo Pettersen.
• Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, auvi

atentamente a respeitável Deputado Paulo Piau, corn a sua preocupação,
corn a seu alcance e conhecirnento. 0 projeto não ficau apenas na pratecão
arnbiental; foi mais alérn, propondo a criação de urn fundo, para que pudesse,
no aproveitarnento das bacias, adquirir sementes a firn de que a pequeno
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produtar pudesse ali plantar a seu sustento. Esse prajeto, realmente, merece
o nosso respeito.

0 iiustre Deputado falou sabre a Instituto Mineiro do Café, projeto que a
Governador enviou a esta Casa, e sabre a criação de urn fundo para a
camercialização do café, fundo da ardem de 1%, que possa viabilizar a
familia e a sustenta do pequeno produtor rural. 0 Deputado, par ser da
Oposição, criticou alérn e disse da incanstitucionalidade do prajeto do
Governadar. E, se ele está dentro da inconstitucionalidade, é nassa dever
adequá-la, para que possamos legitirnar esse interesse, que, sern sornbra de
düvida, hoje, é dos cafeicultores do nosso Estado. Quando faia sabre eles,
não passo excluir a pequeno. Tenho certeza de que a Deputado Paulo Piau
ha de canvir conosco.

Ele falou sabre a prajeta, da minha adrniracão par ele e da sua
preacupaçãa tambérn de criar urn funda para que as pequenos pradutores
tivessem acesso a sernentes e a financiamenta. Caincidentemente, é a que
hoje pronunciarnos desta tribuna. 0 Instituta Mineiro do Café vai dar a eles
candiçães e canhecirnento para que possam aquecer a nossa ecanornia e
fixar a homern no campa. Nãa pademas dinamitar urn prajeto dessa
envergadura, que rnerece tado a nosso respeito e a nassa contribuicaa
suprapartidária, porque a setor no Estado precisa ser olhado corn carinho e
precisa de investimento, não de investimenta corn as juras altos que a
Governo vern praticanda. Varnos criar esse fundo justarnente para corrigir
essa injustiça, devida a incapacidade do Gaverno Federal de aihar para a
nossa agricultura.

V. Exa. sabe, Deputado, ja que tern intimidade corn a setor, que a nosso
Pals não sai da casa de 75.000.000t a 80.000.000t de grãos. Isso vem de

z rnuitos anas. Se se pegar urn projeto do Fernando Henrique Cardoso nesses
próxirnos quatra anas, vamos ver quanta ele destinou para a agricultura.
Quanta? E lamentável e vergonhosa o que eie destinou ao Ministéria da

E
0
	 Agricultura.

lnfelizrnente, se nós aqui da Casa, Deputados que tern ligacao corn a setor
rural, nãa tivermas preocupaçãa e respeito, nãa chegaremas a nada. Temos
de buscar aiternativas. E a alternativa para a setar cafeeiro de Minas Gerais

.1
	

esta no coracãa desse prajeto. Se ele precisa sofrer reparos ou aiteracöes,
vamos emenda-lo, seja nas cornissöes ou em Pienario.

Quero, mais urna vez, aiertar para a impartãncia do Instituto Mineiro do
Café. Corn ele, varnos carrigir as injustiças do setar e evitar a profundo e
continua êxoda rural que se acentua. Hoje, a agricultura, seja ela a
cafeicultura ou outro tipo qualquer, não 6 assistida. 0 que vemos são as
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injustiças do Governo Federal ao abrir o nosso Pals para as importaçöes. E o
nosso produto val competir corn o qué? Corn o produto importado, firianciado
a longo prazo, subsidiado, que chega aqui para competir corn o nosso
produto corn altas taxas de juros e caréncia de crédito? E desse jeito que o
Presidente da Repüblica quer o bern deste Pals.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos de criar condicoes e
alternativas para o projeto do Sr. Governador do Estado Itamar Franco, sobre
o Instituto Mineiro do Café.

Questöes de Ordern
o Deputado Hely Tarquinio - Como V. Exa. pode verificar, de piano,

solicitaria o encerramento da reuniâo, desde que, nas Cornissöes, não haja
Deputado.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior - Gostaria que V. Exa. fizesse a
chamada para recomposiçäo de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que
proceda a charnada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Agostinho Silveira) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a charnada 21 Deputados; portanto não ha

"quorum" para a continuação dos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniäo, convocando
Deputados para a reunião de debates de arnanhà, dia 7, as 9 horas. Levanta-
se a reuniào.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 7/5/99
Presidéncia do Deputado Ivo José

Surnário: Cornparecimento - Falta de "quorum".
Cornparecimento

- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Arnbrôsio Pinto - Dinis Pinheiro - Eduardo Daladier - Fábio

Avelar - Ivo José - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - Luiz Menezes - Márcio Kangussu - Marco Regis.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado lvo José) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento nao registra a existência de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniäo, por faita de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia io, as 20 horas.

ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAAO
PUBLICA
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As dez horas e quinze minutos do dia vinte e olto de abril de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, José Alves Viana, Arlen Santiago e Chico Rafael,
Sebastiäo Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita peios membros presentes.
A Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento das seguintes proposiçöes,
para as quals designa relatores para o 10 turno: Projetos de Lei n

o
s 118, 126 e

194/99, Deputado Chico Rafael; 147/99, Deputado José Alves Viana; 148/99,
Deputado Agostinho PatrUs; 154/99, Deputado Sebastião Navarro Vieira;
157/99, Deputado Arlen Santiago. Passa-se 1 1 Fase da reuniäo, corn
discussao e votaçäo de pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciaçäo do
Plenário da Assembléia. Continua em discussão o Parecer para o 1 0 Turno do
Projeto de Lei no 15/99. Colocado em votação, é o parecer aprovado corn as
Emeridas n

o
s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituiçâo e Justica.

Corn a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira emite seu parecer para
o 1 0 turno do Projeto de Lei n o 40/99, o qual conclui pela aprovaçao da
proposição corn a Emenda no 1, que apresenta. Colocado em discussão e
votaçao, é o parecer aprovado. Na auséncia do Deputado Antonio Genaro,
relator do Projeto de Lei no 75/99, no 1 1 turno, o Presidente redistribui a
matéria 20 Deputado José Alves Viana. Este ernite parecer que conciui pela
aprovaçâo da matéria na forma apresentada. Colocado em discussâo e
votação, é o parecer aprovado. Continua corn a paiavra o Deputado José
Alves Viana, relator no 10 turno do Projeto de Lei n o 88/99, cujo parecer
conclul pela aprovaçâo da proposição corn as Emendas n°s 1, 2 e 3
apresentadas. Colocado em discussâo e votação, e o parecer aprovado. 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n o 90/99, no 1°
turno, ernite parecer no qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. Na fase de discussâo, o Deputado Chico
Rafael solicita vista da rnatéria, o que é deferido pelo Presidente. Registra-se
neste momento a presença do Deputado Arlen Santiago, relator do Projeto de
Lei no 120/99, no 1° turno, que usa a palavra e emite seu parecer pela
aprovaçâo da rnatéria corn as Emendas n os 1 e 2 apresentadas. Colocado em
discussâo e votação, é o parecer aprovado. Registra-se a presenca do
Deputado Dalrno Ribeiro Silva. 0 Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator
do Projeto de Lei n o 154/99, no 1° turno, soiicita prazo regimental para emitir
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seu parecer. Neste mornento, registra-se a presença do Deputado Alberto
Pinto Coelho. Corn a palavra, o Deputado Chico Rafael, relator no 10 turno do
Projeto de Lei n o 194/99, ernite seu parecer, que conclui pela aprovacâo da
matéria na forma apresentada. Colocado ern discussão e votação, é o
parecer aprovado. Passa-se 2a Fase da reunião, corn discussão e votacão
de proposiçöes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Sobre a mesa o Requerimento no 135/99, da Deputada Elaine Matozinhos,
que solicita ao Governador do Estado a nomeação dos aspirantes ao cargo
de Delegado de PolIcia cujos nomes foram republicados no diário oficial do
Estado no dia 19/3/99. Colocada em votaçâo, é a proposicâo aprovada. A
seguir, é colocado em votaçâo o Requerimento n o 148/99, em que se pleiteia
seja solicitada ao Governador do Estado a retirada de tramitacao do Projeto
de Lei no 182/99, subscrito pelas Lideranças da Minoria, do PSDB e do PFL.
Para encaminhar a votaçâo, usam da palavra os Deputados Arlen Santiago,
Chico Rafael, Sebastiäo Navarro Vieira e José Alves Viana. Colocado em
votaçào, e o requerimento rejeitado, sendo voto vencido o Deputado
Sebastião Navarro Vieira. Passa-se 3a Fase da reunião, corn discussâo e
votaçâo de proposiçães da Comissäo. Corn a palavra, o Deputado Arlen
Santiago apresenta requerimento em que solicita se oficie ao Comandante-
Geral da PMMG corn o objetivo de que sejam enviadas a esta Comissão
cópias das fitas de video sobre o movimento grevista ocorrido em 1997, que
originou a punicão de policials militares da corporação. Colocado em votacão,
é o requerimento aprovado. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Cornissão
para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 5 de maio de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Agostinho Patrüs -

José Alves Viana - Arlen Santiago.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leâo, Arlen
Santiago e Christiano Canédo, membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Christiano
Canédo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
passa a discussão e votação de proposiçöes que dispensam a apreciação do
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Plenário. Submetido a discussão e votacao, é aprovado, em turno Unico, o
Projeto de Lei no 59/99 (relator: Deputado Christiano Canêdo). Dando
prosseguimento, a Presidência submete a votaçâo os Requerimentos nos
181, 213 e 226/99, os quais são aprovados. Ato continuo, o Deputado Edson
Rezende passa a direção dos trabaihos ao Deputado César de Mesquita para
apresentar o Requerimento n o 215/99 de sua autoria. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado. Ao retomar os trabalhos, o Presidente informa que
a reunião se destina a ouvir os Srs. Hello Salvador Areas, Secretário Adjunto
da Saüde; Liônio Guelli, Presidente da Fundação Iguatamense para SaUde e
Educação, representado por Reinaldo Leão de Rezende, Vice-Presidente e
Antonio Rodrigues Moreira, Tesoureiro da Fundaçäo; Manoel Bibiano de
Carvalho Neto, Secretário Municipal de Sa(ide de Iguatama, corn a finalidade
de se discutir a denCincia recebida pela Cornissäo de Saide, sobre a
Fundacão José Guerra Pinto Coelho, de Iguatama. 0 Presidente passa a
palavra, primeiramente, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, autor do
requerimento que motivou o convite, e, a seguir, aos convidados, na ordem
acima mencionada. Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente passa a
discussão e votação de proposiçoes da Comissâo. 0 Deputado César de
Mesquita apresenta requerimento em que solicita sejam convidados os
medicos signatarios da denüncia referente ao Hospital de lguatama, para que
se facam representar junto a Comissão para prestar seus esclarecimentos. 0
Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta trés requerimentos em que
solicita seja enviado convite ao Dr. Edmundo Pereira, medico oftalmologista,
para que compareca a reunião da Comissão, corn a finalidade de se
pronunciar sobre as denüncias referentes a Fundação José Guerra Pinto
Coelho, no Municlpio de Iguatama; em que solicita seja realizada audiência
püblica para subsidiar a discussão e a votação do Projeto de Lei n o 48/99, que
contérn o Código Sanitário; e em que solicita seja realizada audiência püblica
para subsidiar a discussão e a votacao do Projeto de Lei n o 49/99, que dispöe
sobre a PolItica Estadual de Medicamentos e do Projeto de Lei no 47/99, que
dispöe sobre o controle e a fiscalizacão da produção, do transporte, da
comercialização e da distribuição de medicamentos no Estado. 0 Deputado
Arlen Santiago apresenta requerimento em que solicita sejam enviadas ao
Presidente do Tribunal de Contas cOpias do RelatOrio de Auditoria
Administrativa e Financeira realizada na DR-BH e no Centro de Oftalmologia
Social da Secretaria da SaUde e do Relatório de Vistoria realizada no Hospital
São Francisco, de Iguatama, pelo Conselho Regional de Medicina do Estado
de Minas Gerais - DCREMEMG -, para serem juntadas ao processo de
denUncias formuladas pelo Dr. Edrnundo Pereira Rodrigues, sobre a
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ocorrência de possIveis irregularidades e desvios na utilização dos recursos
financeiros do SUS pela Fundação José Guerra Pinto Coelho, do MunicIpio
de lguatarna. Solicita, ainda, que as cOpias dos referidos relatOrios sejarn
enviadas ao Secretário da SaUde. Submetidos a votação, cada urn por sua
vez, sao Os requerirnentos aprovados. 0 Deputado Edson Rezende passa a
direção dos trabalhos ao Deputado César de Mesquita, para apresentar
requerimentos de sua autoria. 0 Deputado Edson Rezende apresenta dois
requerimentos em que solicita seja formulado apelo a Secretaria da Saüde, ao
Conseiho Regional de Medicina e ao Ministério Püblico, corn vista a que
sejam concluidas as investigaçoes referentes a denUncia em questao; e em
que solicita seja realizada, nesta Casa, urn FOrum Técnico sobre PolItica de
Medicamentos em data a ser estabelecida. Submetidos a votaçâo, cada urn
por sua vez, SãO Os requerirnentos aprovados. Ao retomar a Presidéncia e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidéncia agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 6 de maio de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Christiano Canëdo - Adelmo Carneiro Leão -

César de Mesquita - Carlos Pirnenta - Jorge Eduardo de Oliveira.

TRAMITAçA0 DE PRoPoslcOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 249/99

Comissâo de Constituiçao e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado Agostinho Patrüs, o projeto de lei em epIgrafe
objetiva declarar de utilidade püblica a Associacao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Gouveia, corn sede nesse municipio.

0 projeto resulta do desarquivamento de proposição pelo prOprio autor, em
conformidade corn o art. 180, § 2°, do Regirnento Interno.

Publicado no dia 23/4/99, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
mencionado diploma.

Fundarnentação
A proposição em tela encontra-se corretamente instrulda corn os

documentos indispensáveis a declaração de utilidade pUblica, prevista na Lei
n° 12.972, de 27/7/98, os quais comprovam que a referida entidade tern
personalidade jurIdica, está em funcionarnento ha mais de dois anos e sua
diretoria e composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneracão
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pelo exercIcio de seus cargos.
Conclusâo

Em face do aduzido, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n o 249/99 na forma original.

Sala das Comissöes, 6 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 77/99

Comissão de Transporte, Cornunicacao e Obras Püblicas
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em questão
reserva 4% das poltronas dos ônibus interrnunicipais e interestaduais as
pessoas obesas e dá outras providências.

Distribuido a Cornissão de Constituição e Justica, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposicão e
apresentou-lhe as Ernendas n°s 1 e 2.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, ern
obediência ao inciso XII do art. 102 do Regirnento Interno.

Fundarnentação
Estatui a Constituiçâo Estadual, em seu art. 10, inciso IX, que o transporte

rodoviário estadual de passageiros é servico pUblico de competência do
Estado, podendo este delegar a sua prestaçao a terceiros, rnediante contrato
de concessão, consoante os ditames legais. Alinhando-se corn esse
mandamento constitucional, o referido transporte é explorado em nosso
Estado por empresas particulares, segundo o regime de concessão.

Nos terrnos do art. 40 da Carta mineira, compete ao Estado, por meio da
administração indireta, e ao particular delegado, assegurar, na prestacão de
servicos pUblicos, além da efetiva eficiência e seguranca, os direitos do
usuario. Esses direitos também são resguardados pelo inciso VI do art. 29 do
Decreto n° 2.521, de 20/3/98, que regularnenta a Lei Federal n° 8.987, de
1995, a qual dispOe sobre a exploração de serviços de transporte rodoviário
intermunicipal mediante concessão, e também pelo art. 175 da Constituição
Federal.

E oportuno lembrarrnos que o art. 5 1 da Carta Magna assegura que todos
são iguais perante a lei, garantindo-lhes, sem distinção de qualquer natureza,
o direito de ir e vir, não cabendo, portanto, nenhuma discriminação. Dessa
forma, a proposicão em análise está consoante corn rnandamentos
constitucionais e corn a Iegislação aplicável ao caso.

Sendo assim, o projeto não encontra Obice a sua aprovacão, pois versa
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sobre matéria que não foi reservada a Uniâo, estando, portanto, no campo
legiferante do Estado, e vem preencher uma lacuna no ordenamento juridico
que Ihe é afeto. No entanto, em que pese a oportunidade da proposiçâo,
acreditamos que a adocao de urna regra genérica de poltronas corn braço
divisOrio mOvel, sern especificar o percentual nern a sua destinação a obesos,
possibilitará não so urn mUltiplo aproveitamento, corno deixará de causar
constrangimento a seus ocupantes. Além disso, quando as poltronas
destinadas a obesos nao estiverem sendo utilizadas, a sua ociosidade poderá
trazer reflexos negativos no cálculo tarifário.

Por esta razão, apresentamos o Substitutivo n o 1, na parte conclusiva deste
parecer.

Conclusäo
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 77/99, no

10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos, e pela rejeição das
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituiçâo e Justiça.

SUBSTITUTIVO N o 1
Institui a obrigatoriedade de os veiculos destinados ao transporte coletivo

rodoviário intermunicipal de passageiros serem equipados corn poltronas corn
braço divisOrio móvel.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os velculos destinados ao transporte coletivo rodoviário

interrnunicipal de passageiros, para registro no Departamento de Estradas de
Rodagern do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, deverâo ser equipados
corn poltronas corn braço divisório mOvel, corn vistas a facilitar a acomodaçao
de pessoas obesas, idosos e criancas.

Art. 20 - Fica a cargo do DER-MG a regulamentaçao, a fiscalizaçâo e a
aplicaçao de multas decorrentes do descurnprirnento do disposto nesta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 6 de rnaio de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Arlen Santiago, relator - Dinis Pinheiro -

Wanderley Avila.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 90/99

Comissäo de Adrninistraçäo Piblica
RelatOrio

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Miguel Martini, tern corno
objetwo instituir o selo de fiscalizaçâo dos atos notariais e de registro e dar
outras providências.

Publicado em 11/3/99, foi o projeto distribuldo a Comissâo de Constituiçáo e

263
Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade da rnatéria.

Agora, para atender ao que dispöe o art. 188, c/c o art. 102, I, do Regirnento
Interno, vern a proposiçâo a esta Cornissâo, que sobre ela emitirá parecer de
mérito.

Durante a fase de discussão da rnatéria foram apresentadas as Propostas
de Emenda n°s 1 a 4, de autoria do Deputado Miguel Martini. Subrnetidas a
votação, foram as propostas aprovadas, rejeitadas os artigos originais do
Substitutivo n° 1 que corn elas conflitavam.

Fundarnentação
Ha rnuito se discute no Estado a adoçao de urn selo de segurança, de uso

obrigatOrio, na prática de atos notariais e de registro pelas serventias do foro
extrajudicial. A adocao desse instrumento, conforrne já comprovado nos
Estados do Rio de Janeiro e de Säo Paulo, é bastante eficiente, tanto no
combate a falsificação de determinados atos, corno a autenticaçâo e o
reconhecimento de firma, por exemplo, quanto a sonegaçäo fiscal
eventualmente levada a efeito.

O poder pCiblico não conta corn urn aparelho fiscalizador capaz de deter
todas as fraudes praticadas por terceiros, especialmente no que tange a
autenticaçâo de documentos de reconhecirnento de firmas. Diante desse
quadro, o projeto é oportuno ao instituir o selo, cujo repasse deverá ser
controlado pelo Orgão que hoje tern cornpetência constitucional de fiscalizar
as serventias e controlar os atos praticados por seus titulares. 0 projeto,
entretanto, apresenta algumas incorreçOes de ordern técnica que merecern
alguns reparos. Assirn sendo, apresentamos o Substitutivo n o 1, que integra o
nosso parecer, como forma de sanar os vicios detectados na proposiçâo, sern
ferir o seu mérito, que é de relevante interesse da sociedade. As propostas de
emendas de autoria do Deputado Miguel Martini, aprovadas na Comissão, já
estão conternpladas no texto do referido substitutivo.

Conclusào
Pelas razOes aduzidas, opinamos pela aprovaçâo, em 10 turno, do Projeto

de Lei no 90/99 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO No 1

lnstitui o selo de fiscalização dos atos notariais e de registro e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituido o selo de fiscalizaçao de uso obrigatOrio pelos

notários e pelos registradores, para todos os atos e registros notariais, a ser
afixado nas certidOes e traslados expedidos em virtude de notas e nos
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registros.

Paragrafo ünico - 0 selo de fiscalização conterá requisitos básicos de
segurança, podendo ser incorporadas novas técnicas que impecam a
falsificação e a adulteraçao de documentos expedidos pelos servicos notariais
e de registro.

Art. 20 - 0 selo de fiscalizaçâo não terá valor de face, e o seu custo final não
poderá ser incluldo nos emolurnentos nem repassado ao usuário.

Art. 30 - Caberão ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais a
aquisiçào, o repasse, a distribuiçao e a fiscalizaçào do selo.

Art. 41 - 0 valor do selo de fiscalizaçäo, para os atos notariais e registrais,
anotados em livro, fica fixado da seguinte forma:

- ernolumentos corn valor ate R$5,00: R$0,40;
II - emolumentos corn valor acima de R$5,00 ate R$100,00: R$1,00;
III - emolumentos corn valor acima de R$100,00 ate R$300,00: R$5,00;
IV - emolumentos corn valor acirna de R$300,00 ate R$500,00: R$10,00;
V - emolumentos corn valor acirna de R$500,00: R$ 20,00.
Art. 50 - 0 Tribunal de Justiça corrigirá semestralmente o valor do selo de

fiscalizaçäo, tornando-se corno parâmetro o indice de inflaçao medido por
entidade ptblica reconhecida.

Art. 61 - A diferença entre o valor do custo unitário do selo e o efetivamente
recebido pelo Tribunal de Justiça do Estado será utilizada para remunerar as
serventias do registro civil das pessoas naturais, alcançadas pela gratuidade
universal de que trata a Lei Federal n° 9.534, de 10 de dezembro de 1997,
bern como pelos atos praticados em decorrência da assistência judiciária
gratuita.

Art. 71 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados da
data da sua publicaçâo.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicacào.
Art. 91 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 5 de maio de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - José Alves Viana, relator -

Agostinho Patrüs - Arlen Santiago.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 189/99

Comissäo de Constituiçào e Justica
Relatário

0 projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Piau, tern como objetivo alterar
a Lei n° 12.735, de 30/12/97, que dispöe sobre o lmposto sobre a Propriedade
de Velculos Automotores - IPVA -, e dar outras providéncias.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 1 0/4!99, foi a proposiçào distribuida a
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esta Comissâo para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento interno.

Fundarnentaçäo
A matéria em análise tern natureza tributária e envolve o imposto sobre a

Propriedade de VeIculos Automotores - IPVA -, de competência do Estado,
conforme dispoe o art. 155, Ill, da Constituiçao Federal. Ela procura isentar
desse tributo veiculos, rnotocicletas, motonetas, triciclos, quadriciclos e
ciclomotores corn mais de 15 anos de fabricaçäo, dando-lhes o mesmo
tratamento que recebern em outros Estados da Federação.

Do ponto de vista da constitucionalidade, nâo encontramos ábice a
tramitaçäo da matéria. Por se tratar de urn tributo inserido no rol daqueles
cuja instituiçâo é competência do Estado, cabe aos entes federados definir os
critérios para sua cobrança, bern como dispor sobre eventuais isençöes,
como é o caso.

O art. 25 da Lei Maior assegura ao Estado autonomia para legislar acerca
de matérias de seu interesse, observando, evidentemente, os principios
adotados pela Constituição Federal. A situaçäo que se apresenta enquadra-
se perfeitamente nesse caso, já que a proposição regulamenta a cobranca de
urn imposto de competência do Estado.

E oportuno frisar que o legislador mineiro, em outras oportunidades, já
isentou do IPVA os referidos veiculos, caso contassern mais de dez anos de
fabricaçâo, situaçâo essa que prevaleceu por alguns anos. Tal medida era
justificada pelo custo operacional da cobranca do tributo, que muitas vezes
era superior a arrecadação, terido em vista que seu valor é calculado corn
base no valor patrimonial do veIculo.

Assim sendo, se no piano da constitucionalidade não ha ernpecilho, do
ponto de vista do interesse da administração pübiica, a matéria deverá ser
avaliada de forma criteriosa, especialmente quanto a seus reflexos na
arrecadaçao tributária. Tai tarefa fica a cargo das cornissães de mérito que,
por força regimental, receberão o projeto para avaiiação ainda no 1 0 turno.

Conciusão
Pelas razöes aduzidas, concluIrnos pela constitucionalidade, pela

juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 189/99.
Sala das Comissães, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Antonio Julio.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO NO 172/99

Mesa da Assembléia



LA
266

RelatOrio
A proposição em tela é de autoria da Comissão Especial da Seca do Norte

de Minas e objetiva solicitar ao Presidente deste Legislativo o
encarninhamento de ofIcio a Secretária Adjunta e Executiva do Conselho
Estadual de Polltica Ambiental - COPAM -, com vistas a prestação de
inforrnaçoes relacionadas corn as exigências impostas pela entidade a
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -,
para a obtenção do licenciamento ambiental do barramento de São Gregário,
no Norte de Minas.

Nos termos do art. 79, VIII,. "c', do Regimento Interno, compete a Mesa da
Assembléia emitir parecer sobre a proposição em referenda.

Fundamentaçao
Quanto ao exame da juridicidade da proposição sob comento, cumpre-nos

salientar que sua iniciativa encontra embasamento na Constituição mineira,
em seu art. 54, § 30

Corn efeito, "ipsis litteris", determina esse Ultimo dispositivo: 'A Mesa da
Assembléia poderá encaminhar pedido de informaçao a dirigente de entidade
da administração indireta, ao Coma ndante-Geral da Policia Militar e a outras
autoridades estaduals, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informaçao falsa constituem infração administrativa,
sujeita a responsabilização".

E evidente que, ao apresentar requerimento solicitando informaçoes a
dirigente de entidade da administração indireta, a Comissão Especial da Seca
do Norte de Minas está fazendo uso de prerrogativa assegurada
constitucionalmente a Assembléia Legislativa, no exercicio de controle de
natureza poiltica sobre atos administrativos do Poder Executivo. E certo,
ainda, que os dados solicitados são de relevância para a finalização dos
trabalhos e dos objetivos pelos quais foi constituida a Comissão que deu
origem ao requerimento.

Por fim, cumpre-nos assinalar que a proposição convém apresentar
emenda no intuito de se dar o endereçamento do oficio ao Presidente do
COPAM.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 172/99

corn a Emenda n° 1, formulada a seguir.
EMENDA N O 1

Onde se lé: "a Secretária Adjunta e Executiva", Ieia-se: "ao Presidente".
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon
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Melo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 200/99
Mesa da Assembléia

RelatOrio
De iniciativa da Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia, a

proposição em epigrafe tern por objetivo seja encaminhado oficio ao
Secretário de Estado da Educação, solicitando-Ihe informaçoes concernentes
a situacão funcional dos professores dos cursos de nivel médio de
qualificaçao profissional extintos em decorrência de medidas adotadas por
esse órgão, os quais se encontram atualmente sem as aulas das disciplinas
de que eram titulares.

o requerimento foi publicado em 16/4/99 e, a seguir, encaminhado a este
órgão colegiado para que este emita parecer sobre a matéria, conforme
determina o art. 79, VIII,. "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
o requerimento em apreciação trata de solicitar informaçoes a autoridade

da administração direta do Poder Executivo estadual e, por isso mesmo,
configura exercicio de controle externo, de cunho politico, desta Casa
Leg islativa sobre ato desse Poder.

o fundamento para essa iniciativa encontra-se no § 2 0 do art. 54 da
Constituição mineira, que literalmente prescreve: "A Mesa da Assembléia
poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informaçao, e a
recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade".

Cumpre-nos salientar que a indagação feita por intermédio da proposicâo
em tela é motivada pelo estado de apreensão e descontentamento por que
passam os professores da rede püblica estadual que lecionavam disciplinas
de nIvel médio extintas pela Secretaria de Educação. Ocorre que esses
profissionais se vëem na contingéncia de optar por uma das seguintes
situação funcionais: lecionar para turmas de nivel fundamental; lecionar para
turmas de nivel médio disciplinas que nunca foram ministradas por eles;
assumir tarefas relativas a recuperação de alunos, missão essa pela qua] se
sentem despreparados; serem considerados, pejorativamente, "excedentes".

Entendemos que, em quaisquer dessas opçöes, o servidor não se sente
dignificado, e, sobretudo, o interesse pUblico está contrariado.

Diante desse quadro de incerteza e constrangimento, consideramos justa e
oportuna a formulação do questionamento a autoridade major do órgão da
administração direta responsável pela execução da politica educacional do
Estado.
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ConcIuso

Em face do aduzido, opinamos pela aprovaçäo do Requerimento n o 200/99
na forma apresentada.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 203/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

Atendendo a requerimento do Deputado Rogério Correia, a Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentaria solicita seja enviado ofIcio ao
Secretário de Estado da Casa Civil e de Comunicaçao Social, corn vistas a
que se enviem a esta Casa informaçoes sobre toda a documentação do
contrato entre o Estado e a SMP & B Comunicaçäo referente a publicidade do
Enduro Internacional da lndependência, realizado no ano passado.

Publicada em 17/4/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII. 'c",. do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 requerimento em exame submete-se ao comando do art. 54, § 2 0, da

Carta Estadual, transcrito abaixo: "A Mesa da Assembléia poderá encaminhar
ao Secretário de Estado pedido escrito de informaçâo, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestaçao de informaçao falsa
importam crime de responsabilidade".

No tocante ao mérito, entendemos que o requerimento versa sobre matéria
conveniente e oportuna, tendo em vista que as inforrnaçoes a serem obtidas
por seu intermédlo visam a dotar o Poder Legislativo de conhecimento
necessário ao exercIcio de sua funcao fiscalizadora. Tal atribuiçäo, de notável
importância para a sociedade, encontra base legal no disposto no art. 62,
)(XXI, da Constituiçao do Estado.

Conclusâo
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovaçào do Requerimento n°

203/99 na forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.

coMuNlCAç(DEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 6/5/99, as seguintes comunicaçöes:
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Do Deputado Alberto Pinto Coelho (2), dando ciéncia a Casa do falecimento

do Sr. Frederico Leâo Coelho, ocorrido em 4/5/99, em Guanhães, e da Sra.
Helenice Nunes de Lima Mauro, ocorrido em 25/4/99, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Geraldo Dias de Oliveira, ocorrido em 5/5/99, em Barâo de Cocais. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (4), dando ciência a Casa do falecimento do
Sr. Pedro Costa, ocorrido em 5/5/99, em Pirapora; do Sr. Euzébio Ribeiro de
Souza, ocorrido em 5/5/99, em Pirapora; da Sra. Anair Clemente da Silva,
ocorrido em 1 1/5/99, em Pirapora; e da Sra. Maria Alcione de Oliveira,
ocorrido em 1 0/5/99, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 1999

AlA

ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIçA0 E
JusTIçA

As quinze horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Ermano Batista,
Antonio Julio, Adelmo Carneiro Leâo, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e
Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental,
o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a
leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
proposiçOes a seguir citadas, para as quais designou os respectivos relatores:
Projetos de Lei n

o
s 231, 233 e 235/99, Deputado Adelmo Carneiro Leão; 226,

228, 237, 238, 239 e 240/99, Deputado Paulo Piau; 229 e 232/99, Deputado
Eduardo Daladier; 222 e 230/99, Deputado AntOnio JCilio; 224, 227 e 236/99,
Deputado Agostinho Silveira; 223, 225 e 234/99, Deputado Irani Barbosa.
Passa-se a fase de discussão e votação de proposiçOes sujeitas a apreciação
do Plenário da Assembléla. Submetidos a discussâo e a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
Complementar n

o
s 2/99, corn as Emendas n os 1 a 16, e 4/99 (relator:

Deputado Agostinho Silveira), e os Projetos de Lei n o
s 89/99 na forma do

Substitutivo n o 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 168/99 e 169/99 corn
a Emenda no I (relator: Deputado Eduardo Daladier); 191/99 (relator:
Deputado Adelmo Carneiro Leão); e os pareceres que concluem pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade dos Projetos de
Lei n

o
s 187/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira) e 192/99 (relator:

Deputado AntOnio Julio). 0 Projeto de Lei n o 127/99, que recebeu parecer do
Deputado AntOnio Julio concluindo pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade
e pela antijuridicidade da matéria, e rejeitado, e, nos termos regimentals, a
Presidência designa o Deputado Adelmo Carneiro Leão novo relator da
matéria. Este emite parecer concluindo pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no 127/99 na forma do
Substitutivo n o 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é 0
parecer aprovado. 0 citado projeto de lei, que recebeu do relator, Deputado
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Adelmo Carneiro Leão, parecer concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade, é aprovado. Durante a fase de discussão do
parecer, o Deputado Ermano Batista apresenta duas propostas de emendas,
que são aprovadas pela Comissão, e, nos termos regimentals, é concedido
prazo ao Deputado Agostinho Silveira para que dê nova redação ao parecer.
O Projeto de Lei n o 152/99 não é apreciado, em virtude da retirada de seu
parecer pelo relator, Deputado Agostinho Silveira. 0 Projeto de Lei n o 155/99
e retirado de pauta, a requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leâo. Os
Projetos de Lei n

o
s 162, 167, 175, 183, 186, 188 e 221/99 não são

apreciados, em virtude de pedidos de prazo solicitados por seus relatores. Os
Projetos de Lei n

o
s 164, 176, 185 e 193/99, que receberam de seus relatores

pareceres concluindo por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, tern sua discussão adiada em virtude de pedidos de vista
deferidos pela Presidéncia. 0 Projeto de Lei no 189/99, que foi redistribuldo e
recebeu do relator, Deputado Eduardo Daladier, parecer concluindo por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, teve sua discussão adiada em
virtude de pedido de vista deferido pela Presidência. Os Projetos de Lei nos
178, 179 e 180199 são retirados de pauta pela Presidência, atendendo a
requerimentos recebidos em Plenário. Passa-se a fase de discussão e
votação de pareceres sobre proposiçOes que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléla. Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n os 96 e 165/99, 171/99 corn
a Emenda n o 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira), 124/99, 145/99 corn a
Ernenda no 1 e 161/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão), 159 e
163/99 (relator: Deputado Paulo Piau), e 217/99 (relator: Deputado AntOnio
Julio). Passa-se a fase de discussão e votação de proposiçOes da Comissão.
Submetido a votacão, é aprovado requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, no qual solicita seja convidado o Secretário da Fazenda para
discutir a poiltica tributária de Minas Gerais e sua relação corn as poilticas
tributárias dos outros Estados da Federação. Nos termos do art. 185 do
Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei nos
187 e 192/99 ao Plenário para inclusão dos pareceres em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlarnentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier - AntOnio Julio - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.
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TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 215/99

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Eduardo Daladier, tern por objetivo
declarar de utilidade püblica a Casa da Criança, corn sede no MunicIpio de
Itapecerica.

A requerimento, o projeto foi desarquivado, em conformidade corn o
disposto no art. 180 do Regimento Interno e, a seguir, encaminhado a esta
Comissão para que sejam examinados os aspectos jurIdicos, constitucionais
e legais, nos termos do art. 102, III, "a", do mesmo Diploma legal.

Fundamentaçäo
De acordo corn a documentaçäo que instrui o processo, a referida entidade

tern personalidade jurIdica, funciona ha rnais de dois anos, e sua diretoria é
composta P01 pessoas idôneas e que nada recebern pelo exercIcio dos
cargos que ocupam. Estão, pois, atendidos os requisitos constantes no art. 10
da Lei n o 12.972, de 27/7/98, pelos quais ela pode ser declarada de utilidade
Pu bI ica.

Conclusão
Pelo aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 215/99 na forma apresentada.
Sala das Comissães, 6 de rnaio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO IJNICO DO PROJETO DE LEI N o 225/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Rogerio Correia, tern por
escopo declarar de utilidade publica a Sociedade Congregação Missionária,
em funcionamento no MunicIpio de Contagem.

Após ser publicada, a proposição foi distribuIda a esta Comissão para ser
examinada preliminarrnente, nos termos dos arts. 188 e 102, Ill, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo a Lei n o 12.972, de 27/7/98, para que urna entidade seja declarada

de utilidade püblica, deve ser ela pessoa juridica, ter em sua diretoria pessoas
idôneas nao remuneradas pelo exercIcio de suas funçöes e estar em
funcionamento ha mais de dois anos.
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Observando a documentação juntada aos autos, constatarnos que a

Sociedade Congregacäo Missionária preenche os requisitos constantes na
referida lei, tornando-se, pois, habilitada ao titulo de utilidade püblica.

Diante do que foi dito, esclarecernos que estarnos apresentando ernenda
somente para fazer constar que a entidade está ern funcionamento no
MunicIpio de Contagern, embora sua sede não esteja all localizada.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 225/99 corn a Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 1 0 a seguinte redaçâo:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade Congregaçâo

Missionária, em funcionarnento no Municipio de Contagem.".
Sala das Comissães, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNCO DO PROJ ETO DE LEI N o 234/99

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pUblica a Associação de Assistência aos Surdos-Mudos
de Uberaba, corn sede no Municipio de Uberaba.

A requerirnento do próprio autor, o projeto foi desarquivado, em
conformidade corn o disposto no art. 180, § 2 0 , do Regirnento lnterno e a
seguir encaminhado a esta Comissão para que sejam examinados Os
aspectos juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 102, III, "a", do
rnesmo Diploma.

Fundarnentacäo
Examinada a docurnentação que instrui o processo, fica constatado que a

referida entidade possui personalidade juridica, encontra-se em
funcionamento ha mais de dois anos, os cargos de sua direcäo não são
remunerados, e seus diretores são pessoas idôneas. Sendo assim, ela
preenche os requisitos previstos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, tornando-se
habilitada ao titulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelo aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 234/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 6 de malo de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Antonio Ji.ilio, relator - Eduardo Daladier -
Agostinho Silveira - Paulo Piau.

PARECER PARA 0 TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 235/99
Cornissâo de Constituição e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epIgrafe pretende

seja declarada de utilidade püblica a Associaçao de Promocao Educacional
da Juventude Norte Mineira - APEJUNM -, corn sede no MunicIpio de Montes
CIa ros.

A requerimento do prOprio autor, o projeto foi desarquivado, em
conformidade corn o disposto no art. 180, § 2 0, do Regimento Interno e, a
seguir, encaminhado a esta Comissào para que sejarn examinados os
aspectos juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 102, Ill, "a', do
mesmo Diploma.

Fundamentação
De acordo corn a docurnentaçâo que instrui o processo, a referida entidade

possui personalidade jurIdica, funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é
cornposta por pessoas idOneas e que nada recebern pelo exercIcio dos
cargos que ocuparn.

Estâo atendidos, pois, Os requisitos constantes no art. 10 da Lei no 12.972,
de 27/7/98, pelos quais eta pode ser declarada de utilidade pUblica.

Diante do que foi dito, esclarecernos que estarnos apresentando emenda
somente para retificar a denominacão da entidade.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionatidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 235/99 corn a Ernenda n° 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redaço:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pblica a Associacão de Promoção

Educacional da Juventude Norte Mineira - APEJUNM -, corn sede no
Municipio de Montes Claros.".

Sala das ComissOes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio JCilio, relator - Paulo Piau - Eduardo

Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

6/99
Comissäo de Constituição e Justica

RelatOrio
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De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em epIgrafe dispoe

sobre o direito dos servidores püblicos casados a rernocão para
estabetecirnento do domicIlio do cOnjuge e revoga a Lei n o 814, de 1951, que
assegura a professora prirnária casada corn servidor pUblico o direito a
rernoçäo para o dornicilio do rnarido.

Publicada em 8/4/99, a proposiçào foi distribuida as cornissOes
competentes para receber parecer, nos termos do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Cornissão o exarne dos aspectos juridico-
constitucionais pertinentes a rnatéria, fundamentado nos seguintes terrnos.

Fundamentaçâo
0 projeto de lei cornplernentar em epigrafe pretende consignar novas regras

para a remoção de servidor püblico. As regras existentes estão consignadas
no art. 80 da Lei n o 869, de 5/7/52. Além disso, visa a revogar a Lei n o 814, de
14/12151.

Nos termos das disposicOes estatutárias em vigor, a remoção de servidor
püblico civil ocorre de urna para outra repartiçâo ou servico e de urn para
outro órgao de repartição ou serviço, condicionada a observância da Iotaçäo
de cada repartiçao ou servico.

A proposta em apreco tern por escopo permitir a rernocâo de servidor
püblico estadual casado para ôrgao, reparticao ou serviço federal, estadual e
militar do domicItio do cOnjuge, dentro do Estado, independentemente de
vaga, quando o cOnjuge tiver sido transferido de localidade em virtude de
rernoçao ou prornocâo ou quando tiver ingressado no servico pUblico
mediante concurso.

A proposicâo em exame não importa ern aurnento da despesa pUbtica, pois
busca tão-sornente oferecer aos servidores a possibilidade de rernoção para
outra localidade, a firn de näo se abalar a estrutura familiar, principalmente em
face do art. 226, "caput", da Constituição da Repiblica, o qual considera a
famItia base da sociedade e merecedora de especial protecão do Estado.

Anatisando a rnatéria a luz da Constituição Estadual, cumpre-nos observar
que o art. 66, III, "c', atribui ao Governador do Estado a iniciativa privativa
para a deflagração do processo tegislativo que trate do regime juridico dos
servidores pUblicos.

A definiçào de direitos e deveres dos servidores pUblicos estaduais,
tambérn no que concerne ao direito de rernocão, como é o caso do projeto em
tela, configura o regime juridico desses servidores, razâo pela qual a
proposiçâo está eivada de vIcio de constitucionalidade de natureza formal.

A esse respeito cumpre tembrar o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, expresso, por exemplo, na ADIN n° 248-RJ, no sentido de



rA-7
276

reconhecer que a iniciativa reservada das leis que versem sobre o regime
jurIdico dos servidores pUblicos, enquanto prerrogativa conferida pela Carta
Politica ao Chefe do Poder Executivo, é projeção especIfica do princIpio da
separaçâo de Poderes.

Adernais, o art. 10 da proposição em tela assegura ao servidor püblico
casado o direito a remoção para Orgão, repartiçao ou serviço federal, estadual
e mititar do domicilio do cônjuge, dentro do Estado de Minas Gerais. Ora, o
Estado sO pode legislar sobre o servico pUblico exercido no âmbito da
administraçäo estaduat, não sendo possivel dispor sobre a remocâo de
servidores estaduais para Orgâos e reparticães do serviço pUblico federal. Ha,
tambérn, flagrante inconstitucionalidade nesse aspecto, uma vez que não
cabe ao Governador do Estado indicar a lotaçäo de servidor pUblico estadual
na esfera federal.

Por firn, ao exigir que, para ter o direito a remoção, o servidor seja casado e
faca prova disso no ato do requerimento, o projeto discrimina o companheiro
ou companheira, corn união estável, instituicâo reconhecida pela Constituiçào
Federal, em seu art. 226, § 30, como entidade familiar, corn os mesrnos
direitos e deveres do casamento civil.

Cumpre, ainda, salientar que proposta idêntica foi aprovada por esta Casa,
mas, encaminhada ao Governador do Estado para sancâo, este Ihe opôs veto
total sob a justificativa de que a proposicão envolve regime juridico do
servidor pOblico, matéria de iniciativa constitucionalmente reservada ao Chefe
do Poder Executivo, nos termos do art. 66, III, "c", da Carta mineira.

Assirn, o projeto de lei em epIgrafe carece de fundamentos constitucionais e
legais para sua aprovaçâo.

Conclusäo
Pelo exposto conctulmos peta antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

peta ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n o 6/99.
Sala das ComissOes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio JCjtio - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 140/99

Cornissão de Constituicâo e Justiça
Retatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei n o 140/99 altera 0
art. 40 da Lei no 11.508, de 27/6/94, que dispOe sobre declaraçöes prestadas
ao fisco pelo produtor rural; altera o parágrafo Unico do art. 4 0 da Lei no
12.989, de 30/7/98, e concede reducáo de multas e juros moratórios
incidentes sobre crédito tributário e sobre crédito relativo a multa por infraçäo
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a legislacão forestal e dá outras providências.

Publicada no "Diârio do Legislativo" de 18/3/99, a matéria foi distribulda as
ComissOes de Constituicão e Justica, de Poiltica Agropecuaria e
Agroindustrial e de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentária para receber
parecer.

Cumpre-nos, regimental mente, examinar os aspectos juridico, constitucional
e legal da matéria.

Fundamentaçäo
Diversas medidas estão sendo preconizadas no Projeto de Lei no 140/99.

Em sua rnaioria, dizem respeito a beneficios de natureza tributária a serem
concedidos a contribuintes, tais como parcelarnento para pagarnento do
crédito tributário, anistia - conforme o caso, total ou parcial - e rernissão.
Anistia-se, também, parcialmente e de acordo corn a escala de pagamento, o
crédito constituldo de multa por infração a tegislação forestal. Os benefIcios
de natureza tributária alcancam todos os tributos de competéncia do Estado:
ICMS, ITCD, IPVA, taxas e contribuicOes de meihoria.

A adoçâo dessas medidas pelo poder pUblico estadual se faz necessária,
conforme argumenta o autor do projeto, tendo em vista os efeitos da grave
crise que assola a economia nacional em decorrência da aceterada abertura
ao comércio exterior, a polItica de sobrevalorizacão cambial, as altas taxas de
juros e a excessiva carga tributária, que inviabiliza a competitividade dos
produtos nacionais. Nesse passo, saliente-se que a reduço dos créditos
tributários e das penatidades ativiará o Onus resultante, para a classe
empresarial, das medidas macroeconOmicas e propiciará ao Estado, em curto
prazo, incremento de receita, permitindo, ate mesmo, o pagarnento do 13°
satario dos servidores, em atraso.

GostarIamos de chamar a atençäo, inicialmente, para o fato de que o poder
pOblico estaduat, por intermédio da Lei no 12.989, de 30/7/98, adotou para as
cooperativas providências simitares as dispensadas no projeto em exame, no
tocante aos créditos de natureza tributaria. 0 mesmo se deu também por
meio da Lei no 11.508, de 27/6/94, em relaçao aos produtores rurais. Disso
decorre, a nosso ver, premissa segundo a qual as medidas consignadas na
proposicao em análise näo ofendern o ordenamento jurIdico.

A iniciativa parlamentar em matéria de cunho tributário e de meio ambiente
está respatdada no art. 65, 'caput", da Constituicâo do Estado. Esse
dispositivo constitucional estabetece a iniciativa concorrente de lei
comptementar e ordinária dos Poderes Legislativo e Executivo, como também
dos cidadãos, em todas as matérias no inseridas peto texto constitucional
entre aquetas privativas de Orgâo ou Poder.
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Por outro lado, cabe aos Estados regular seus prOprios tributos, conforme

estabelece o art. 145, c/c a art. 155, da Constituição Federal, fazendo-se
necessâria a edicào de lei especifica tanto para institul-los coma para
conceder anistia, remissão ou subsidio de qualquer natureza relativamente
aos impostos, taxas ou contribuiçoes, espécies do gênero tributo.

A administraçâo pUblica sujeita-se, entre outros princIpios, aos da
legalidade e da indisponibilidade de bens e valores. Assim, para que possa
abrir mao de créditos pecuniários, de natureza tributária ou naa, é preciso que
se edite uma lei autorizando a poder pUblico nesse sentido. Essa lei nao pode
ser genérica. Tern de ser pontual, ou seja, deve dizer quals são os bens de
que a administração poderá dispor quando isso implicar a diminuição do
patrirnônio. Trata-se, corn efeito, de ato administrativo vinculado, admitindo-se
a hipOtese da discricionariedade apenas no caso de a administração ter a
faculdade e não a dever legal de agir, coma acontece corn as leis
autorizativas de doação de imOveis.

Corn efeito, a projeto está em consonância corn esses prindpios da
administração pUblica. No entanto, é preciso aprirnorá-lo. A Taxa Referencial
de Juros - TR - não é Indice de correção rnonetária. A correção rnorietária se
faz par melo da Unidade Fiscal de Referência - UFIR. Assim, para carrigir
esse equlvoco e aprimorar a proposição, apresentamos, na coriclusão deste
parecer, as Ernendas n°s e 1 e 2.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 140/99 corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir
red igidas.

EMENDA N O 1
Substitua-se, no "caput" do art. 4° e no parágrafo Onico do art. 70, a

expressão "Taxa Referencial de Juros - TR" par "Unidade Fiscal de
Referenda - UFLR".

EMENDA N° 2
Substitua-se, no § 30 do art. 40 de que trata a art. 1 0 do projeto de lei, "1998"

por "1999".
Sala das Comissães, 6 de maio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 149/99

Redação nos termos do art. 138, § 3 1, do Regirnento Interno
Comissão de Constituição e Justica

RelatOrio
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De autoria do Deputado Ermano Batista, a projeto de lei em epIgrafe

acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei no 9.532, de 1987, dispondo sobre
aposentadoria ou impedimenta dos servidores ocupantes de cargo de
provimento em cornissão.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/3/99, a proposiçâo foi distribuida
as comissOes competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Prelirninarrnente, curnpre a esta Cornissão a exame dos aspectos jurIdicos,
constitucionais e legais do projeto, fundarnentado nos seguintes terrnos.

Fundamentaçao
A Lei no 9.532, de 1987, assegura ao servidor efetivo estadual que,

nomeado para exercer urn cargo em comissão, dele for afastado sern ser a
pedido ou par penalidade, ou se aposentar, a direito de continuar recebenda a
rernuneração do cargo, desde que a tenha exercido por perlodo igual ou
superior a dez anos, consecutivos ou não.

A propasiçãa ern tela tern par escopo estabelecer que, ocorrendo a
aposentadoria ou a impedimenta definitivo para a exercIcio do cargo de
provimento em comissão, par acidente de trabalho ou doença profissional,
fica assegurada ao servidor a percepcão integral da rernuneraçào do cargo
em comissão, independentemente do periodo de exercicia.

Par dispor sabre urn direito do servidor pUblico estadual, a citada lei cornpOe
a legislação que define a regime jurIdico deste, a qua] se constitui de direitos
e deveres que caracterizam sua vinculação corn a poder pUblico e inclui as
disposicOes legais pertinentes ao regime estatutário para ele estabelecido.

Par forca do art. 61, IX, da Constituicãa Estadual, a regime jurIdica do
servidor pUblico é matéria sabre a qual cabe a Assernbléia Legislativa dispor,
observada, entretanto, a iniciativa privativa do Governador do Estado para a
deflagracãa do processo nesta Casa, de acordo corn a art. 66, III," c", do
mesmo texto canstitucional.

Todavia, par se tratar de questão relevante e uma vez que a rnedida
consignada na proposicào nào gera despesa para o erária de forma imediata,
entendernos que a vicio formal de iniciativa apontado poderá vir a ser sanado
par meia de sariçào do Governador do Estado a praposicão, conforme prevê
o art. 70, § 20, da Carta mineira.

Ressalte-se que a Comissãa de Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria,
oportunarnente, exarninará a matéria corn relação aos efeitos decorrentes da
edicão da lei originária da propasicão.

Destarte, não ha par que irnpedir a tramitação do projeta nesta Casa.
Canclusão
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Pelas razães expostas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei n o 149/98.

Sala das Cornissöes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antonio Jtilio -

Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 167/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o projeto de lei em epigrafe
determina que o Poder Executivo autorize a realização gratuita, por meio do
SUS, de cirurgia plástica para correção de lesOes em mulheres vitimas de
violência.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/3/99, foi o projeto distribuldo a
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurIdico, constitucional e
legal, em conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regirnento Interno.

Fundarnentaçäo
0 projeto de lei em análise estabelece que o Poder Executivo realizará

gratuitarnente cirurgia plástica para correçâo de lesOes em mulheres vitimas
de violéncia e que os hospitais e os centros de satide do SUS deverão
inforrná-las da possibilidade da reparação das lesOes ou seqUelas
decorrentes de agressão comprovada e orientá-las quanto as providências a
serern tomadas para esse fim. Determina ainda que o Poder Executivo
adotará várias acOes que permitam a implementaçâo da lei, entre as quais
destacamos a realização periódica de campanhas de orientacao e
publicidade, corn producao de material didático a ser distribuido para o
püblico alvo; a distribuição gratuita de produtos farmacologicos durante os
periodos pi-6 e pós-operatOrio, o encaminhamento dos casos indicados para
tratamento em clInica especializada e o controle estatIstico dos casos
atendidos.

Para viabilizar o atendimento medico postulado no projeto, o Poder
Executivo ficaria autorizado a celebrar contratos e outras formas de parceria
corn organismos pUblicos ou privados.

A Constituiçâo Federal, em seu art. 24, XII, "in fine", estabelece a
competéncia da Uniäo, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre proteção e defesa da saCide. Atendendo ao comando
constitucional, foi elaborada a Lei Federal no 8.080, de 1990, que representa a
norma geral da União no campo da saüde e que dispöe sobre as condiçOes
para a promoção, a protecão e a recuperação da saUde e sobre a
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organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

O art. 40 dessa norma geral define o Sistema Unico de Saüde - SUS - como
O conjunto de acOes e serviços de saUde prestados por Orgãos e instituiçOes
federais, estaduais e municipais, das administraçOes direta e indireta, e por
fundaçOes mantidas pelo poder ptbIico. Entre os objetivos do SUS, está a
assistência as pessoas por intermédio de açOes de promoção, proteçao e
recuperação da saUde, corn a realizaçao integrada de acOes assistenciais e
de atividades preventivas, conforme determina o inciso III do art. 5 1 da mesma
lei.

O projeto em exarne se encontra harmonizado corn as diretrizes dessa lei,
ja que eTa estabelece, no paragrafo Unico do art. 3 0, que também dizem
respeito a saUde as açOes que se destinam a garantir as pessoas e a
coletividade condiçoes de bern-estar fisico, mental e social.

A Iuz dos argumentos apresentados, não encontramos ôbice de natureza
juridica, constitucional ou legal a tramitacao do projeto; todavia ha que serern
estendidos aos homens os seus beneficios, uma vez que também eles estão
sujeitos A violéncia geradora de Iesöes graves. Ademais, o dever do Estado
de garantir a saüde consiste em estabelecer condiçOes de acesso universal e
igualitário as acOes e aos serviços para sua prornoçào, proteçao e
recuperaçäo, conforme estabelece o § 1° do art. 2 1 da lei acima citada. Nesse
ponto, vale ressaltar o teor do inciso I do art. 5 1 da Constituição da Repüblica,
que dispOe que "homens e mulheres são iguals em direitos e obrigaçOes".

Diante, pois, do princIpio constitucional da igualdade juridica entre homens
e mulheres, apresentamos a Emenda n o 1, que dá nova redaçào aos arts. 10
e 20, "caput" e § 1 0, do projeto, estendendo aos homens vitirnas de violéncia
grave o direito assegurado as mulheres. Outrossim, buscamos aperfeicoar a
redaçao desses dispositivos, em nome da rnelhor técnica legislativa. Assim,
objetivando uniformizar o alcance do projeto, passamos a nele utilizar sempre
a expressâo "violência grave", em lugar de utilizar ora "violéncia", ora
"violência grave" para se referir ao mesmo estado de fato gerador do direito
que ele busca assegurar. Restará ao Poder Executivo, quando da
regulamentação da norma, definir essa expressão, para dar a lei condicOes
de aplicabilidade.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 167/99 corn a Emenda n o 1, a seguir
apresentada.

EMENDA No 1
D6-se aos arts. 1° e 20, "caput" e § 1°, a seguinte redação:
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"Art. 10 - 0 Poder Executivo, por intermédio do SUS, autorizará a realizaçao
gratuita de cirurgia plástica para correção de lesöes ou sequelas decorrentes
de agressâo comprovada em mulheres e homens vItimas de violência grave.

Art. 21 - Os hospitals e os centros de saüde do SUS, ao receberem homens
ou muiheres vItimas de violência grave, informar-lhes-ão a possibilidade do
acesso gratuito a cirurgia plástica reparadora e as providéncias necessárias a
sua reaiizaçâo.

§ 1° - A vItima de violência grave que fizer opção pela cirurgia procurará a
unidade que ira realizá-la, portando o registro de ocorrência oficial da
agressão.".

Sala das Comissães, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antonio JtIio -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 172199

(Redacão nos Termos do Art. 138, § 10)
Comissão de Constituicão e Justica

RelatOrio
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 172/99 altera a Let

n° 9.381, de 1986, referente a meihoria da condicâo no desempenho do
trabaiho docente.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/3/99, a proposiçäo foi distribulda
as ComissOes de Constituicão e Justica, de Administraçâo PUblica e de
Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária, cabendo a esta Comissão o exame
de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/co art. 102, III, "a", do Regimento interno.

Durante o perlodo de discussão do parecer foram apresentadas duas
propostas de emenda pelo Deputado Ermano Batista, as quais foram
aprovadas pela Comissão, que procedeu a nova redaçâo do parecer.

Fundamentação
0 projeto em análise visa a meihoria das condicOes no desempenho do

trabalho do docente na rede estadual de ensino, eliminando a possibilidade
de se atribuIrem aulas em caráter facultativo e de se conceder dobra de turno
ao professor estadual. Ademais, ao revogar o art. 7 1 da referida lei, a
proposicão extingue a figura do Coordenador de Ensino.

Em razão do grande esforco exigido e da complexidade do processo
educacional, o profissional da area de ensino teve reconhecido 0 direito a
aposentadoria especial, corn tempo de servico inferior as demais classes.
Entretanto, cumprindo carga horária ampliada, evidentemente suas condiçOes
de saüde ficam prejudicadas, e, consequentemente, a qualidade de seu
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trabalho.

Além disso, uma conseqüência imediata da proposiçäo será abrir urn
nürnero maior de vagas para Os profissionais do magisterlo, permitindo a
redistribuicao das aulas e das turmas para urn expressivo nUmero de
professores habilitados que se encontram fora de atividade e que nâo
conseguem ingressar no mercado de trabalho na rede estadual de ensino, por
exciusiva falta de vagas, devido a possibilidade aberta aos detentores de
cargos efetivos de ampliacao da carga horária, ate o dobro, o que na prática
significa a ocupacão de dois cargos.

Sob o aspecto financeiro, o docente que ministra aulas em caráter
facultativo e realiza dobras de turno consegue, as vezes, dobrar seu
vencimento, básico, sobre ele incidindo todos os direitos e vantagens
adquiridos, o que tern causado transtornos para a administraçäo estadual e
considerável aumento de despesas para o Estado. Observe-se ainda que, em
situaçâo de afastamento do servidor, ha que se fazer designaçâo de dois
substitutos, pagando-se por urn cargo o correspondente a quatro
vencimentos.

Analisando, ainda, os reflexos econOmicos dessas irregularidades, a Iuz do
disposto no art. 35 da Lei n° 9.381, de 1986, ao se aposentar, o professor terá
os proventos calculados sobre o equivalente a maior media qüinqüenal das
horas de trabalho assumidas, corno professor regente de aulas ou regente de
turma, o que significa que corn urn cargo poderá ele obter a aposentadoria
corn proventos correspondentes a dois cargos. Isso representa,
evidenternente, expressivo onus para os cofres pUblicos, visto que tal artifIcio
significa, na pratica, a obtencão de uma segunda aposentadoria corn apenas
cinco anos de docéncia.

Os reflexos financeiros recaem ate sobre as férias-prêmio, já que o
professor perceberá, nesse perIodo, o vencimento correspondente a media
das aulas assumidas, obrigatória ou facultativarnente, nos Ultirnos 12 rneses
anteriores a concessào do beneflcio.

E importante lernbrar que nâo ha a figura legal da dobra de turno, nern é
licito o acUrnulo de cargos no quadro permanente, configurando-se tarnbém
como ilIcito o acümulo de urn cargo de rnagistério corn urn cargo de natureza
administrativa.

0 art. 25 da Constituicâo Estadual perrnite o acürnulo apenas quando se
tratar de dois cargos de professor, de urn cargo de professor corn urn cargo
técnico ou cientIfico, ou de dois cargos privativos de medico.

Ainda analisando a proposição sob o aspecto constitucional, a rnatéria em
questão enquadra-se no campo da iniciativa privativa do Governador, urna
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vez que envolve a organizacão administrativa do Estado, conforme prevêem
os arts. 66, III, "e", e 90, XIV.

Conforme dados levantados pelo Executivo, ha hoje no Estado 1.350
professores que fazem dobra de turno e 3.090 corn carga horária ampliada
mediante aulas facultativas, totalizando 4.440 cargos nos ensinos médio e
fundamental da rede de ensino estadual ocupados de forma irregular.

As emendas apresentadas pelo Deputado Ermano Batista, por sua vez,
aprirnoram muito a proposicâo original, uma vez que os professores que já se
encontram nessa situacao poderão nela permanecer ate que seja realizado o
necessário concurso püblico para a provimento definitivo dos cargos em
questào. Além disso, tais emendas fazem justica aos servidores que
acumulam cargos no servico pUblico, em conformidade corn o art. 25 da
Constituição Estadual.

Conclusäo
Pelas razöes aduzidas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e peta legalidade do Projeto de Lei n o 172199 corn as
Emendas n°s I e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA No 1
Dé-se ao art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - Fica assegurada a perrnanência dos atuals professores em

exercicio na regência de aulas facultativas e nas dobras de turno ate o
provimento por concurso piblico dos cargos de Regente de Aula e de
Regente de Turma, de que trata a Lei n o 9.381, de 18 de dezembro de 1986.".

EMENDA N o 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Aos atuais detentores dos cargos de Auxiliar de Secretaria,

Auxiliar de Biblioteca Escolar, Assistente de Turno, Auxiliar de Enfermagem e
Tesoureiro Escolar, oriundos do cargo de Professor, cuja transferéncia para
os mencionados cargos se deu nos moldes do art. 42 da Lei n o 9.381, de 18
de dezembro de 1986, fica assegurado o direito de acCimulo de urn desses
cargos corn urn de Professor.".

Sala das Comissães, 6 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Agostinho

Silveira - Antonio Julio - Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI No 175/99

Cornissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epigrafe
visa a autorizar a Poder Executivo a doar viatura de resgate as prefeituras
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das cidades-pOlos do Estado.

Publicada em 27/3/99, vem a proposicOo a esta Comissâo para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundarnentaçäo
O projeto em epIgrafe pretende autorizar a Poder Executivo a realizar ato

juridico que, constitucionalmente, já está autorizado a fazer, a que a torna
inócuo e desnecessário, conforme se verificará corn a análise dos dispositivos
legais a seguir.

O parágrafo Onico do art. 17 da Lei n o 9.444, de 1987, que dispOe sobre as
licitacOes e os contratos das administraçoes centralizada e autarquica do
Estado, assim prescreve:

"Art. 17 - ......................................................
Paragrafo (inico - A doacão de bern móvel previarnente avaliado em quantia

não superior a Cz$25.000,00 (vinte e cinco mil cruzados) independerá de lei
autorizativa e IicitaçOo, mas somente poderá ser feita em favor de entidade
assistencial".

A redacäo do dispositivo sugere que as demais bens mOveis, avaliados em
quantia superior a prevista no comando legal, so poderão ser alienados
mediante prévia autorizacäo legislativa.

Corn o advento da Constituiçâo do Estado de 1989, a matéria relativa a
alienaçao de bens mOveis e irnóveis recebeu atençâo especial do legislador
constituinte, no art. 18, cujo comando é a seguinte:

"Art. 18 - A aquisiçao de bern irnOvel, a titulo oneroso, depende de avaliaçao
prévia e de autorizacOo legislativa, exigindo ainda, para a alienaçOo, a
Iicitaçao, salvo nos casos de permuta e doacOo, observada a lei.

§ 10 - A alienacao de bern môvel depende de avaliaçOo prévia e de licitacão,
dispensável esta, na forma da lei, nos casos de:

- doaçOo;
II- permuta;".
Estamos, partanto, diante de dois textos norrnativos que tratarn do mesmo

objeto, porém corn prescriçOes aparentemente contraditOrias. 0 primeiro,
consubstanciado na legislaçOo ordinária, exige autorizaçao legislativa para a
alienaçao de bern móvel acirna de deterrninado valor; o segundo, consagrado
na Carta mineira, não faz nenhurna referência a necessidade de autorização
em lei. Assim sendo, se a legislador constituinte mineiro exigiu,
expressarnente, a autorizacão legislativa para a alienaçao de bern imOvel e
nâo a fez em relação a bern môvel, podendo faze-b, parece claro que a sua
intençao foi dispensar tab autorizacOo, pouco importando a valor atribuldo ao
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bern. Como a própria Constituiçâo, que tratou especificamente da matéria,
näo exigiu o procedimento legislativo para a transferéncia de propriedade do
bern, por que o legislador infra-constitucional deveria exigi-lo?

A lei ordinária nâo pode, em hipOtese alguma, contrariar nem extrapolar o
alcance do estatuto juridico que Ihe serve de fundamento. 0 princIpio da
hierarquia das normas, tradicional no direito brasileiro, não admite outro
posicionarnento, sob pena de se estabelecer uma inversão de valores.

Na ocorréncia de disposicöes legislativas contraditôrias de hierarquia
diferente, nào ha düvida de que tat incompatibilidade deve ser resolvida em
proveito da norma de valor superior, no caso, a Constituiçâo mineira. Assim,
entendemos que o preceito da lei de licitação não foi recepcionado pela
Constituiçao superveniente, no devendo ser aplicado pela administraçäo
püblica. Adernais, a necessidade de autorizaçâo legislativa para alienaçao de
bern móvel poderia comprometer o desempenho da atividade administrativa,
trazendo prejuizos ao interesse ptblico, pois a tramitaçáo de urn projeto de lei
constitui procedirnento complexo e demorado. Nesse pormenor, parece-nos
acertada a posicäo do legislador constituinte em não exigir a referida
autorizaçäo normativa, como forma de tornar mais ágil e dinâmico o exercIcio
da funcào administrativa.

Por fim, saliente-se que a dispensa de autorizaçâo legislativa para a
alienação de bern móveis nào exclui a possibilidade do controle politico ou
judicial do negócio juridico. Todos os atos da administraço püblica devem
estar em sintonia corn os princIpios de legalidade, moralidade, publicidade e
finalidade püblica. Eles esto sujeitos ao controle jurisdicional e a fiscalizaçâo
pelo Poder Legislativo. Assim, caso a transferéncia de dominio do bern nào
esteja em conformidade corn as regras juridicas pertinentes, é passlvel de
invalidação pelo Poder Judiciário, rnediante provocaçâo da parte interessada,
ou sustaçao da doação pela Assernbléia Legistativa, consoante o disposto no
art. 76, § 1°, da Constituicäo do Estado.

Isso posto, conclul-se que é desnecessária a autorizaçâo legislativa para a
alienaçào de bern mOvel, ainda que o valor a ele atribuldo seja superior ao
previsto no art. 17 da citada Lei n° 9.444, pois tal cornando no se
compatibiliza corn a prescrição do art. 18 da Carta mineira, cuja prescriçáo
deve prevatecer, em razâo do principio tradicional da hierarquia das leis.

Conclusâo
Pelas	 razöes aduzidas, 	 conclulmos 	 pela antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 175/99.
Sala das Comissöes, 6 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antãnio Julio, relator - Agostinho Silveira -
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Eduardo Daladier - Paulo Piau.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 176/99
Comissâo de Constituição e Justica

Relatório
De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epIgrafe altera os

arts. 10 e 30 da Lei n° 12.789, de 17/4/98, que torna obrigatória a afixacão do
preço no produto cornercializado no varejo e dá outras providëncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/3/99, a proposição foi distribulda
preliminarmente a esta Comissão para exame de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

Fundarnentaçâo
A referida lei estabelece, no art. 10, a obrigatoriedade da afixacâo do preço

da mercadoria, expresso em rnoeda corrente, na embalagem do produto
destinado a venda ao consurnidor final no comércio varejista do Estado,
facultando ao comerciante a utilizacão de cOdigo numérico ou de barras para
registro eletrônico do preco. Ja o art. 3 0 determina a aplicacáo das
penalidades previstas na Iegislaçao vigente para aqueles que descumprirem o
disposto no art. 10. Trata-se de lei corn o nitido propósito de possibilitar ao
consumidor maior controle dos preços dos bens adquiridos.

0 projeto em exame propöe nova redação para Os rnencionados
dispositivos. Nào obstante a inexistência de vlcio de natureza formal quanto a
iniciativa para deflagrar o processo legislativo na espécie, em razâo de a
matéria não se situar entre as mencionadas no art. 66 da Carta Estadual, a
proposiçao ofende rnaterialmente o ordenamento jurIdico.

Entre os principios constitucionais que norteiam a atividade da
administraçao püblica, devemos mencionar, no caso, o da razoabilidade,
expressamente previsto no art. 13 da Carta mineira. Cada caso concreto será
avaliado segundo esse principio, que diz respeito aos meios e aos fins
colirnados pelo poder püblico. Urna das razöes de ser da edicâo de nova lei é
a necessidade de alteraçào do ordenamento juridico, vale dizer que a lei deve
introduzir urna novidade no mundo juridico. Sern isso, eta näo tern razão de
ser, pois seria inôcua e desprovida de sentido. Ora, se a lei que se pretende
editar se enquadra nesse caso, devernos reputá-la inconstitucional por ofensa
ao princlpio da razoabilidade, tarnbém denorninado pela doutrina principio da
proporcionalidade.

A nova redaçao sugerida para o art. 1 1 constitui, em nosso ver, mera
repeticâo sofisticada do cornando da citada lei. Se nâo, vejamos:

1 - A lei em vigor, de forma cristalina, obriga os cornerciantes a afixar na
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mercadoria seu preco em moeda corrente; a proposiçâo diz a mesma coisa,
empregando a expressão "moeda corrente nacional". Ora, moeda corrente
nâo é outra senão a nacional, vale dizer, significa valor expresso em real, nào
importando onde a mercadoria se encontre exposta, se em vitririas, balcöes,
gondolas ou prateleiras.

2 - A norma em vigor näo abre nenhuma exceçâo no que se refere a essa
questão. A obrigaçâo do comerciante é tornar visIvel ao consumidor o valor
da mercadoria.

E bern verdade que cabe ao Estado membro legislar, concorrentemente
com a União e o Distrito Federal, sobre direito do consumidor. Essa regra
está explicitada no art. 24, V, da Carta Magna. Mas a atuaçäo do Estado
nessa seara legislativa nao pode contrariar as normas gerais estabelecidas
pela União. E, nesse particular, também verificamos empecilho.

A proposiçào estabelece muita de 20% sobre o valor do produto, quando o
comerciante não cumprir a determinação da afixação do preco. Tal
penalidade, de natureza administrativa, contraria o art. 56, I, c/c o art. 57,
parágrafo Unico, do Cádigo de Defesa do Consurnidor - Lei Federal n° 8.078,
de 11/9/90. De acordo corn esse código, as infraçoes as normas de defesa do
consurnidor sujeitam os infratores, entre outras modalidades de sancâo, a
multa, graduada de acordo corn a gravidade da infracào, a varitagem auferida
e a condiçao econômica do fornecedor, em montante nunca inferior a 300
neni superior a 3.000.000 de vezes o valor do BOnus do Tesouro Nacional -
BTN - ou de md ice equivalente que venha a substitul-lo.

Essa sistemática de aplicaçao de penalidades constitui norma geral válida
para todas as esferas de governo. V6-se, pois, que a metodologia de
aplicaçào de multa proposta no projeto colide frontalmente corn a adotada
pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, verifica-se irnpedimento
constitucional de ordern material a tram taçao da proposição.

Conclusâo
Diante 	 do	 exposto,	 conclulmos 	 pela 	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 176/99.
Sala das ComissOes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

AntOnio JUlio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 183/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em epIgrafe visa a
acrescentar o § 40 ao art. 2 0 da Lei n° 12.502, de 30/5/97.
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 31/3/99, o projeto foi distribuido

preliminarmente a esta Comissão, para exame de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 108, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposicão em tela tern por objetivo acrescentar o § 40 ao art. 20 da Lei no

12.502, de 30/5/97, que dispOe sobre a cobranca de mutta por infracão de
trânsito, estabelecendo que, no caso de infracào por excesso de velocidade e
avanco de sinai, a notificaçâo deva ser feita ao condutor no momento da
infraçäo, para se evitar a figura do "infrator-fantasma", ou seja, o motorista
que, por determinada quaritia em dinheiro, assume a responsabilidade por
outro.

Em que pese a louvável intenção do autor, a matéria encontra óbice no art.
22, XI, da Constituiçâo Federal, o qual dispOe ser da competéncia privativa da
Uniào Iegislar sobre trânsito e transporte.

Os Estados, o Distrito Federal e os municIpios podem estabelecer e
implantar poiltica de educacao para a segurança do trânsito, pois essa é uma
competéncia comum desses entes federativos e da União, conforme o
disposto no art. 23, XII, da Carta Magna, também reproduzido no art. 11, XII,
da Carta Estadual, näo sendo este o caso da matéria em análise. Fica, pois,
evidenciada a impossibilidade de o Estado legislar sobre matéria de trânsito.
Ademais, em janeiro de 1998, entrou em vigor a Lei n° 9.503, de 23/9/97, que
instituiu o novo Codigo Brasileiro de Trânsito e definiu como coordenador e
Orgão máxirno normativo e consultivo do sistema nacional de trânsito o
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. A competência desse Conseiho,
entre outras atribuicOes, é a de estabelecer as normas regulamentares do
citado Código e as diretrizes da polItica nacional de trânsito, normatizando os
procedimentos sobre aprendizagem, habilitaçao, expedicâo de documentos
dos condutores, registro e licenciamento de veiculos.

O Codigo, em seus arts. 161 a 255, define e enumera as infraçOes de
0	 trânsito e as suas penalidades; ja o art. 256 trata da aplicacão dessas

penalidades.
O art. 259 do referido COdigo ciassifica as infracOes como de naturezas

leve, media, grave e gravissima, atribuindo-Ihes pontos a serem consignados
no prontuário do condutor, ate o limite de 20 pontos, que, se atingido, implica
a imediata suspensão do seu direito de dirigir.

O COdigo trata especificarnente da notificacâo nos arts. 281 e 282, dizendo
que eta será expedida por remessa postal ou outro meio tecnologico hábil,
assegurando a ciência da imposiçäo da penalidade, sob pena de o auto de
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infração ser arquivado e seu registro serjulgado insubsistente, se no prazo de
sessenta dias rião for expedida a notificação.

Por outro lado, o art. 24, § 40, da Constituição da RepUblica dita que a
superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei
estadual no que esta the for contrária.

Em face dessas consideraçoes, entendemos que a Lei n o 12. 502, de
30/5/97, já estaria sem eficácia, em virtude de nâo se coadunar corn os
ditarnes do Côdigo Brasileiro de Trânsito. Por isso, a pretensäo de se
acrescentar o § 40 ao art. 2 1 é in6cua.

Conclusão
Diante 	 do 	 exposto,	 conclulmos	 peta 	 antijuridicidade, 	 peta

inconstitucionatidade e pela itegatidade do Projeto de Lei n o 183/99.
Sala das Comissöes, 6 de malo de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antãnio Julio -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 197/99

Corn issão de Constituição e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epigrafe concede
pensão especial aos dependentes do ex-Cabo PM Valério dos Santos
Oliveira.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/4/99, fol o projeto distribuldo a esta
Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurIdico, constitucionat e legal,
em conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do
Regimento lnterno.

Corn respatdo no § 20 do art. 173 do Regimento lnterno, foi anexado a
proposição em tela o Projeto de Lei n o 218/99, da Bancada do PFL, que
postula seja promovido a graduaçao de 3°-Sargento o ex-Cabo PM Vatérlo
dos Santos Oliveira, a partir da data do seu falecimento.

Fundamentação
O projeto de lei em análise propöe a concessão de pensão especial aos

dependentes do ex-Cabo PM Valério dos Santos Oliveira, a partir da data do
seu falecimento, no valor correspondente aos vencimentos integrals da
graduaçao. A proposição estabelece, ainda, que the são aplicáveis a definição
de beneficiários e os princIpios gerais contidos na Lei n o 9.683, de 12/10/88.

O servidor militar e sua famIlia encontram amparo na assistência
previdenciária prestada pelo Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais, instituldo pela Lei no 10.366, de 1990. A pensão
previdenciária coberta peto IPSM representa contraprestação as contribuiçoes
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pagas pelos segurados e, por força do disposto no art. 27 da lei citada, näo
pode ser acumutada a nenhuma outra paga pelos cofres pOblicos estaduais,
devendo o beneficiário optar, em caráter irrevogável, pela que rnais the
convier.

A pensão especial objeto da proposicão em estudo aplica-se aos
dependentes do servidor militar falecido no exercIcio da funcäo, tern caráter
cornpensatório e independe de contribuiçào. Não poderá ser acumulada a
outra paga pelos cofres ptiblicos estaduais, conforme determina o art. 7 0 da
Lei no 9.683, de 1988.

O art. 203, I, da Carta Magna, assevera que "a assistência social será
prestada a quern dela necessitar, independentemente de contribuicão a
seguridade social" e tern corno urn de seus objetivos proteger a farnilia, a
maternidade, a infância, a adolescência e a veihice.

Mais do que apresentar caráter assistencial, o projeto busca compensar os
dependentes do ex-Cabo peta perda traurnática, indesejada e inesperada.

A jurisprudência recerite tern entendido que a acurnulaçäo de pensão
especial corn pensão previdenciária sornente é possivet se a legislação não
prevê, implicita ou explicitarnente, a vedacão de tal acUrnulo.

Por oportuno, convérn destacar que o art. 26 da Lei no 10.366, de 1990,
determina que, a partir da data de promocão "post-mortem", o valor da
perisão será catculado corn base na nova situação.

Diante dos fatos aduzidos, entendemos converiiente apresentar emenda ao
projeto de lei ern tela, concedendo ao ex-Cabo Valério a prornocão a
graduacão de 30-Sargento, conforme postulado no Projeto de Lei no 218/99,
assegurando, assirn, que o valor da pensäo corresponda a remuneraçào da
nova graduacão.

A luz dos argumentos apresentados, não vislurnbrarnos óbices a trarnitação
do projeto ern teta nesta Casa e forrnularnos a seguinte conctusão.

Conclusão
Concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do

Projeto de Lei n o 197/99 corn a Emenda no 1 a seguir redigida.
EMENDA NO 1

Acrescente-se ao art. 1 0 o seguinte § 1 1, ficando transformado em § 2° o
atual parágrafo ünico:

"§ 1 1 - Fica promovido, "post-mortem", a graduaçao de 3 0-Sargento, a partir
da data de seu fatecimento, o ex-Cabo PM Valério dos Santos Oliveira.".

Sala das Comissães, 6 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antonio JUlio -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.



w

292
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 202/99

Comissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei n o 202/99 dispöe
sobre reserva de recursos püblicos, destinados a habitaçao, em benefIcio da
mulher sustentáculo de famIlia e contém outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/4/99, a proposição foi distribulda
a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionatidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c art.102, Ill, "a",
do Regimento lnterno.

Fundamentação
0 projeto de lei em exame tern em vista instituir medida legislativa que

determine a destinaçao de 20% dos recursos pUblicos consignados no Fundo
Estadual de Habitaçao para as rnulheres que sejam responsáveis pelo
sustento e manutencão de suas familias. A comprovacão dessa condicão far-
se-6 mediante justificativa judicial, conforme preceitua o projeto.

As normas contidas na proposição configuram uma densificação do
principio constitucional que consagra a protecão do Estado a famIlia, 0 qua[
se acha consubstanciado no art. 226 da Lei Maior, cujos termos são os
seguintes:

"Art. 226 - A famIlia, base da sociedade, tern especial proteção do Estado".
Corn efeito, a destinaçao de 20% dos recursos do Fundo de Habitação para

as muiheres que sustentam suas farnilias rnuito contribuirá para que
concretizern o sonho da casa própria, conferindo validade ao aludido preceito
constitucional assecuratOrio da proteção estatal a familia.

Quanto a iniciativa, a matéria não se insere entre aquelas de iniciativa
privativa do Governador do Estado, inexistindo, pois, vicio formal a inviabilizar
a proposição.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 202/99.
Sala das Cornissöes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antonio Jtlio - Eduardo

Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 203/99

Comissão de Constituicao e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epigrafe
autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas
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operaçOes internas corn vinhos de producão nacional e estrangeira.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/4/99, a rnatéria foi distribulda as
CornissOes de Constituicão e Justica, de Turismo, lndüstria e Cornércio e de
Fiscalizacão Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe a esta Cornissão, preliminarmente, exarninar os aspectos jurIdico,
constitucional e legal da proposicão, nos termos do art. 102, III, "a", do
Diploma Regimental.

Fundarnentacão
0 projeto em exarne tern por objetivo acrescentar o seguinte § 16 ao art. 12

da Lei no 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislacão tributária do Estado
de Minas Gerais:

"Art. 12- ........................
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçOes previstos em regulamento, a reduzir para ate 18% (dezoito por
cento) a carga tributária nas operaçOes internas corn vinhos de producão
nacional e estrangeira".

A aliquota do ICMS incidente nas operacOes internas corn bebidas
alcoólicas, exceto chope, cerveja e aguardente de cana ou de rnelaço, é de
30%, conforme determina o referido art. 12, em seu inciso I, "g" e "g.1". Corn o
advento da Lei n° 12.729, de 1997, o Poder Executivo ficou autorizado a
reduzir a aliquota desse irnposto para ate 25% nas operaçOes internas corn
as bebidas alcoôlicas no Estado.

Agora, o projeto em exarne propOe autorizar o poder pUblico estadual a
reduzir para ate 18% a alIquota do ICMS nas operaçOes internas corn vinhos
de produção nacional e estrangeira.

Não vislumbrarnos na proposicão, tanto do ponto de vista formal quanto
material, vicio de ordem juridico-constitucional e legal que impeca a
trarnitacão da matéria nesta Casa. A iniciativa parlamentar encontra
ressonância no art. 65, "caput", da Carta mineira. Corn efeito, o poder
constituinte decorrente não considerou como privativa de órgão ou Poder a
deflagracão do processo legislativo sobre tema tributário.

Materialmente, a aliquota do ICMS nas operaçOes internas não pode ser
inferior a prevista para as operaçOes interestaduais. Essa alIquota foi fixada
nos termos do inciso IV do art. 155 da Constituição da RepUblica pelo Senado
Federal, por interrnédio da Resolução n° 22, de 19/5/89, corn os seguintes
critérios:

a) em caráter geral: 12%;
b) nas operacOes e prestacães realizadas nas regiães Sul e Sudeste,

destinadas as regiOes Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do
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Espirito Santo:
1 - em 1989, 8%;
2 - a partir de 1990, 7%;
c) nas operaçöes de exportação para o exterior, 13%.
V6-se, pois, que o projeto não contraria essas normas, ao autorizar o poder

püblico estadual a aplicar a aliquota de ate 18% nas operaçães internas
relativas ao ICMS com vinhos de produção nacional e estrangeira. Não se faz
necessária a deliberação do Conselho Fazendário Nacional - CONFAZ - para
a adocao dessa medida no âmbito do nosso Estado.

Esclareça-se, por oportuno, que o Estado do Rio Grande do Sul adota, no
tocante a essa mercadoria, alIquota de 17% internamente e de 12% nas
operacoes interestaduais.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 203/99.
Sala das Comissöes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Antonio Julio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 216/99

Comissão de Constituicâo e Justiça
RelatOrio

Desarquivada a requerimento do Deputado Eduardo Daladier, a proposiçào
em exame dispOe sobre a instalação e a obrigatoriedade de manutencâo
programada dos sistemas centrals de ar condicionado e dá outras
providéncias.

Publicado em 26/3/99, foi o projeto distribuido preliminarmente a esta
Cornissão para ser submetido a exarne de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

Fundarnentacão
A proposição em tela tem por objetivo estabelecer critérios para a instalacão

e a mariutençâo preventiva e corretiva de apareihos e centrals de ar
condicionado em estabelecimentos comerciais, industriais, prédios püblicos e
privados, hospitals, hotels, cilnicas ou similares.

A competência para legislar sobre a matéria é concorrente, caberido tanto a
União quanto aos Estados e ao Distrito Federal editar normas que dizem
respeito a protecâo e a defesa da saüde (art. 24, XII, da Constituição da
Repüblica).

A Magna Carta dispOe, ainda, que é competência comum da União, dos
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Estados e dos municIpios cuidar da saude e da assistência püblica, da
proteção e da garantia do portador de deficiência (art. 23, II).

Já o art. 187 da Constituição do Estado estabelece o seguinte:
"Art. 187 - As acOes e serviços de saOde são de relevância pUblica, e

cabem ao Poder Püblico sua regulamentacão, fiscalizaçäo e controle, na
forma da lei.

Parágrafo ünico - A execucão das acöes e serviços será feita pelo Poder
Püblico e, complernentarmente, por pessoa fisica ou jurIdica de direito
privado".

Por se tratar de assunto que se enquadra no âmbito da legislacão
concorrente, esta Casa Legislativa dispOe de prerrogativa constitucional para
exarniná-Io, em conformidade corn o cornando do art. 61, XVIII, da Carta
Estadual.

Assim, quanto a competência do Estado para legislar sobre a rnatéria, não
vislumbrarnos Obice de natureza jurIdica a tramitaçâo do projeto; todavia é de
se observar que a União, por rneio do Ministério da SaUde, editou, em
28/8/98, a Portaria n o 3.523, que contérn regularnento técnico corn rnedidas
básicas referentes aos procedimentos de verificacão visual do estado de
lirnpeza, remocão de sujidades por métodos fIsicos e manutencão do estado
de integridade e eficléncia de todos os componentes dos sistemas de
climatizaçao, para garantir a qualidade do ar de interiores e a prevenção de
riscos a satide dos ocupantes de ambientes climatizados.

As medidas aprovadas pelo referido regulamento técnico aplicarn-se aos
ambientes climatizados de uso coletivo ja existentes e âqueles a serem
executados e, de forma cornplementar, aos regidos por normas e
regulamentos especificos.

A portaria do Ministério da SaUde determina, outrossim, que serão objeto de
regularnento técnico, a ser elaborado por esse Orgão federal, as medidas
especIficas referentes a padröes de qualidade do ar em ambientes
climatizados, no que diz respeito a definicäo de parâmetros fisicos e
cornposicão qulmica do ar de interiores, a identificação dos poluentes de
natureza fIsica, qulmica e biolOgica, suas tolerâncias e métodos de controle,
bern como as pre-requisitos de projetos de instalacão e de execucão de
sistemas de climatização.

A nosso ver, a projeto em análise pretende disciplinar a matéria tratando de
questaes eminentemente técnicas, cujo disciplinamento deve ocorrer por
meio de normas infralegais, como, por exemplo, as contidas na portaria acima
mencionada, editada pelo Ministérlo da Saüde. Por outro lado, vige no Estado
a Lei n° 4.098, de 1966, que estabelece normas gerais de protecão,
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promoçâo e recuperação da saCide complementares ao COdigo Nacional de
SaUde. 0 referido diploma, ao tratar das doencas transmissiveis, relaciona,
nos incisos de seu art. 11, as medidas gerais abrangidas pelas atividades do
Estado contra essas doenças.

Somos de opiniao que a fiscalização e o controle dos sistemas de ar
condicionado individual e central, quanto a sua instalaçao, limpeza,
manutençao preventiva e corretiva, devem ser incluldos entre as medidas
gerais abrangidas pelas atividades do Estado contra as doencas
transmissIveis, atribuindo-se ao Poder Executivo a responsabilidade de editar
regulamento técnico-sanitário em harmonia corn as normas expedidas pelo
Ministério da Saáde. Corn o objetivo, portanto, de promover a alteracão acima
mencionada, apresentamos o Substitutivo n o 1.

Conclusäo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 216/99 na forma do Substitutivo n o 1,
apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N O 1
Acrescenta dispositivo a Lei no 4.098, de 23 de marco de 1966, que

estabelece normas gerais de proteção, promocào e recuperaçäo da saüde
complementares ao COdigo Nacional de SaUde, e dá outras providéncias.

Art. 1 0 - 0 art. 11 da Lei n o 4.098, de 23 de marco de 1966, fica
acrescentado do seguinte inciso XV:

"Art. 11- ...............
XV - fiscalização e controle dos sistemas de ar condicionado individual e

central, quanto a sua instalacão, limpeza, manutençao preventiva e corretiva
e operação.".

Art. 2° - 0 Poder Executivo estabelecerá, em regulamento técnico-sanitário,
no prazo de 120 dias contados da data de publicaçao desta lei, normas sobre
instalação, limpeza, manutençâo preventiva e corretiva e operação dos
sistemas de ar condicionado individual e central a que se refere o inciso XV
do art. 11 da Lei n o 4.098, de 23 de marco de 1966.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antonio Julio -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 42199

Mesa da Assembléia
Relatôrio

297
A Comissäo de Direitos Humanos requer seja enviado oficio ao Presidente

da Fundaçâo Estadual do Meio Ambiente - FEAM -, solicitando informaçaes
sobre a retirada do lixo tóxico do patio da Usina Santa Maria, localizada em
São Gonçalo do Pará.

Publicada em 6/3/99, vem a proposiçäo a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c', do Regimento Interno.

Fundamentacão
A iniciativa da matéria em apreco submete-se ao disposto no § 3 0 do art. 54

da Carta Estadual, transcrito abaixo:
"Art. 54- .....................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informacao a

dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduals, e a recusa, ou o nâo-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informacão falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilizacao".

0 pedido de informacâo cujo envio a esta Casa se requer refere-se a
retirada de lixo tOxico colocado no patio da Usina Santa Maria, em São
Gonçalo do Pará, o qual, conforme depoimentos prestados a Comissão de
Meio Ambiente por autoridades locais, foi ali depositado clandestinamente.

Trata-se de residuos de rnetais pesados, corn volume aproximado de
1.100t, a céu aberto, sujeito ao manuseio de criancas e adultos, as oscilaçoes
climáticas e as catástrofes da natureza. Tais condiçaes podem provocar
alteracöes radicals nesses resIduos, comprometendo, assim, a saüde da
populacão e o meio ambiente.

Entendemos ser a matéria conveniente e oportuna, por assegurar os
direitos individuais e coletivos da populaçao a urn meio ambiente
ecologicamente equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida.

Conclusâo
Diante do aludido, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento n o 42/99 na

forma original.
0	

Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 44/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Antonio Julio, o requerirnento em análise pede seja
solicitado a Loteria do Estado de Minas Gerais que informe se e corno essa
autarquia está cumprindo a Lei no 9.924, de 1989, que prevê o repasse de
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seu lucro liquido a entidades que menciona, apresentando Os motivos da
suspensão, caso o repasse não esteja sendo efetuado, e encaminhando os
demonstrativos correspondentes.

Publicada em 10/3/99, vem a matéria a Mesa da Assernbléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A matéria em exame situa-se no domInio da competência privativa do Poder

Leg islativo, por força do disposto no art. 61, XXXI, da Constituiçao do Estado,
sendo urn dos instrumentos de que ele se serve para exercer sua funçao
flscaiizadora o encaminhamento de pedido de informaçoes a autoridade por
melo deste Orgào colegiado, conforme estabelecido no art. 54, § 30, do
mesmo Diploma Legal.

A Lei citada no corpo do requerimento prevê que 0 lucro liquido resultante
da exploraçäo da Loteria do Estado de Minas Gerais seja utilizado em obras
ou serviços de assistência social nas entidades que relaciona, tais como 0
Fundo de Assistência ao Menor, o Fundo de Assisténcia de Caráter Social e
Assistência Médica, o Fundo de Assisténcia a Educação FIsica, Esporte
Especializado e Futebol Amador, o Fundo de Promoçao Cultural, a Fundaçâo
Hilton Rocha, a Fundação Mario Penna.

A informaçao solicitada é conveniente e oportuna, pois está relacionada
corn direitos sociais básicos, como a proteção a maternidade, a infãncia e aos
desamparados. No entanto, tendo em vista que Os pedidos de informaçao
devem ser dirigidos aos titulares dos órgãos ou entidades a que a matéria
estiver afeta, optamos por apresentar a Emenda n° 1, para fazer a necessária
adequaçao.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 44/99

corn a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

Substituam-se os termos "a Loteria do Estado de Minas Gerais" por "ao
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais".

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de mao de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 46/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Costa, o requerimento em apreco
solicita seja encaminhado ao Magnifico Reitor da Universidade do Estado de
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Minas Gerais, Prof. Gerson Britto de Mello Boson, pedido de informacão
sobre as razöes do afastamento de pessoal do interior da alta administração
da Universidade, notadamente os Profs. Antonio de Faria, Vice-Reitor do
"campus" de Passos; Gilson Soares, Pró-Reitor de Ensino do "campus" de
DivinOpolis, e Ignês Vilela, do "campus" de Itulutaba; solicita, ainda,
esclarecimentos sobre a suspensão das eleiçöes para Reitor e Vice-Reitor,
previamente definidas para abril do corrente ano.

Publicada em 10/3/99, vem a rnatéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em análise submete-se ao disposto no § 30 do art. 54 da

Constituição do Estado, transcrito a seguir:
"Art. 54- .................................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá ericaminhar pedido de informaçäo a

dirigente de entidade da adrninistração indireta, ao Coma ndante-Geral da
PolIcia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestacao de informação falsa
constituem infraçao ad m inistrativa, sujeita a responsabil ização".

A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -, autarquia de regime
especial, pessoa jurIdica de direito püblico corn sede e foro em Belo
Horizonte, tern patrimônio e receita próprios e goza de autonomia didático-
cientIfica, administrativa, disciplinar e de gestao financeira e patrimonial.

A sua reitoria tern sede nesta Capital, e suas unidades universitárias são
localizadas nas diversas regiaes do Estado, organizadas em "campi"
regionais.

A nomeação do Reitor e do Vice-Reitor é efetuada pelo Governador do
Estado através de lista trIplice, organizada pelo Conselho Eleitoral, com
mandato de quatro anos.

As unidades universitárias ou "campus" são administradas por urn Diretor e
urn Vice-Diretor, norneados pelo Reitor, que Os escolherá de listas triplices de
docentes, organizadas pelo Conselho Departamental da Universidade, com
mandato de quatro anos.

Analisando o mérito da proposição, entendemos que as argüiçöes nela
contidas são oportunas, visto que os funcionários ali mencionados deveriarn
estar em pleno gozo de suas atribuiçaes, e já deveria, também, ter havido
eleição referente a listra triplice a ser enviada ao Governador, para a escolha
e nomeacão do Reitor e do Vice-Reitor da UEMG, suspensa sem as devidas
explicaçoes. No entanto, para dar major clareza ao requerimento, optamos
por apresentar, na conclusão deste parecer, o Substitutivo n° 1.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 46/99 na
forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido:

SUBSTITUTIVcJ N O 1
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve solicita a V. Exa., na forma regimental, seja

encaminhado oficio ao Magnifico Reitor da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG -, pedindo informaçoes sobre o afastamento de funcionários
oriundos de unidades universitárias do interior e ocupantes de cargos nessa
Reitoria, notadamente os Profs. Antonio de Faria, Vice-Reitor, de Passos;
Gilson Soares, Pró-Reitor de Ensino, de DivinOpolis; e Ignês Vilela, de
Ituiutaba.

Solicita, ainda, esclarecimentos sobre a suspensâo da eleiçâo referente a
lista triplice para escolha do Reitor e do Vice-Reitor, definida para abril do
corrente ano.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 50/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marco Regis, o requerimento em anélise solicita
seja inserida nos anais da Casa a entrevista concedida pelo Governador de
Minas, Itamar Franco, a revista "Isto E", no 1.535, de 3/3/99, edição especial,
denominada "0 Contra Ataca", constante na matéria "Além das Trincheiras",
de autoria dos jornalistas Luiza Villaméa e Alan Rodrigues, por se tratar de
matéria relevante na conjuntura politica atual.

Publicada em 11/3/99, vern a matéria a este órgâo colegiado para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A inserção de documento ou pronunciamento não oficial nos anais da

Assembléia Legislativa, e prevista no inciso XIII do art. 233 do Regimento
Interno e sujeita-se a parecer da Mesa, nos termos do art. 234.

Interpretando o texto regimental, conclulmos que a matéria a ser inserida
deva exprimir urna manifestaçao politica ou cultural relevante para análise de
fatos pertinentes ao momento politico vivido.

A proposição em análise solicita a transcriçao nos anais da Casa de
reportagern jornalistica intitulada "Além das Trincheiras" contendo entrevista
do Governador Itamar Franco, na qual ele faz explanaçâo sobre o momento
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econômico e politico vivenciado por nosso Estado e pelo Brasil.

Consideramos a transcrição da matéria oportuna, além de esta estar em
plena concordância corn as disposicães regimentais, expöe fatos relevantes e
elucidativos sobre o rnornento econômico brasileiro, os quais, merecidarnente,
devem ser registrados nos anais deste Legislativo.

Conclusão
Mediante o exposto, opinarnos pela aprovacâo do Requerimento no 50/99

na forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente e relator - José Braga - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 56/99

Mesa da Assembléia
Relatôrio

De autoria da Cornissâo Especial encarregada de emitir parecer sobre a
indicação dos titulares do Departamento de Obras PUblicas do Estado de
Minas Gerais - DEOP - e do Departamento de Estradas de Rodagern do
Estado de Minas Gerais - DER-MG, o requerirnento em epIgrafe tern por
objetivo solicitar ao Presidente desta Casa o envio de ofIcio ao Diretor-Geral
deste Ultimo órgào pUblico, solicitando-Ihe a remessa a esse parlamento de
inforrnacöes a respeito dos pagamentos efetuados no final do Governo
passado as empreiteiras contratadas pelo DER-MG -, especificando Os

valores, as datas, o objeto e o nome das empresas envolvidas nas obras.
0 requerimento foi publicado em 13/3/99 e a seguir encaminhado a este

Orgäo colegiado a fim de que, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno, emita parecer sobre a rnatéria.

Fundamentaçâo
A competência privativa da Assembléia Legislativa de fiscalizacâo e

controle dos atos do Poder Executivo, incluidos os da administraçâo indireta,
está prevista no art. 62, XXXI, da Constituicäo do Estado.

0 art. 74 da mesma Carta politica assegura que "a fiscalizacâo contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades
da administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e
entidade", abrangendo tal fiscalizacão e controle, segundo o § 1 1, a
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de
receita ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou
extincão de direito ou obrigacão.

Para o exercicio da açâo fiscalizadora, o mesmo Diploma, no seu art. 54, §
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30 faculta a Mesa da Assembléia encaminhar pedido de informacäo, entre
outros, a dirigente de entidade da administração indireta, e a recusa, ou o
não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infraçào administrativa, sujeita a responsabilizaçao.

A par dessas consideraçães, fica patente que a proposição sob comento
constitui efetivo e legitimo exercIcio do poder do qual dispoem Os
parlamentares estaduais, em prol das diretrizes consagradas a administração
pt bI ica.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 56/99

na forma apresentada.
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 82/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a proposição em apreço visa
a que seja encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG pedido de
informaçoes sobre as dentncias mencionadas no relatOrio que menciona.

Publicado em 20/3/99, foi o requerimento encaminhado a Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise submete-se ao que dispöe o § 30 do art. 54 da

Constituição Estadual, transcrito abaixo:
"Art. 54- .......................
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a

dirigente de entidade da administraçao indireta, ao Coma ndante-Geral da
PolIcia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa
constituem infraçao adm inistrativa, sujeita a responsabilização".

0 assunto a que se refere a proposição diz respeito a denüncias de
agressöes e assassinatos a civis praticados por policiais militares.

As polIcias militares são instituiçöes de caráter estadual, destinadas a
exercer o policiamento ostensivo e assegurar a manutenção da ordem
piblica.

A segurança püblica, por sua vez, destinada a proteger a sociedade, é
exercida pelo Estado por meio de suas policias, com funcoes ao mesmo
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tempo preventivas e repressivas e atribuiçôes diversificadas, conforme o
cam pa em que atuem.

Entretanto, no cumprimerito de suas funçöes, näo cabe a forca policial,
essencial a manutenção da ordem, cometer atos extremados de
desumanidade ou que firam a dignidade humana.

A Constituicäo Federal, no TItulo II, "Dos Direitos e Garantias
Fundamentais", Capitulo I, art. 50, III, dispöe: "ninguém será submetido a
tortura nem a tratamento desumano ou degradante;" constituindo, se assim
for, em crime previsto no Codigo Penal.

Entendemos, portanto, que a matéria é pertinente e que a Comissâo de
Direitos Humanos está exercendo a competência que lhe atribui o art. 102, V,
"a", do Regimento Interno.

No entanto, em nome da boa técnica legislativa e para dar major
entendimento ao requerimento, apresentamos a Substitutivo no 1, ao final do
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 82/99 na

forma do Substitutivo n o 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N o 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
A Comissão de Direitos Humanos, por intermédio de seu Presidente, requer

a V. Exa., nos termos regimeritais, seja encaminhado ofIcio ao Comandante-
Geral da PolIcia Militar do Estado de Minas Gerais, solicitando informacöes
sobre as providências tomadas em relação as denUncias encaminhadas a
esta Comissão, envolvendo as seguintes pessoas:

1 - Renato Nonato Games da Silva - em 10/12/97 - agressöes e detencão
indevida - Belo Horizonte; 2 - Luciano Souza Castro e Marcelo Augusta de
Moraes - 4/97 - sequestrados e assassinados - Ubá; 3 - João Moura Filho -
14/5/97 - assassinado - Minas Novas; 4 - Marco Antonio Ferreira - 28/9/98 -
ameacas de mode - Belo Horizonte; 5 - March10 dos Santos Barbosa - 28/9/98
- agressOes - Belo Horizonte; 6 - Anderson Silva Braz - 3/9/98 - detenção
indevida - Juiz de Fora; 7 - Alberto Márcio de Almeida - 29/8198 - ameaças -
Buritizeiro; 8 - Adilson dos Reis Cunha - 26/2/99 - agressOes e detencão
indevida; 9 - Geraldo Francisco de Souza - 6/1/99 - agressOes - Itabira; 10 -
Hercules Rodrigues Silva - 17/12/98 - reclusão em local indevido - Uberaba.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 117/99
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Mesa da Assembléia

RelatOrio
De autoria da Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, por

iniciativa do Deputado Miguel Martini, o requerimento em epigrafe solicita o
encaminhamento ao Presidente do IPLEMG de pedido de informaçoes sobre
a situação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dessa
autarquia, devendo essas informaçoes ser acompanhadas dos respectivos
documentos comprobatórios.

Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, vern o requerimento a Mesa,
para receber parecer.

Fu ndamentaçao
Nos termos do art. 54, § 30, da Carta mineira, poderá a Mesa da

Assembléia encaminhar pedido de informaçao a dirigente de entidade da
administraçao indireta. 0 inciso IX do art. 100 do Regimento Interno, por sua
vez, estatui que o encaminhamento de pedido de informaçao das comissöes
a essas autoridades será feito por intermédio da Mesa.

0 art. 233, inciso XII, c/c os arts. 234 e 79, inciso VIII, allnea "c", do
Regimento Interno, estabelece que essa espécie de requerimento se sujeita a
deliberaçào do Plenário, depende de parecer da Mesa e somente será
admitido quanto a fato relacionado corn matéria legislativa em trâmite ou
quanto a fato sujeito a controle e fiscalizaçâo da Assembléia Legislativa. 0
art. 100, incisos XIV a XVI, c/c o art. 102, inciso VII, alinea "f', do Regimento
Interno, dispöe que compete a Comissào de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria exercer a fiscalizaçäo contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial das entidades da administraçao indireta.

As informaçoes solicitadas dizem respeito a essa atividade, possibilitando
que a referida Comissão exerça a competência que lhe foi atribuida. Além
disso, deve-se considerar que a aposentadoria de parlamentares, seus
institutos de aposentadoria e o prOprio IPLEMG tern sido objeto de
questionamentos da sociedade.

Por essas razöes, entendernos ser o requerimento procedente.
Conclusäo

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento no 117/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

MeIo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 128/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio
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De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposição em tela solicita seja

pedida ao Comandante-Geral da Pollcia Militar cópia do inquérito policial
militar em que conste nome, idade, patente e tempo de serviço dos policiais
militares envolvidos na greve de 1997.

Publicado em 1 1/4/99, foi o requerimento encaminhado a Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno.

Fundamentação
0 requerimento em apreco solicita ao Coma ndante-Geral da PolIcia Militar

cópia do inquérito policial militar em que conste a identificacão dos policiais
militares envolvidos na greve de 1997.

A Constituicão do Estado, em seu art. 54, § 30, confere a Assembléia
Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido de informacöes ao
Coma ndante-Geral da Policia Militar, entre outras autoridades, para exercer 0
papel fiscalizador de que está constitucionalmente incumbida. Entretanto, no
caso em questão, temos a convicção de que o pedido de informaçao proposto
pelo requerimento exorbita do poder conferido a esta Casa, pelas razöes que
se seguem.

De acordo corn o art. 9 0 do COdigo de Processo Penal Militar, o inquérito
policial é a apuracao sumâria de fato que configure crime militar e de sua
autoria. Sua finalidade é fornecer elementos necessários a propositura da
acão penal militar. Do mesmo diploma legal, citamos também o art. 16, que
afirma ser o procedimento sigiloso, mas podendo tornar conhecimento dele o
advogado do indiciado. A lei sO admite essa ressalva. Após concluldo o
inquerito, este é encaminhado ao Ministério Püblico Militar, que apresentará a
denüncia, dando inIcio a ação penal.

Diante de tais esclarecimentos, entendemos não ser conveniente o Poder
Legislativo solicitar ao Coma ndante-Geral da PolIcia Militar cópia de peca
administrativa que enseje a acão penal militar, porque, assim fazendo, estará
atuando como membro do Ministério Ptiblico Militar, cujas prerrogativas são
intransferIveis.

Dessa forma, a matéria afigura-se-nos inoportuna.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n o 128/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 142/99

Mesa da Assembléia
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Relatório

De autona do Deputado Wanderley Avila, o requerimento em epIgrafe
sohcita "seja inserido nos anais da Casa o editorial veiculado no jornal "Estado
de Minas", em 4/4/99, pág. 16, secao Opiniao, e que se dê ciência ao Diretor-
Geral daquele jornal, jornalista Camilo Teixeira da Costa, na Rua Goiás, 36,
Centro, CEP-30190-030, Belo Horizonte".

Publicado em 8/4/99, vem o requerimento a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
o Regimento Interno da Assembléia Legislativa condiciona a transcriçao de

documentos ou pronunciamentos nao oficiais nos anais da Casa a sua
relevância especial para o Estado (art. 233, XIII).

Ao interpretarmos o texto regimental, entendemos que a matéria a ser
transcrita deva exprimir uma manifestaçao politica ou cultural relevante para
análise de fatos pertinentes ao momento politico vivido.

o editorial, cuja transcriçâo se propöe, refere-se a anistia e a reforma, corn
soldo integral, dos policiais militares participantes da greve de 1997. Embora
o assunto seja relevante, entendemos que ele näo constitul manifestaçao
especialmente significante que deva ser registrada nos anais da Casa.
Ademais, a matéria está sendo tratada por meio de projeto de lei do Executivo
e amplamente discutida pelos parlamentares na tribuna desta Assembléia,
tornando-se, por conseqüência, pronunciamento oficial a ser inserido em seus
anais, por força do art. 155, § 40, do Regimento Interno.

Conclusäo
Diante do exposto, opinamos pela rejeiçâo do Req uerimento n° 142/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 147/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em epIgrafe tem como
objetivo solicitar que seja encaminhado ao Presidente da COPASA-MG
pedido de informaçoes contendo o nome das cidades em que a COPASA seja
cessionária do servico de tratamento e distribuiçâo de água e de coleta de
esgoto; o nome das cidades cujos esgotos sejam totalmente tratados; e a
discriminação das estacães de tratamento de esgoto que estejam sob
responsabilidade da COPASA, citando Os respectivos municIpios.

0 requerimento foi publicado em 8/4/99 e a seguir encaminhado a este
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Orgão colegiado, ao qual compete, nos termos do art. 79, VIII, "c", do
Regimento Interno, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentacâo
A iniciativa da proposição encontra respaldo no § 30 do art. 54 da

Constituição do Estado, que assim dispöe:
" 3 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informacâo a

dirigente de entidade da administraçâo indireta, ao Comandante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informacão falsa
constituem infraçao administrativa, sujeita a responsabilizacäo".

0 requerimento, portanto, é o instrumento por meio do qual esta Casa
exerce prerrogativa que lhe é assegurada constitucionalmente no exercicio do
controle parlamentar direto sobre os atos da administração direta e indireta do
Poder Executivo.

Tal controle visa a assegurar o fiel cumprimento dos princIpios do regime
juridico administrativo que conformam os atos da administraçâo piiblica.

Consideramos, portanto, a proposicâo conveniente e oportuna para que o
seu autor possa dispor de informaçães que Ihe possibilitem tomar, caso julgue
necessárias, decisães acertadas concernentes a matéria em referência e por
ser o saneamento básico matéria extremamente relevante para a saüde
püblica e de alto interesse para a populacâo.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 147/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 152/99

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em tela, o Deputado Alberto Bejani pleiteia, corn
fundamento no art. 233, XII, do Regimento Interno, seja solicitada ao
Coma ndante-Geral da PMMG cOpia dos atos administrativos de exclusâo
disciplinar das praças que participaram do movimento reivindicatório de 1997,
incluldas no anexo do Projeto de Lei n° 182199.

Publicada em 10/4/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A matéria em exame submete-se ao comando do art. 54, § 30, da Carta

Estadual, que transcrevemos a seguir:
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"Art. 54 -
§ 30 - A Mesa da Assembléla poderá encaminhar pethdo de inforrnaçao a

dirigente de entidade da administraçäo indireta, ao Coma ndante-Geral da
Poilcia Militar.......

Propoe-se no requerirnento seja solicitada ao Comandante-Geral da PMMG
cOpia do ato que excluiu da corporaçâo dezenas de militares subalternos que
participararn do movirnento reivindicatOrio de julho de 1997. Consideramos a
solicitação oportuna e conveniente, pois os atos administrativos da
corporação não são publicados no diário oficial do Estado, e sim, no Boletim
Geral da PolIcia Militar, de circulação interna.

As informaçães requeridas são imprescindIveis para que este parlamento
possa apreciar o Projeto de Lei n o 182/99, enviado a esta Casa pelo
Executivo, e constituirão importante subsidio para a análise da proposiçäo,
que tern suscitado tanta controvérsia.

Conclusão
Pelas razöes expostas, opinamos pela aprovação do Requerimento no

152/99 na forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE MAO DE 1999

ATA

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 10/5/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Falta de quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
José Braga - Gil Pereira - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Dalmo Ribeiro

Silva - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - João Paulo - José Alves Viana -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Mauri Torres - Olinto Godinho.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existëncia de nümero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinãria de amanhã, dia 11, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

TRAMITAçAO DE PROPOSIç0ES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 159/99

Comissão de Saüde
RelatOrio

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pUblica a entidade Desafio Jovem Hebrom, corn sede no
Municipio de Vargem Alegre.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissäo de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta, e, a seguir, encaminhada a esta Comissâo, para deliberacão
conclusiva em turno ünico, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentação
A entidade em exame e uma sociedade evangélica e filantrópica. Fundada

em 26/1/86, tern por finalidade o tratamento e a recuperação de pessoas
viciadas em tOxicos, álcool e outras substâncias qulmicas, bern como a
reabilitacão de ex-presidiários, corn o intento de reintegrá-los na sociedade. E
o seu trabaiho, portanto, relevante para a comunidade de Vargem Alegre, o
que justifica plenamente a concessão do tItulo de utilidade pUblica.

Conclusão
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Em vista do exposto, opinarnos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 159/99

na forma original.
Sala das Corn issöes, 11 de maio de 1999.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 161/99
Comissâo de SaUde

RelatOrio
O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Anderson Adauto, objetiva

declarar de utilidade pUblica a Comunidade Terapêutica Urn Novo Carninho,
corn sede no MunicIpio de Ituiutaba.

A matéria foi examinada preliminarmente peta Comissâo de Constituicão e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comisso para detiberacâo conclusiva, de acordo
corn o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
O uso de drogas leva as pessoas a urn carninho aparentemente sem

retorno, pois os danos fisicos, rnorais e sociais dele provenientes trazem o
isolamento, a marginalizaçâo e, ate mesmo, a mode.

Aqueles que tentarn fugir as dificuldades sociais, familiares ou pessoais por
meio de drogas sO a fazern por falta de conhecimento ou de opçöes para
melhor orientar sua vida.

A referida entidade e uma alternativa a mais corn que as dependentes
dessas substâncias podern contar, no momenta em que se propOem a
abandonar a vIcio, o que a torna rnerecedora do titulo declaratOrio de utilidade
pü bI ica.

Conclusäo
Pelo exposto, opinamos peta aprovaçâo do Projeto de Lei n° 161/99 na

forma apresentada.
Sala das Comissöes, 11 de rnaio de 1999.
César de Mesquita, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 188/99
Comissâo de Constituicáo e Justica

RetatOrio
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o prajeta de lei em epigrafe

determina a absorçãa da Fundacâo Educacional Nordeste Mineiro - FENORD
- pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 1 1!4199, foi a prajeto distribuldo a
esta Cornissão para receber parecer quanto aos aspectos jurIdicos,
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do
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Regimento Interno.

Fundamentaçäo
O projeta acrescenta parágrafo ao art. 21 da Lei n o 11 .539, de 22/7/94, que

dispöe sobre a UEMG e dá outras providências, incluindo a FENORD entre as
fundaçöes absorvidas pela refenida universidade.

A UEMG, criada pelo art. 81 do Ato das DisposiçOes Constitucionais
Transitórias - ADCT - da Constituiçãa mineira, organiza-se sob a forma de
autarquia, corn personalidade jurIdica de direito püblico, patrimônia e receita
próprias e se vincula a Secretaria de Ciência e Tecnologia, conforme se ye da
leitura da alInea "a" do inciso II do art. 6 0 da Lei no 11.903, de 1995, que cria a
Secretania de Melo Ambiente e Desenvalvimento Sustentável, altera a
denominaçãa da Secretaria de Ciência, Tecnotogia e Meio Ambiente e dá
outras providências. Em 1994, a universidade fol totalmente organizada par
instrumenta da Lei no 11.539, que definiu no seu art. 21 as fundacOes que
seriam absorvidas por ela. 0 § 1 1 desse dispasitivo, que determinava a
absorçâo da FENORD, foi vetado pelo Governador do Estado, veto esse
rnantido pela Assembléia Legislativa.

O prajeta de lei em estudo tern por objetiva fazer reverter a situacão
injustamente efetivada corn a manutencäo desta Casa do veto do entâa
Governador Hello Garcia. Na justificacãa do veto, a entäo governador afirrnou
que, no curnprimento das dispasiçães constitucianais inscritas no art. 82 do
ADCT, da Constituiçâo mineira, a FENORD, nâo tendo recebido recursos
ptblicas estaduais ate a data da promulgaçäo da Constituiçâo, extinguiu seu
vInculo corn o poder püblico estadual, mediante alteraçâa de seus estatutos.
Desse modo, manifestada a opcâo, pela referida entidade, de desvincular-se
da administracâo publica estadual, fol baixado a Decreta n° 31.104, de 1990,
que tegalizou a extinçâa do vinculo; todavia, fato pretérita desconhecida a
épaca e sO agora conhecido do ptblico, par meia da justificacâo da autara do
prajeta, permite-nos concluir pela acorréncia de fatha grave no inicia do
processa de extincäa do vInculo da FENORD corn a Estado. Nesse sentido,
alega a autara que a Fundacãa recebeu recursas do Estada em momenta nâa
permitida pela legistador constituinte. Ora, a Canstituicão do Estado, no incisa
II do § 1 0 do art. 82 do ADCT, estabelece que samente as fundaçöes que näo
tenham recebido recursas pUblicas estaduais ate a data da pramutgaçãa da
Canstituição poderâo aptar peta extinçãa de seus vinculos cam a pader
pblico estadual, mediante alteraçäa de seus estatutos. Nesse passa, a
FENORD näo pode permanecer coma fundacão particular, porquanto não
tinha, a épaca, as requisitas canstitucionatmente exigidos para desvinculan-se
do Estada. Nada mais justa, partanto, que a FENORD seja absorvida pela
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UEMG, conforme postula o projeto em análise, restabelecendo-se, assim, o
vinculo da Fundaçâo corn o Estado. Mas ha que ser observado que a
universidade mineira se constitui em urna autarquia estadual vinculada a
Secretaria de Ciência e Tecnologia, situacão que eiva o projeto em análise do
vicio de iniciativa. Desse modo, apresentamos o Substitutivo n o 1, de natureza
autorizativa, que tern a propósito de corrigir o vIcio apontado.

Diante dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte conclusâo.
Conclusào

Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n o 188/99, na forma do Substitutivo n° 1 a
seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N o 1
Acrescenta paragrafo ao art. 21 da Lei n o 11.539,de 22 de juiho de 1994.
Art. 10 - I nclua-se o seguinte parágrafo ao art. 21 da Lei n° 11.539, de 22 de

juiho de 1994:
"Art. 21 - .....................
§ ... - Flea o Poder Executivo autorizado a aplicar o disposto no "caput" a

Fundaçao Educacional Nordeste Mineiro - FENORD."
Sala das Comissöes, 6 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 204/99

Corn issão de Constituiçâo e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a projeto em epIgrafe
dispoe sobre a criaçäo da Area de Proteçâo Ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio do Machado e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/4/99, a proposiçào fol distribulda
a esta Comissão para exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
e a Comissao de Meio Ambiente e Recursos Naturals para exame de mérito,
nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
Esta Comissão já teve oportunidade de examinar diversas proposiçães que

tratavam da criaçâo de espacos territorials a serern especialmente protegidos.
Em todas essas ocasiöes, quando o projeto cumpria as requisitos legais para
a criação dessas unidades de conservação, emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Assim
ocorreu, por exempb, corn o Projeto de Lei n o 1.804/98, do Deputado
Anderson Adauto, a qual, aprovado por este parlarnento, foi convertido na Lei
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n° 13.183, de 21/1/99, que dispöe sobre a criação da Area de Proteção
Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba - APA do Rio Uberaba - e dá
outras providências. Verifica-se, portanto, no âmbito desta Comissâo, por
assim dizer, jurisprudência favorável a essas iniciativas parlamentares.

0 projeto de lei em exame declara Area de Proteção Ambiental da Bacia
Hidrografica do Rio do Machado - APA do Rio do Machado - as terrenos que
integram a bacia hidrográfica desse curso d'água situados a montante e a
jusante do ponto de captacäo de águas da cidade de Machado; define os
lirnites da area; estabelece quals SãO Os objetivos e as atividades proibidas e
da competência ao COPAM para, em conjunto corn a Fundacão Estadual do
Meio Ambiente - FEAM - e em articulacâo corn as Prefeituras Municipais de
Machado e Pogo Fundo, providenciar as condiçoes de manejo, fiscalizacão,
supervisao e administracão da referida APA, assegurando-se a participacão
de representantes de sociedade civil organizada na gestäo dessa unidade de
conservação.

Segundo o autor da proposição, a iniciativa de criação da APA do Rio do
Machado deve-se ao fato de que estudos técnicos elaborados pelo Servico
Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE - "indicam a possibilidade de ocorrência
de colapso do abastecirnento em virtude da dirninuicãa de vazão veriflcada no
rio ao longo dos Ultirnos anos, associado ao crescirnento da demanda da area
urbana corn a aumento da população".

Ao cuidar do meio arnbiente, a Constituição Federal de 1998 irnpôs ao
poder pUblico a dever de defendé-lo e preservá-lo para as presentes e as
futuras geraçöes. No inciso III do § 1 0 do art. 225, estabelece norma segundo
a qual a Estado deverá definir, em todas as unidades da Federação, espacos
territorials e seus componentes a serem especialmente protegidas, sendo a
alteraçao e a supressâo permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer
utilizaçâo que comprorneta a integridade dos atributos que justifiquern sua
protecão.

Já no art. 24, VI, diz a Lei Major ser da cornpetência da União, dos Estados
e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturals, proteção do rneio ambiente
e controle da poluicão. No âmbito dessa competéncia compartllhada, a União
incumbe estabetecer normas gerais e aos Estados suptementá-las para
atender a suas peculiaridades.

A criação de areas de proteçào ambiental tern sua disciplina normativa
estabelecida na Lei Federal n° 6.902, de 27/4/81, a qua[, embora tenha sido
editada antes da Carta Magna de 1988, foi par esta recepcionada, par näo
contrariar as comandos constitucionais pertinentes. De acordo corn essa lei,
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quando houver relevante interesse pblico, o Poder Executivo poderá
declarar determinadas areas do território nacional corno de interesse para a
proteção ambiental, corn a finalidade de assegurar o bem-estar das
populaçöes humanas e conservar ou melhorar as condiçães locais,
observados Os principios constitucionais que regem o exercIcio do direito de
propriedade.

As areas de proteção ambiental constituem instrumentos da polltica
nacional de meio ambiente e podem ser criadas tanto por decreto como por
lei. Normalmente, a instituição dessas areas se faz por meio de decreto;
todavia, pelo princIpio do paralelismo das formas, devemos admitir a criação
por intermédio da lei, uma vez que a Constituiçao Federal so permite a sua
alteraçâo ou supressão mediante lei.

Não ha necessidade de desapropriaçäo para se instituir essa modalidade
de unidade de conservacão. Na verdade, as APAs apenas limitam
parcialmente o exercicio do direito de propriedade, no interesse do meio
ambiente ecolOgico equilibrado, considerado pela Constituição da Reptblica,
conforme prescreve o "caput" do art. 225, bern de uso comum do povo e
essencial a qualidade de vida. Evidentemente, dependendo da restriçao
imposta a propriedade, poderá haver a desapropriaçao indireta. Tat näo se
dá, entretanto, corn o projeto em exame. Em todo 0 caso, não podemos
deixar de observar que o Supremo Tribunal Federal se tern pronunciado em
favor de que essas limitaçoes impostas pela administração püblica podem
ensejar indenizaçâo aos proprietários cujos imóveis veriham a ser afetados
em sua potencialidade econômica. Essa foi a decisão do Orgão máximo do
Poder Judiciário quando do julgamento do Recurso Extraordinário n°
1 34.297/SP, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello.

A proposicão, a nosso ver, está de acordo corn a legislação pertinente.
Precisa, no entanto, de alguns reparos. Para tanto, apresentamos as
Emendas n°s 1 a 4, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 204/99 corn as Erneridas n°s 1 a 4, a
seguir apresentadas.

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 1° a seguinte redaçao:
"Art. 1 0 - Ficarn declarados Area de Proteção Ambiental da Bacia

Hidrografica do Rio do Machado - APA do Rio do Machado - os terrenos que
integram a bacia hidrográfica desse rio nos MunicIpios de Espirito Santo do
Dourado, Congonhal, IpuiCina, São João da Mata, Pogo Fundo, CarvalhOpolis,
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Campestre, Machado, Alfenas, Paraguacu e Farna.

§ 1 0 - Os lirnites da area de que trata o "caput" deste artigo SO Os definidos
pelo perImetro da bacia hidrográfica do rio do Machado, corn 211,8km
(duzentos e onze quilornetros e oito hectOmetros) de extensão e 1.016km2
(mil e dezesseis quilometros quadrados).

§ 21 - 0 Poder Executivo, no prazo de cento e oitenta dias, elaborara o
memorial descritivo da APA do Rio do Machado, contendo os limites da bacia
e as areas dos municipios abrangidos.".

EMENDA N O 2
Suprimam-se o inciso V e os § 1 1 e 21 do art. 20, renurnerando-se o inciso

VI.
EMENDA N O 3

Suprima-se, no inciso IV do art. 3 1, a palavra "proibir".
EMENDA N O 4

D&-se ao art. 40 a seguinte redaçao:
"Art. 40 - 0 Estado se articulará corn os municipios abrangidos pela Area de

Protecao Ambiental do Rio do Machado - APA do Rio do Machado - para
implantacão e adrninistracão dessa unidade de conservação.

Parágrafo inico - Para a gestào da APA do Rio do Machado, será criado
órgão colegiado, composto de representantes do poder püblico estadual e
dos municipios envolvidos, dos usuarios e de entidades da sociedade civil
organizada corn sede e atuacão cornprovada na bacia hidrografica, na forma
do regulamento desta lei.".

Sala das Comissöes, 6 de rnaio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 9/99

Cornissão de Redação
O Projeto de Let n° 9/99, de autoria do Deputado Agostinho Silveira, que

deciara de utilidade püblica a Associacão de Promoçao Humana Divina
Providéncia, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado ern turno
Unico, sern ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que esta de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 9/99
Declara de utilidade publica a Associação de Prornoção Humana Divina
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Providência, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçâo de Promoçâo

Humana Divina Providência, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissães, 4 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 31/99
Cornissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 31199, de autoria do Deputado Eduardo Brandäo, que
declara de utilidade pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Ribeirão das Neves - APAE de Neves -, corn sede nesse municipio, foi
aprovado em turno Cinico, sern ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 31/99
Declara de utilidade ptblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Ribeirâo das Neves - APAE de Neves -, corn sede nesse
municIpio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Ribeiro das Neves - APAE de Neves -, corn sede nesse
municipio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 4 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 60/99
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei n° 60/99, de autoria do Deputado João Leite, que declara
de utilidade pUblica a Fundaçäo Oasis, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos par se dar a proposicão a seguinte redacão final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJETO DE LEI N O 60/99

Declara de utilidade püblica a Fundacão Oasis, corn sede no MunicIpio de
Bela Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 g.. Fica declarada de utilidade püblica a Fundaçâo Oasis, corn sede no

MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 4 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - AIlton Vilela, relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 83/99
Comisso de Redacào

O Projeto de Lei n° 83/99, de autoria do Deputado Sebastiäo Costa, que
declara de utilidade pUblica o Lar Divina Providéncia, corn sede no Municipio
de Carangola, foi aprovado em turno ünico, corn a Emenda n° 1.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos par se dar a proposicäo a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 83/99
Declara de utilidade püblica a Lar Divina Providéncia, corn sede no

MunicIpio de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica a Lar Divina Providência, corn

sede no Municipio de Carangola.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 4 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Marco Regis.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 54/99
Mesa da Assembléla

Relatório
De autoria do Deputado Rémolo Aloise, a requerimento em análise solicita

seja encaminhado a Secretaria da Fazenda pedido de informaçöes sabre as
pagamentos efetuados as construtaras contratadas pelo Estado no més de
dezembro de 1998, incluindo valores, objeto dos cantratos, nome das
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empresas e a data dos pagamentos.
Após a sua publicacäo, vem a matéria a Mesa da Assembléla para receber

parecer, nos termos do art. 79, VIII, c", do Regimento Interno.
Fundamentaçao

A matéria em exame situa-se no dominic da competência privativa da
Assembléia Legislativa, por forca do disposto no art. 62, )O(XI, da
Constituiçâo do Estado.

0 art. 54, § 2°, do mesmo Diploma, por sua vez, estabelece que a Mesa da
Assembléla poderá encarninhar ao Secretário de Estado pedido de
informação, e a recusa, ou o näo-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestaçäo de informacão falsa importam crime de responsabilidade.

No que concerne ao mérito, entendernos que a proposicâo se caracteriza
pelo interesse pUblico, tendo em vista que as informaçães solicitadas per seu
intermédio constituirão subsIdio para o exercIcio da acäo fiscalizadora e
coritrole de que o Poder Legislativo é constitucionalmente incumbido.

No entanto, tendo em vista que Os pedidos de informacöes devem ser
dirigidos aos titulares dos respectivos órgãos ou entidades a que a matéria
está afeta, optamos por apresentar a Emenda n o i para fazer a necessária
adequacão.

Entendernos, também, ser necessário estender o pedido de informacão ao
periodo de juiho a dezembro de 1998, para que o julgamento a ser emitido
sobre tais pagarnentos tenha base mais sOlida.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovacâo do Requerimento n o 54/99

corn as Emenda n
o
s 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA N O 1
Substitua-se a expressão "a Secretaria de Estado da Fazenda" per 'ac

Secretário de Estado da Fazenda".
EMENDA N° 2

Substitua-se a expressão "més de dezembro de 1998" por "perIodo de julho
a dezembro de 1998".

Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 4 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 68/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, a proposição em análise tern por
finalidade solicitar seja encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de
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informaçoes sobre se as empresas aéreas que operarn em aeroportos de
Minas Gerais estäo recolhendo ICMS e qua] o valor da aliquota e do montante
arrecadado mensalmente em decorrência dessa atividade.

Publicada em 18/3/99, vem a matéria a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Constituição do Estado, no art. 62, XXXI, estabelece como competência

privativa deste Poder a fiscalizaçäo e o controle dos atos do Poder Executivo,
incluidos os da administraçao indireta. Para a execuçâo dessa funcao, o art.
54, § 21, da referida Constituiçao, faculta a Mesa da Assernbléia encaminhar a
Secretário de Estado pedido escrito de informaçao, e a recusa, ou o näo-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestaçâo de informacâo falsa
importam crime de responsabilidade.

0 pedido de informaçöes mencionado diz respeito ao recolhimento de ICMS
por parte das empresas aéreas que operam em aeroportos de nosso Estado.

0 tráfego aéreo sobre o territOrio nacional é Iivre, observadas as
disposiçoes das nossas leis, especialmente o Código Brasileiro do Ar e das
Convençoes e Atos Internacionais de que o Brasil faz parte. Já a interligaçao
do espaço aéreo pode ser feita por exploraçao direta do Estado ou por meio
de concessöes a empresas privadas.

Consideramos o pedido de informaçäo conveniente e oportuno e se nos
afigura, ademais, de interesse pUblico, POtS OS dados obtidos por seu
intermédio constituirão importante subsIdio para a verificaçao do cumprimento
da obrigaçao tributária por parte das empresas concessionárias, que sendo
prestadoras de serviço pUblico, sujeitam-se também ao controle externo
previsto para as entidades da administraçâo indireta.

Conclusào
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento n o 68/99 na

forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 74/99

Mesa da Assembléia
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Amilcar Martins, a proposiçäo em apreço requer
seja encaminhado ofIcio ao Presidente da Companhia Mineradora de Minas
Gerais - COMIG -, solicitando-Ihe cOpia do Contrato n o 1.192.

Publicada em 18/3/99, vem a matéria 6 Mesa da Assembléia para receber
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parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundarnentacâo
A Constituiçào do Estado, no art. 62, XXXI, estabelece como competéncia

privativa da Assembléia Legislativa a fiscalizacão e a controle dos atos do
Poder Executivo, incluldos as da administraçâo indireta. Para a execucâo
dessa funcâo fiscalizadora, o art. 54, § 30, da referida Constituiçâo faculta a
Mesa da Assembléia a encaminhamento de pedido de inforrnacão, entre
outros, a dirigente de entidade da adrninistração indireta, e a recusa, ou a
nâo-atendirnento no prazo de trinta dias, au a prestação de informação falsa
constituem infracão ad ministrativa, sujeita a responsabilizacäo.

0 pedida de nformacao ora proposto se refere ao Convênio de Cooperacäo
Financeira celebrado entre a Companhia Mineradora de Minas Gerais -
COMIG - Contrato n o 1.192 - e a PMMG, e seu abjetivo é o custeio de
projetos de arnpliação, reforma e construcâo de alojamentos, bern coma
aquisiçâo de equiparnentas, no valor de R$800.000,00.

A COMIG é urna empresa estatal, de economia mista, criada corn o objetivo
de prornover a desenvolvirnento mineral no Estado, atuando sempre em
parceria corn a iniciativa privada.

Como se trata de uma empresa de economia mista, na constituiçäo do seu
capital ha conjugacâa de recursos particulares corn recursos pravenientes de
pessoas de direito püblica ou de entidades da administraçao indireta, corn
prevalência acianária votante da esfera governarnental.

Sendo assim, entendemos que a proposicâo está amparada
constitucionalmente, é converiiente e oportuna, e a entidade a que se destina
O pedido de informaçâo está sujeita a acâo fiscalizadora deste Poder.

Conclusão
Diante do exposto, apinarnos pela aprovacão do Requerimento no 74/99 na

forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maia de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 76/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Alberta Bejani, a requerimento em pauta tern por
finalidade solicitar que seja encarninhado ao Secretário da Fazenda pedida de
informacöes sabre as datas, as valores tatais e as formas pelas quais foram
distribuidas aos municIpias suas catas-partes nas receitas utilizadas pela
Estado no abatimento da divida renegociada corn a Uniäo por meio do
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Contrato no 004/98/STN/COAFI, conforme § 2 1 da cláusula 4a, proveniente de
crédito do IPI - Exportacäo; e no pagamenta da mesma dIvida, conforme
consta no documento "Situação Fiscal de Minas Gerais: Sintese do Perlodo
1995 a 1998", relativos a Certificados do Tesouro Nacional, recebidos da
RFFSA coma quitaçãa de dIvida ativa de ICMS.

Publicada em 20/3/99, vem a praposição a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, 'c", do Regirnento Interna.

Fundamentaçäa
Par força de dispositivo constitucional, este parlamento tern, alérn da nobre

rnissäo de legislar, a de exercer a controle externa sabre as atividades da
administração püblica. Essa missão é levada a terma pelos parlamentares
rnediante várias acoes, entre elas, a pedida de inforrnaçâa par escrito as
autoridades estaduais integrantes da adrninistracão direta ou indireta.

0 art. 80 da Lei no 9.496, de 11/9/97, dispãe:
"Para efeito da arnortizacäa extraordinaria dos contratas de refinanciamento

celebrados na forma desta lei, poderäo ser utilizados pelos Estados as
créditos nâo repassadas pela Uniãa relativos a atualizaçào monetária do IPl -
Exportacão.

Parágrafa Unica - A utilizaçäo da prerrogativa de que trata a "caput" fica
candicionada a adoçaa, pelas Estados, das seguintes providéncias:

a) abstencâa da competente autorizacâa legislativa;
b) repasse, aos respectivas municipias, da irnpartância carrespondente aos

25% (vinte e cinca par cento) do valor do crédito utilizado, confarme
estabelecido no § 30 do art. 159 da Constituiçãa Federal".

A praposicãa sob comenta indaga, num primeira momenta, se, em
decorrência do Contrato no 004/STN/COAFI, celebrada entre a Uniãa e a
Estado de Minas Gerais, que trata do refinanciamenta da dIvida estadual, a
comando legal supracitada foi abservada, corn a respectiva repasse aos
municIpias de suas cotas-partes do crédito utilizada.

Num segundo momenta, a requerimenta em pauta investiga se no
pagamenta da mesma divida foram repassadas aas municipios as receitas
relativas a Certificadas do Tesauro Nacional recebidas da RFFSA coma
quitaçâa de dIvida ativa de ICMS. Conforme dispãe a documento "Situação
Fiscal de Minas Gerais: SIntese do Perlodo de 1995 a 1998", elaborado em
novembra de 1998 pela Secretaria da Fazenda, no item 5.2, 0
Refinanciamento da DIvida, a partir de outubra as prestacöes ficaram
reduzidas pela utilização dos certificados acima referidos, desrespeitando a
art. 1 0 e o parágrafo Onico da Lei Complementar n o 63, de 11/1/90.

Conclusão
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Pelo exposto, somos pela aprovaçao do Requerimento n o 76/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de malo de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

MeIo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 81/99

Mesa da Assembléla
Relatório

A Comissäo de Direitos Humanos requer, nos termos regimentais, que seja
encarninhado ofIclo a Secretaria de Segurança PUblica pedindo-Ihe que
forneça a Comissão informaçöes sobre as denUncias que menciona.

ApOs ser publicada, a proposiçao foi encaminhada a Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A matéria em apreço submete-se ao comando do § 2 0 do art. 54 da

Constituição mineira, o qual transcrevemos a seguir:
"Art. 54- .....................................................................................
§ 21 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de informaçao, e a recusa, ou o nâo-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestaçao de informaçâo falsa importarn crime de
responsabilidade".

o pedido de informacães mencionado constitui importante subsidlo a
defesa dos direitos e garantias individuais.

Trata o requerimento de denUncias recebidas pela Comissâo de Direitos
Humanos, envolvendo policiais civis em casos de agressão fIsica,
desaparecimento de pessoas, ameacas de morte e assassinatos.

o termo "pollcia" designa a força organizada que protege a sociedade,
assegura a moral, a ordem e a seguranca pUblica.

Segurança pUblica, por sua vez, traduz o estado de garantia e tranquilidade
que deve ser assegurado a coletividade em geral e ao individuo em particular,
quanto a sua pessoa, liberdade e ao seu patrimônio, pela acâo preventiva dos
Orgãos próprios - PolIcia Civil e Pollcia Militar.

Diante de tais denüncias, a Comissäo de Direitos Humanos, exercendo a
competéncia que Ihe atribui o art. 102, V, "a", do Regirnento Interno, dirige-se
ao Secretário de Segurança Pi:jblica, corn o pedido de envio de inforrnaçöes
que podem elucidar os fatos já mencionados.

Entendemos que a matéria é conveniente e oportuna, e esta Casa não pode
deixar de exercer seu papel de fiscalizacâo e de defesa dos direitos e
garantias fundarnentais, assegurados constitucionalmente aos cidadâos.

Entretanto, para se Ihe dar major entendimento e adequá-la a técnica
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legislativa, optamos por apresentar ao final do parecer o Substitutivo no 1.

Conclusão
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 81/99 na

forma do Substitutivo n o 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N01

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
A Comissâo de Direitos Humanos, por seu Presidente, requer a V. Exa., nos

termos regimentals, seja enviado ofIcio ao Secretário de Estado da
Seguranca Püblica, solicitando informaçoes sobre as providéncias tomadas
em relacão as denüncias encaminhadas a esta Comissäo, envolvendo as
seguintes pessoas: 1 - Joaquim Carlos Vieira Rios - agressöes fisicas -
Teôfilo OtOni; 2 - Ivan Gomide de Souza - detencäo indevida - Contagem; 3 -
Oberdam Alves de Almeida - agressöes fIsicas - Formiga; 4 - Valdinei
Aparecido Barbosa - desaparecimento - Belo Horizonte; 5 - Ricardo Pereira
Dantas - assassinato - Pocrane; 6 - Rui Pedro Ferreira - perseguicão -
Conselheiro Lafaiete; 7 - Geraldino Fortunato de Assis Filho - detenção
indevida e agressöes fIsicas - Belo Horizonte; 8 - Wilson Valverde - denUncias
de arbitrariedade e violência; 9 - Carlos Eduardo de Oliveira - agressöes -
Belo Horizonte; 10 - OlImpio Inácio de Melo Filho - falsificacão de documentos
na transferência de motocicletas - Pocos de Caldas; 11 - Adriana Valéria
Ferreira - ameaca de morte e posterior desaparecimento - Prata; 12 - Flávio
José Rodrigues Pereira - assassinato - Barbacena; 13 - Hercules Rodrigues
Silva - agressöes - Uberaba; 14 - Fabiano Luiz da Silva - ameaca de mode e
espancamento - Uberaba; 15 - Alessandro Honôrio da Silva - ameaca de
mode e espancamento.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 118/99

Mesa da Assembléia
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, a proposiçao em análise tern
por finalidade a insercâo nos anais da Assembléia da matéria publicada no
jornal "Estado de Minas" de 24/3/99, no "Caderno Gerais-Leitor", intitulada
"Compromisso corn Minas", de autoria do militante peemedebista Errol Flynn
Pereira dos Reis.

Publicado em 31/3/99, vem o requerimento a Mesa da Assernbléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundamentacão
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o texto cuja transcriçao o requerimento em análise propoe refere-se a

manifestaçâo do Sr. Errol Flynn Pereira dos Reis diante "da indiferença e da
frieza corn que o PMDB se posta em relação a pregaçao civica do
Governador Itamar Franco".

A inserção de documento ou pronunciamento não oficial nos anais da
Assembléia Legislativa condiciona-se a relevância especial da matéria para o
Estado, conforme dispae o art. 233, XIII, do Regirnento Interno desta Casa.

A referida norma impöe limites para que se possa acolher o pedido de
transcrição nos anais deste parlamento. Assim, em nosso entendimento, a
matéria deve exprimir uma tendéncia cornum da gente mineira a ser
conservada e transmitida aos pósteros; ou aquela em que se faça uma
análise dos fatos que influam ou, mais tarde, possam influir na histOria do
Estado; ou, ainda, aquela que se revele de tal forma pertinente ao
entendimento do momento politico então vivido, que deva perenizar-se
mediante registro nos anais deste parlamento.

Embora sejam de extrema pertinência as palavras do Sr. Errol Flynn, corn
as quais se coadunam alguns membros desta Casa, não podemos dar
acolhida a proposiçâo por considerar que o texto publicado não apresenta
análise aprofundada de fatos históricos e muito menos traz em seu bojo
posicâo que possa contribuir para o entendimento do mornento politico agora
vivido, de forma a merecer perenizar-se pela transcriçao requerida.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela rejeicâo do Requerimento n° 118/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 126/99

Mesa da Assernbléia
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Miguel Martini, a preposiçào solicita a Presidência
desta Casa seja endereçado oficio ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, pedindo-Ihe informaçaes detalhadas, acompanhadas dos respectivos
relatOrios, resultantes das inspeçöes que deverão ser feitas por essa colenda
Corte, a respeito de suspeitas levantadas pela Auditoria-Geral do Estado de
superfaturamento dos precos de aluguéis de irnôveis, pagos pelo Estado,
especialmente daquele onde funciona a Fundação TV Minas, em virtude de
possivel existéncia de dIvida do locatário.

0 requerirnento foi publicado em 1 0/4/99 e a seguir encaminhado ao
presente Orgão colegiado, a que compete emitir parecer sobre a matéria,
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conforme dispãe o art. 234 do Regimento Interno.

Fundamentacäo
A iniciativa da proposição encontra respaldo, no ârnbito do Poder

Legislativo, no art. 233, inciso XII, do Regimento Interno, por incluir no rol dos
requerimentos sujeitos a deliberaçâo do Plenário da Casa Os que objetivam
solicitar informaçães as autoridades estaduais por interrnédio da Mesa da
Assembléla. Na verdade, esse dispositivo tern a sua razáo de ser na norma
contida no art. 76, inciso VII, da Constituicão do Estado, segundo a qua[
compete ao Tribunal de Contas, como órgão auxiliar da Assembléia
Legislativa na execucäo do controle externo, realizar, por iniciativa prOpria ou
a pedido da Câmara Legislativa do Estado ou de comissão sua, inspeçâo e
auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial em órgâo de qualquer dos Poderes e em entidade da
administracäo indireta.

Tratando mais a fundo a questâo, invocamos o art. 74, "caput", § 1°, I:
"Art. 74 - A fiscalizaçäo contábil, financeira, orçamentária, operacional e

patrimonial do Estado e das entidades da administracão indireta é exercida
pela Assernbléia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sisterna de
controle de cada Poder e entidade.

§ 1 0 - A fiscalizaçâo e o controle de que trata este artigo abrangem:
I - a legalidade, legitirnidade, economicidade e razoabilidade do ato gerador

de receita ou determinante de despesas e do de que resulte nascirnento ou
extincão de direito ou obrigaçao;".

Ora, no nosso ajuizamento sobre a proposicão, cremos - e é fácil de se
cornpreender - que ela reflete a meritória intençao de seu autor de colocar em
prática o salutar papel de controle politico desse parlamento em benefIcio do
born trato da coisa pUblica.

Conclusão
A vista do relatado, opinamos pela aprovacâo do Requerimento n° 126/99

na forma apresentada.
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 4 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 151/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o requerimento em epIgrafe
solicita ao Presidente da Assembléla que encaminhe ao Secretário de Estado
da Fazenda e ao Presidente do BDMG pedido de inforrnaçöes sobre relação

&-7
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dos ativos recebidos pelo Estado e pelas entidades a ele vinculadas, em
decorrência dos Prograrnas de Reestruturaço do Sistema Financeiro e da
Divida PUblica Estadual.

Nos termos do art. 79, VIII "c', do Regimento Interno, vem o requerimento a
Mesa para receber parecer.

Fundarnentaçao
Por força de dispositivo constitucional, este parlarnento tern, além da nobre

missão de legislar, a de exercer o controle externo sobre as atividades da
adrninistraçäo pblica. Essa missâo é levada a termo pelos parlarnentares
mediante várias acöes, entre elas, o pedido de informaçâo por escrito as
autoridades integrantes da administraçao direta ou indireta.

Em 26/9/96, o Estado firmou protocolo de acordo corn o Governo Federal
v!sando a renegociação de sua dIvida, dentro do Programa de Apoio a
Reestruturaçâo e ao Ajuste Fiscal dos Estados, implementado pela Uniâo.
Assim, o Estado assumiu o comprornisso da redução de sua presença na
atividade financeira bancária. Antes, porérn, deveria prornover urn
sanearnento de suas instituicöes, contando, para tal, corn um financiarnento
da Uniao no valor de R$4.300.000.000,00, assirn distribuldos: - R$1.
560.000.000,00 para o Bemge; R$1.020.000.000,00 para o BDMG;
R$1.420.000.000,00 para obrigaçoes da MinasCaixa; R$350.000.000,00 para
o CREDIREAL.

Em decorrência desse sarlearnento, o Estado assumiu diversos ativos
pertencentes as instituiçães financeiras estaduais. E opiniao corrente que
esses ativos seriarn créditos de dificil Iiquidez e, portanto, considerados
"podres".

o Decreto no 39.819, de 18/8/98, em seu art. 2°, delegou cornpetência ao
BDMG para administrar os programas e as atividades de cobrança, execuçâo
e negociação dos créditos desses ativos. E, no art. 1 0 desse mesmo decreto,
foi delegada ao Secretário da Fazenda competéncia para supervisionar e
normatizar operaçöes decorrentes da captaçâo dos ativos. Assim sendo, a
proposiçäo sob cornento é procedente quando, num primeiro momento,
solicita informaçães ao Secretário da Fazenda sobre os referidos ativos e,
num segundo momento, solicita inforrnaçöes ao Presidente do BDMG sobre
esses mesmos ativos.

o requerirnento em exame tern o objetivo de dotar esta Casa de mais
informaçöes acerca do montante que o Estado recebeu corn a privatizaçao de
seu sistema financeiro, além de possibilitar que tome conhecimento de
possiveis impedirnentos que possarn estar dificultando o recebimento dos
créditos assumidos. Caso estes existarn, as inforrnaçoes poderão ser Uteis

327
para se arnpliar a discussâo das soluçöes possiveis para o efetivo
recebimento dos créditos.

Conclusâo
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Requerirnento n o 151/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 159/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissäo de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial, a
proposição em epigrafe objetiva que o Presidente desta Casa Legislativa
enderece ofIcio ao Presidente da COPASA, solicitando-Ihe o envio a esta
Casa de relacão das barragens construldas no Norte de Minas, em 1998, pela
Companhia, em caráter de emergência, detalhando-se o seguinte: custos,
epoca de construcão, firmas construtoras, capacidade de armazenamento de
água, aproveitamento para o abastecimento humano e avaliação de cada
uma das barragens.

De conformidade corn o disposto no art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno,
compete Mesa da Assembléia emitir parecer sobre requerimento que tiver
por fim a obtenção de inforrnaçoes a autoridades estaduais: hipótese em que
se enquadra o que ora se nos apresenta.

Fundarnentacâo
A rnedida consubstanciada no requerimento trata de exercIcio do controle e

fiscalização, assegurada a Assembléia Legislativa, sobre atos do Poder
Executivo, ate mesmo no que se refere a administracao indireta, conforme se
depreende da leitura do art. 62, XXXI, da Constituicao do Estado.

Para o exercicio de tal poder, o mesmo Diploma confere a esta Casa
prerrogativa de encaminhar pedidos de informaçães, conforme disposto no
seu art. 54, § 3°, cujo teor é o seguinte:

"§ 31 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a
dirigente de entidade da administracâo indireta ao Comandante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduals, e a recusa, ou o nâo-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestaçäo de inforrnacâo falsa
constituem infraçâo administrativa, sujeita a responsabilizacâo".

Demonstrada a pertinência da proposição quanto a iniciativa, cumpre-nos
ressaltar, no que diz respeito ao mérito, que a solicitacâo dos dados
mencionados ao Presidente da COPASA se nos avulta oportuna e necessária
ao born andamento dos trabalhos da Comissao de PolItica Agropecuária e
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Agroindustrial, na missão de averiguar possiveis irregularidades durante a
execucâo das obras de barramento realizadas pela mencionada Companhia
no Norte de Minas, no ano de 1998.

Conclusão
Em vista do relatado, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento n o 159/99.
Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 184/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, a proposição em tela requer
seja encaminhado pedido de informacâo ao Secretário de Recursos Humanos
e Administração sobre os estudos que esto sendo realizados pela Pasta de
que é titular, objetivando a pagamento em atraso ate a presente data de
férias-prêmio, diferencas salariais, verbas retidas e qUinquênios devidos aos
servidores püblicos estaduais.

Publicada em 15/4/99, vem a matéria a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A Constituição Estadual, no seu art. 54, § 2°, dispãe que a Mesa da

Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informaçào, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestaçào de informaçâo falsa importam crime de responsabilidade.

o pedido de informaçao proposto no requerimento refere-se a pagamento
em atraso de férias-prêmio, diferenças satariais, verbas retidas e qüinqüênios
devidos aos servidores püblicos estaduais pela administracào anterior.

o atual Chefe do Executivo, procurando solucionar essas pendéncias,
determinou a Secretaria de Recursos Humanos e Administração que
procedesse a estudos visando efetuar a pagamento relativo a tais benefIcios.

Assim sendo, consideramos conveniente o pedido em questâo, pois, na
posse das informaçoes recebidas, este parlamento estará apto a manter a
sociedade correta e oportunamente informada sobre a andamento do estudo
proposto pelo Governador do Estado para viabilizar tais pagamentos.

Conclusao
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Requerimento n° 184/99 na

forma original.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon
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Melo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 204/99
Mesa da Assembléia

Relatôrio
A Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social, atendendo a

requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava, solicita a envio de oficia ao
Capitão Vivaldo de Figueiredo, Comandante da 85 a Cia. da Policia Militar de
Minas Gerais, encaminhando as denUncias efetuadas pelo MST.

Requer, ainda, que, apOs a análise dos fatos, sejam remetidas a Comissão
informacöes sobre as motivos que geraram a denUncia.

Publicada em 17/4/99, vem a matéria a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundarnentaçãa
A Constituicao do Estado, na Subseçâo VI - Da Fiscalizaçao e dos

Controles, propöe, ao lado dos controles interno e externo dos atos da
administracäo piiblica, a controle direta exercido pelo cidadäo e associaçöes
representativas da comunidade, mediante, "ampla e irrestrito exercIcio do
direito de petição e representacaa perante Orgão de qualquer Poder e
entidade da administraçâo". Isso em razão do disposto no "caput" do art. 73
do mesmo Diploma Legal: "a sociedade tern direito a governo honesto,
obediente a lei e eficaz".

Nota-se, da análise do conjunto dos preceitos canstitucionais acima
mencionados, a preocupacão do constituinte mineiro corn o controle e a
fiscalizaçao dos Poderes, reconhecendo a direito da sociedade de ser correta
e oportunamente informada dos atas que, de alguma forma, ofendam aos
cidadãos.

Trata a proposicâa sob comento de petiçao dirigida a Comissâo do
Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social pelo Deputado Ronaldo
Canabrava, pedindo a encarninhamento da descrição de alguns fatos
ocorridos corn integrantes do Movimento dos Trabaihadores Rurais Sern
Terra ao Comandante da 85 1 Cia. da Policia Militar e solicitando-Ihe
informaçöes sabre esses fatos.

A iniciativa de solicitar tais informaçöes é prerrogativa assegurada
constitucionalmente a esta Casa, no exercicia do controle parlamentar direto
sabre as atas do Poder Executivo, em razãa do estabelecido pelo art. 54, §
31, da Constituiçäo Estadual.

Consideramos, partanta, a propasiçâo canveniente e opartuna, já que, de
posse das infarmacães, esta Casa poderá tamar, caso julgue necessárias,
decisöes acertadas cancernentes a matéria em referéncia.
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Entretanto, cumpre-nos dar nova redaçao ao requerimento corn o intuito de

endereçá-lo a autoridade competente e explicitar melhor o que realmente se
pretende.

Conclusào
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 204/99 na

forma do Substitutivo n o 1.
SUBSTITUTIVO N O 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais:
A Cornissão do Trabaiho, da Previdëncia e da Açao Social, requer a V. Exa

que envie ofIcio ao Coma ndante-Geral da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, solicitando-Ihe inforrnaçoes sobre os fatos relatados no documento
em anexo, encarninhado a esta Comissão pelo Deputado Ronaldo
Canabrava.

Requer ainda que, juntamente corn o ofIcio, seja enviado o documento que
segue anexo a este requerimento.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 212/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Ailton Vilela, a proposiçäo em análise tern por
finalidade solicitar sejam encaminhados ao Diretor-Geral do DER-MG e a
Secretaria de Transportes e Obras PUblicas pedidos de informaçoes sobre o
cumprimento do cronograma das obras de duplicação da Rodovia Fernão
Dias - BR-381, correspondente a segunda etapa, especialmente no trecho
entre Os MunicIpios de Carmo da Cachoeira e Campanha.

Publicada em 17/4/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos terrnos do art. 79, VIll, "c', do Regimento Interno.

Fundarnentaçäo
A matéria em exame situa-se no dominio da competência privativa da

Assembléia Legislativa, por força do disposto no art. 62, )(XXI, da
Constituiçâo do Estado.

o art. 54, § 31, do mesmo Diploma, por sua vez, estabelece que a Mesa da
Assembléia poderá encaminhar pedido de informaçaes a dirigente de
entidade da administraçao indireta e a outras autoridades estaduais e que a
recusa, o nào-atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informaçao
falsa constituem infraçâo administrativa, sujeita a responsabilizaçào.

o requerimento versa sobre matéria conveniente e oportuna, tendo em vista
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que os pedidos de informaçöes visam a dotar o Poder Legislativo de
conhecimento necessário ao exerciclo de sua funçäo de controle - cuja
flnalidade é assegurar que a administraçäo atue em consonãncia com os
principios que lhe são impostos pelo ordenamento juridico e que a sociedade
possa manter-se informada sobre a prestação de serviço pUblico.

Ha que se considerar que o atraso nas obras mencionadas tern ocasionado
alguns transtornos a vida nas cidades, dificultando o trãnsito e gerando
prejuizos aos empresários e ao cidadäo comum.

Entretanto, visando dar melhor direcionamento a proposicão e fazer outras
correçöes que nos parecem necessárias, optamos por apresentar substitutivo
ao final do parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacäo do Requerimento n o 212199

na forma do Substitutivo n o i, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N O 1

Exrno. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais:
o Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja

encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informaçöes sobre o
cumprimento do cronograrna das obras de duplicação da Rodovia Fernão
Dias - BR-381, correspondente a segunda etapa, especialmente do trecho
entre os Municipios de Carmo da Cachoeira e Campanha.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 230/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Antonio Roberto, a proposiçäo em epigrafe
requer seja encaminhado ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável pedido de informacOes sobre o estágio atual do processo de
licenciamento ambiental do depOsito de lixo no Municipio de Caeté.

Publicado em 24/4/99, vem o requerimento a Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 § 31 do art. 54 da Constituicão Estadual dispöe que "a Mesa da

Assembléia poderá encaminhar pedido de informacão a dirigente de entidade
da administracão indireta, ao Coma ndante-Geral da Policia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informação falsa constituem infracão administrativa,
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sujeita a responsabilizaçâo".

As mencionadas informaçoes dizem respeito ao processo de licenciamento
ambiental da area a ser destinada a depOsito de lixo, no Municlpio de Caeté,
cuja autorizaçäo e expedida pelo Conseiho de Politica Ambiental - COPAM.

Por ser o meio ambiente o espaço onde se desenvolvem as atividades
humanas e a vida dos animals e vegetais, ele tende a ser degradado se tais
atividades forem desenvolvidas de maneira desordenada.

Como o melo ambiente é considerado patrimônio pUblico pela Lei n o 6.938,
de 1981, deve ser protegido para uso coletivo. A Carta mineira, no art. 214,
IV, dispoe que, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Estado
exigir, na forma da lei, prévia anuéncia do Orgâo estadual de controle e
politica ambiental, para inicio, ampliação ou desenvolvimento de atividades,
construção ou reforma de instalaçoes capazes de causar, sob qualquer
forma, degradaçäo do meio ambiente.

Por essas razöes, consideramos a matéria conveniente e oportuna, por ter
fundamento na Constituiçäo e, quanto ao mérito, por ter o objetivo de proteger
a natureza e a qualidade de vida dos habitantes de Caeté.

Entretanto, para dar ao requerimento o direcionamento correto e adequá-lo
a boa técnica legislativa, apresentamos ao final do parecer o Substitutivo n o 1.

Conclusäo
Diante do aludido, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento n o 230/99 na

forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N o 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
o Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja

solicitado ao Presidente do Conselho de Politica Ambiental - COPAM - o
envio a esta Casa de informaçoes sobre o atual estágio do processo de
licenciamento ambiental da area a ser destinada a depósito de lixo, no
Municiplo de Caeté.

Requer, ainda, seja dada ciência a autoridade referida da justificaçao deste
requerimento.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 4 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 30a REUNIAO ORDINARIA, EM 11/5/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Dalmo Ribeiro

Silva e Paulo Pettersen
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase (Expediente): Atas

- Correspondência: Oficios e telegrama - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposiçöes: Projeto de Resoluçâo no 309/99 - Projetos de
Lei n°s 310 a 315/99 - Requerimentos n

os 289 a 299/99 - Requerimentos da
Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Edson Rezende, Edson Rezende e
outros, Marco Regis, Dimas Rodrigues, Arlen Santiago, Alberto Pinto Coelho
e Márcio Cunha - Comunicaçöes: Comunicaçöes da Comissão de
Administracão PibIica e dos Deputados Bené Guedes, Marco Regis, Bilac
Pinto e Alencar da Silveira Jinior - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Luiz Fernando Faria, Gil Pereira, Sebastião Navarro Vieira e
Dalmo Ribeiro Silva - Questöes de ordem; chamada para recomposiçâo do
nümero regimental; existência de "quorum" para a continuacão dos trabaihos -
2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de lnscriçOes - Questão de ordem
- Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicacöes - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Alberto Pinto Coelho; Decisão da Presidéncia - Questâo de ordem -
Requerimento do Deputado Márcio Cunha; encaminhamento do requerimento
as Comissöes de Fiscalização Financeira e de Transporte - Requerimento
dos Deputados Arlen Santiago, Edson Rezende e outros, Dimas Rodrigues e
Marco Regis; deferimento - Discussão e Votacäo de Pareceres:
Prosseguimento da discussäo do Parecer de Redacäo Final do Projeto de Lei
no 23/99; aprovação; verificacäo de votaçäo; inexistência de "quorum" para
votacào; anulaçao da votaçào; questão de ordem; chamada para
recomposicão de "quorum"; existëncia de "quorum" para votaçâo; renovacão
da votacâo do parecer de redaçao final; aprovação; verificaçâo de votacão;
existência de "quorum" para discussâo; anulação da votaçao - Discussâo do
parecer da Comissäo de Justica pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
no 36/99; discurso do Deputado Hely Tarquinio; questäo de ordem; chamada
para recomposição do ntmero regimental; inexistência de "quorum" para a
continuaçào dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jinior - Alvaro
Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antãnio Andrade - Antonio Carlos
Andrada - AntOnio Genaro - Antonio Jilio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico
Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rérnolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das trés reuniOes anteriores.

1 Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°- Secretário, procede a leitura das atas das trés

reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Rémolo Aloise, 1°-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondência:

OFIC lOS
Do Sr. Saraiva Felipe, Deputado Federal, apresentando o name da Sra.

Anna Maria Lopes Pereira, advogada sanitarista, para participar da cornissão
de elaboração do COdigo Sanitário de Minas Gerais. (- A Cornissão de
SaUde.)

Do Sr. Plauto Ribeiro, Presidente do Tribunal Regional Federal da P
Região, acusando o recebimento do OfIcio no 634/SGM, que encaminha a
Requerimento no 89/99, da Bancada do PSB. (Anexe-se ao Requerimento no
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89/99.)

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
prestando informacaes relativas a possIveis irregularidades que tenham sido
cometidas pelos agentes do DETRAN de Minas Gerais na emissão de
carteiras de habilitacão de motoristas, bern coma sobre a envolvimento de
policiais civis nessas irregularidades, em atenção a requerimento da CPI da
Carteira de Habilitaçao, que solicitou investigacOes desse Tribunal sobre o
assunto. (A CPI da Carteira de Habilitacão.)

Do Sr. Manoel Costa, Secretário de Planejamento e Coordenacão Geral,
encaminhando, em atencão a requerirnento da CPI dos Fundos,
documentacão relativa a Fundos Estaduais. (- A CPI dos Fundos.)

Do Sr. AmarIlio Augusto de Andrade, Presidente da Cãmara Municipal de
Barbacena, solicitando a implantação da TV Assembléia nesse rnunicipio.

Do Sr. MaurIlio Juvéncio Bizinoto, Presidente da Cârnara Muncipal de
Sacramento, agradecendo aos Deputados que votararn pela rejeição do veto
do Governador do Estado oposto ao projeto de lei que dispOe sobre a doacão
de irnóvel a APAE de Sacramento. (Anexe-se ao Veto a Proposicão de Lei no
14.006.)

Do Cel. Mauro Lucia Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, informando, em
atenção a requerirnento do Deputado Sargento Rodrigues, que foram
encarninhados ao Governador do Estado propostas de lei e decreto
regularnentador que versam sobre a extensão do adicional de atividade
perigosa aos militares, em face da promulgaçao da Emenda a Constituição no
35, de 29/12/98. (- Anexe-se ao Requerirnento n o 9/99.)

Do Cel. Valdelino Leite da Cunha, Subchefe do Estado Maior, prestando
inforrnacOes relativas a queixa formulada pelo Sr. Waldir Ramos da Costa, em
atencâo a requerimento da Comissão de Direitos Humanos. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

Do Pe. Lázaro de Assis Pinto, Presidente do Conseiho Estadual de
E Educacão, informando sua impossibilidade de comparecer a reunião da
0 Comissão de Educação a ser realizada em 12/5/99. (- A Cornissão de

Educacão)
Do Sr. VinIcius Carvalho Pinheiro, Diretor do Departamento dos Regimes de

Previdência no Serviço POblico da Secretaria de Previdência Social do
Ministério da Previdéncia e Assisténcia Social, prestando informaçOes sobre a
tramitacão de projetos de lei que tratarn de compensação financeira dos
diversos regimes da previdéncia social, em atenção a requerimento do
Deputado Sebastião Costa. (- Anexe-se ao Requerimento n o 45/99.)

Do Sr. José Eustáquio de V. Rocha, Presidente do Sindicato dos
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Administradores no Estado de Minas Gerais, solicitando que seja indicado
para representar as administradores nos eventos que menciona.

Do Sr. Sebastião Carlos Pereira Filho, Secretário-Geral do Sindicato dos
Bancários de Bela Horizonte e Região, solicitando a cessão de espaço fIsico
nesta Casa, para a lançamento do Comitê Estadual em Defesa dos Bancos
Püblicos, a se realizar em 13/5/99, as 19 horas.

Do Sr. Carlos Vago, encarninhando documentaçãa sobre irregularidades
praticadas pelo Sr. Josué Arruda Pimentel, Juiz Classista da Justica do
Trabaiho, na época em que presidiu o Sindicato dos Pràticos de Farmácia e
dos Empregados no Comércio de Drogas, Medicamentos e Produtos
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais - SIMPRAFARMA -, e sokcitando
as providéncias cabIveis. (- A Comissão de Administracao.)

TELEGRAMA
Do Sr. Arlindo Porto, Senador, informando em atencao ao ofIcio

632/99/5GM, de 20/4/99, que manterá contatos corn vista ao objetivo
pretendido. (- Anexe-se ao Requerirnento n° 77/99.)

2a Fase (Grande Expedierite)
Apresentacão de Propasicöes

O Sr. Presidente (Dalmo Ribeiro Silva) - A Mesa passa a receber
proposiçöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE REsoLucAo N o 309/99

Aprova convênio celebrado entre as Municipios de Pedro Leopoldo e
Ribeirâo das Neves para mod ificacão de limite territorial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- Fica aprovado o convênio celebrado em 8 de abril de 1999, entre as

MunicIpios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, para modificacão de
limite territorial, nos termos do anexo desta lei.

Art. 2° - A descricão de limites intermunicipais prescrita pela Lei n° 1.039, de
12 de dezembro de 1953, passa a ter a seguirite redação: "Começa no divisor
de águas dos córregos do Tijuco e da Mata, no ponto fronteiro as cabeceiras
do córrego do Ferreirinha; desce por este córrego ate sua foz no cOrrego da
Mata, desce por este córrego ate sua foz no ribeirão das Neves; sobe por
este ribeirãa ate a foz do córrego do Barreiro; segue pelo divisor da vertente
da margem direita do cOrrego do Barreiro ate o seu entroncamento corn a
divisor de águas do córrego do SItio, na serra do Amola-Foice; contorna as
cabeceiras do cOrrego do SItio ou Cachoeirinha e continua pelo divisor de
águas dos córregos das Areias e do SItio ate defrontar a cabeceira do córrego
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do Açude; alcanca esta cabeceira e desce pelo corrego ate a foz de urn
pequeno afluente da margem esquerda, a primeiro a montante da barragem
do açude, sobe por este afluente ate a confluência de seus dois braços
formadores, sobe a encosta fronteira, transpöe o divisor de águas e alcanca a
cabeceira do cOrrego que banha a sItio Areias, descendo por ele ate sua foz
no ribeirão Arelas.".

Art. 3 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 6 de maio de 1999.
Eduardo Brandão
Justificação: 0 projeto apresentado visa regularizar os limites territorlais

entre as municipalidades de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves.
Esciarecemos que a alteração a ser feita por meio deste prajeto é

pacificamente respeitada pela populacãa dos municIpias e que eles
celebraram convênia de permuta de territórios em 8/4/98, nos termas
sugeridos pelo Instituto de Geociências Aplicadas da Secretaria de Ciência e
Tecnologia, a qua[ foi aprovado par ambas as Cãmaras Municipais. 0 IGA, na
oportunidade, fez nova mapa de divisas, visualizando a memorial descritiva
par ele elaborado.

Essa alteracão de limites é meramente formal, uma vez que a MunicIpia de
Ribeirão das Neves está histOrica e geagraficamente ligado e ainda arca corn
as responsabilidades administrativas sabre a area que pretende anexar.
Deve-se considerar, também, que as duas cidades, voluntariamente, par meio
de leis municipais, coma cansta em cópias anexas, já assim decidiram.

Isso pasta, sohcito aos ilustres Deputadas que aprovem este projeta,
atendenda assim a vontade da população de Pedro Leopoldo e Ribeirão das
Neves.

- Publicado, vai a prajeta as Comissöes de Justica e de Assuntas
Municipais para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento
lnterno.

PROJETO DE LEI N O 310/99
Declara de utilidade pUblica a Comunidade de Alianca Servos Mensageiros

do Amor - CASEMA -, corn sede no Municipia de Vicosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Cornunidade de Alianca

Servos Mensageiros do Amor - CASEMA -, cam sede no Municipia de Viçasa.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revagam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
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Paulo Piau
Justificaçâo: A Cornunidade de Aiiança Servos Mensageiros do Amor -

CASEMA -, fundada em 30/6/93, corn sede e foro na cidade de Viçosa, é urna
entidade civil de caráter não lucrativo que desenvolve atividades em favor da
sociedade.

A CASEMA presta assisténcia por melo de atividades missionárias e
trabaihos de pastoral, e a formaçâo das pessoas ocorre mediante atividade
catequética, que tern o objetivo de planejar, organizar, dirigir atos, encontros,
congressos ou assernelhados visando a recuperaçâo de encarcerados.

No ámbito da Lei n o 1.300, de 1998, a entidade foi reconhecida corno de
utilidade pOblica pelo Municiplo de Vicosa, pelos relevantes servicos de cunho
fiiantrOpico prestados a cornunidade.

Em vista de apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei no
12.972, de 27/7/98, e pelos servicos sociais prestados a comunidade de
Viçosa, esperamos o apoio dos nobres pares para aprovacäo deste projeto, a
fim de que a CASEMA possa ampliar suas mUltiplas tarefas assistenciais.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame prelirninar,
e de Educacão para deiiberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento interno.

PROJETO DE LE! N o 311/99
Dispãe sobre a redução da carga tributária nas operaçães realizadas na

area mineira da SUDENE.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 12 - 	 ................................
§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçöes estabelecidos em regularnento, a reduzir a carga tributária para ate
doze por cento nas operaçöes internas realizadas por contribuintes situados
na area mineira da Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE.".

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará as medidas
necessárias a execuço desta lei no prazo de trinta dias a contar da data de
sua publicaçâo.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Arlen Santiago
Justificaçao: Nos termos do art. 155, inciso Vi, da Constituiçâo Federal, o
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Estado poderá, independentemente do Conselho Nacional de Poiltica
Fazendária - CONFAZ -, reduzir a alIquota interna do ICMS ate o limite
máximo da interestadual, que e de doze por cento, conforme estabelecido na
Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal. A medida ora proposta visa a
reduzir dos atuais 18% para 12% a aliquota incidente nas operaçães internas
realizadas por contribuintes na area mineira da SUDENE. importa salientar
que a reduçao pretendida resuitará certamente num acréscimo na geraçâo de
divisas para o Estado, na medida em que possibiiitará a reativaçäo de
diversos setores da economia dos municIpios situados na area mineira da
SUDENE que foram paralisados nos Oltimos anos em virtude da grave crise
econôrnico-financeira e da seca que assolou a regiào. 0 impacto inicial da
reduçao na receita estadual será compensado, em médio e longo prazos,
corn o incrernento da rnovimentação econômica na região, gerando mais
empregos e aumento na arrecadacâo do ICMS. Por entendermos que a
proposição e justa e atende a uma das regiöes mais pobres do Estado,
solicitamos o apolo de todos os nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
I nterno.

PROJETO DE LEI N O 312/99
Transforma as Associaçoes de Pals e Mestres - APMs - das escolas

estaduais em Associaçães de Pais, Mestres e Amigos - APMAs.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Ficam as Associacöes de Pais e Mestres - APMs - das escolas da

rede estadual transformadas em Associacoes de Pals, Mestres e Amigos -
APMAs.

Parágrafo 6nico - Os estatutos das APMs existentes serão modificados para
atender ao disposto nesta lei.

Art. 20 - Serâo admitidos corno sôcios das APMAs, na qualidade de amigos
ou parceiros:

- pals de ex-alunos que tenham desempenhado atividades importantes
para a escola e estejam desvinculados dela;

Ii - a associação de comerciantes do bairro;
Ill - representantes de outros segmentos da sociedade dispostos a

colaborar corn as APMAs.
Parágrafo Unico - Nao serão admitidos como associados da APMA de uma

escola os membros da direção da escola e do colegiado da diretoria
executiva.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
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Art. 4 1 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Márcio Cunha
Justificaçao: As Associaçaes de Pais e Mestres - APMs - são entidades

filantrapicas, sem fins lucrativos, que tern o objetivo de auxiliar na formação
cultural, religiosa, civica e moral dos alunos. São instrurnentos de integração
entre pais, professores e alunos, promovendo para tanto palestras, cursos,
atividades de lazer e eventos, buscando meios de viabilizar o born rendimento
dos alunos e as boas relaçães entre a escola e suas farnilias. Promovem
também campanhas para realizar trabalhos assistenciais, visarido a auxiliar
os alunos carentes. Embora não existam em todas as escolas estaduais,
funcionam como urn suporte para as escolas em que já foram criadas.

Entretanto, para terem malor alcance social, tais associaçoes poderiam
adrnitir entre seus membros, além de pais e professores, outras pessoas
interessadas e dispostas a colaborar, transformando-se, assirn, em
Associaçoes de Pais, Mestres e Amigos - APMAs. Dessa forma, o trabaiho
por elas desenvolvido poderia ser ampliado de modo a atender as demandas
das escolas de maneira mais eficaz.

Acreditamos que a transformação das APMs em APMAs sO trará benefIcios
para as escolas estaduais e para as comunidades que delas se utilizam.
Esperarnos, pois, contar com o apoio de nossos pares para a aprovação
desta proposiçâo.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica e de Educaçao para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 313/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao Municipal de Desenvolvimento e

Apoio a Educaçao - AMDAE -, corn sede no MunicIpio de Campos Altos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçào Municipal de

Desenvolvimento e Apoio a Educaçao - AMDAE -, corn sede no MunicIpio de
Campos Altos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Agostinho Patrüs
Justificação: A Associação Municipal de Desenvolvimento e Apoio a

Educação - AMDAE - é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, cujas
açOes são pautadas pela valorização e pelo desenvolvimento da educação no
Municipio de Campos Altos. Dessa forma, procura alocar recursos para o
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ensino e tern firmado convénios corn entidades governamentais e privadas,
visando ao bem-estar das criancas, em particular propiciando-lhes atividades
educativas no perlodo complementar a escola. Além do mais, a entidade
apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade püblica, razão
por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo declaratOrio
proposto.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação para detiberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 314/99
Declara de utilidade pUblica a Associacäo Comunitária do Bairro Santa

Tereza - ACBST -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarada de utilidade püblica a Associação Comunitária do

Bairro Santa Tereza - ACBST -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de fevereiro de 1999.
Anderson Adauto
Justificação: A Associacao Comunitária do Bairro Santa Tereza, fundada

em 19/12/83, e uma sociedade civil que tern por objetivo estimular a amizade
e a cooperacão entre os moradores do Bairro Santa Tereza, por rneio de sua
mobilizaçäo para a realizacao de açOes conjuntas em benefIcio de todos;
cultivar a mais arnpla e calorosa cordialidade entre os sócios e demais
moradores do bairro; promover atividades sociais, econômicas, educativas,
culturais e desportivas; reivindicar ao poder püblico a lirnpeza e a
conservaçâo de ruas e pracas, assim como a realização de melhorias que
oferecam uma vida mais saudável e tranqüila a populacão local e mais
possibilidades de realizacão material e espiritual; colaborar na assistência as
pessoas carentes, contribuindo para a sua rnanutencão, educação,
profrssionalizacäo e encaminhamento social; firmar, para o cumprimento de
seus objetivos, convénios corn associacoes congéneres, entidades religiosas,
Orgãos püblicos e organizaçöes de direito privado.

A diretoria da entidade é composta por pessoas idôneas, que não são
remuneradas pelos servicos prestados.

Como se ye, a entidade preenche os requisitos para a declaracao de sua
utilidade püblica, e, por esse motivo, solicito o apoio dos nobres colegas para
a aprovacão deste projeto de tel.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça, para exame prelirninar,
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e do Trabalho para deliberaçào, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regirnento Interrio.

PROJETO DE LEI N o 315/99
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas

operaçöes internas corn conglomerados de madeira.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 12 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 12- ....................................
§ .... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçoes previstos em regulamento, a reduzir para ate 12% (doze por cento)
a carga tributária nas operaçôes internas corn conglomerados de madeira.".

Art. 21 - 0 Poder Executivo adotará as medidas necessárias a execução do
disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicaçao.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 11 de maio de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposição autoriza o Poder Executivo a reduzir dos atuais

18% para 12% a alIquota do ICMS incidente nas operaçães internas com
conglomerados de madeira.

A redução pretendida atende ao disposto no art. 155, inciso Vi, da
Constituição Federal, dispensando prévia deliberação dos Estados e do
Distrito Federal no âmbito do Conseiho Nacional de Poiltica Fazendária -
CON FAZ.

Vale ressaltar as pontos a seguir.
1- Os conglomerados de madeira, em São Paulo, obtiveram do Governo

uma redução de 18% para 12%, a que vem desestimulando a setor moveleiro
a adquirir as produtos de Minas.

2- A Satipel, fornecedora de conglomerados que pretendia implantar em
Uberaba urn novo pOlo moveleiro, por suas excepcionais condiçoes de
iocalização, acredita que seus pianos devem fazer água, por força da
renUncia fiscal que São Paulo vem promovendo. SO para citar urn caso: a
Gaudêncio - fabricante de móveis de cozinha -, que já havia fechado aiguns
contratos corn aquela empresa, desistiu de ampliá-Ios e foi buscar junto aos
fornecedores de São Paulo os conglomerados de madeira. Dessa forma, a
Satipel, que pretendia dobrar sua produção e investir cerca de
R$90.000.000,00, suspendeu os novas investimentos.

3- E certo que a redução da carga tributária, em qualquer setor, amplia a
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possibilidade de consumo e, em conseqüência, ha major arrecadacao.
Ademais, as indüstrias mineiras, via de regra, são de pequeno porte, e as
alIquotas atuais vêm inviabilizando a nossa economia.

4 - 0 setor mineiro de mOveis e de madeira se constitui de mais de 6 mu
empresas, que abrigam, em sua maior parte, de 6 a 10 empregados; além do
mais, sendo uma indUstria nãa poluente, deve ser incentivada. E preciso
iembrar, ainda, que Minas Gerais é o 5 0 Estado, em termos de faturamento,
no setor moveleiro e abriga a 30 polo moveleiro do Brasil, no Municiplo de
Ubá.

Por essas razöes e porque Minas Gerais não pode continuar perdendo suas
indUstrias e seus investimentos, aguardo de meus pares a aprovacão deste
projeta.

- Publicado, val a projeta as Comissöes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
interno.

REQUERIMENTOS
NO 289/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja remetido ofIcio ao

Presidente do IPSEMG, pedindo a realização de estudos cam vistas a
descentraiizar a atendimento das pericias médicas para as demais unidades
do interior do Estado. (- A Comissão de Saüde.)

NO 290/99, do Deputado Marcia Kangussu, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulacOes cam a Telemig Celular par sua decisão
de destinar 20% da receita do dia 9/5/99 ao Conseiho Estadual dos Direitos
da Crianca e do Adolescente, bern coma seja dada ciëncia a direcãa da
empresa do voto. (- A Comissão de Transporte.)

NO 291/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja formulado apelo
aa Comandante-Geral da PMMG, pedindo o envio de cOpia das fichas
funcionais, constando recompensas e punicöes, de todos as oficiais do alto
comando que estavam na ativa durante a greve de 1997 e de todos as oficiais
membros dos Conselhos de Discipiina e sindicâncias sumárias. (- A Mesa da
Assembléia.)

NO 292199, do Deputado Eduardo Daiadier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Gerai do DER-MG e ao Secretário de Transportes, cam vistas ao
asfaltamento do trecho que liga a MunicIpio de Caratinga ao Distrito de Dom
Modesto, naquele MunicIpio.

N O 293/99, do Deputado Alencar da Sliveira JUnior, solicitando se cansigne
nos anais da Casa voto de congratulacOes corn a jamal "Foiha Andradense",
no Municipia de Andradas, pela excelente cobertura de todos as eventos da
cidade. (- Distribuldos a Comissão de Transporte.)
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NO 294/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulaçoes corn a Sra. Dinorah Carmo por sua eleicâo para
a Presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais,
bern como Ihe seja dada ciência do voto. (- A Cornissão do Trabalho.)

N O 295/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado apelo
ao Comando Gera] da PMMG, corn vistas a instalaçao de uma unidade do
Corpo de Bombeiros no Municipio de JanaUba. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

NO 296/99, da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado corn vistas a realização de
estudos para concretizar a transferéncia de jurisdição do Municipio de Nova
Porteirinha da Comarca de Porteirinha para a Comarca de Janaüba. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

NO 297/99, da Deputada Elbe Brandâo, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a elaboracáo de projeto de
pavimentação de 18km de estrada que menciona, no Municipio de Nova
Porteirinha. (- A Corn issão de Transporte.)

N O 298/99, da Deputada Elbe Brandâo, solicitando seja forrnulado apelo ao
Presidente do Conselho Estadual de Educacao corn vistas a criação de urn
programa que permita aos professores das quatro primeiras series do 10 grau
visitar as residências de seus aunos antes do inicio do ano letivo. (- A
Comissão de Educacão.)

N O 299/99, da Deputada Elbe Brandão, solicitando transcrição nos anais da
Casa da crônica "Cinisrno....., do jornalista montes-clarense Manoet Hygino
dos Santos, publicada no jornal "Hoje em Dia" em 6/5/99.

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja realizado forum técnico para
debater o tema Etica, Humanismo e Cidadania.

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja realizada teleconferência
para discussão do terna A Gravidez na Adolescência. (- Distribuidos a Mesa
da Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Edson
Rezende e outros, Marco Regis, Dimas Rodrigues, Arlen Santiago, Alberto
Pinto Coelho e Márcio Cunha.

ComunicaçOes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçOes da Comissão de

Administração Ptiblica e dos Deputados Bené Guedes, Marco Regis, Bilac
Pinto e Alencar da Silveira JUnior.

Oradores I nscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria.
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O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, rnembros da imprensa, minhas senhoras e meus senhores, born
governante não é o que se expressa em muitos idiomas; é, em verdade,
aquele que sabe falar e entender a lingua do povo. Para faze-b, é essencial
ter uma sensibilidade aguçada, ser capaz de compreender as demandas
sociais dos governados, comprometer-se corn ebas e buscar respostas
prontas e efetivas.

Gracas a incUria das administraçOes passadas, tanto no âmbito da União
quanto do Estado, a situacão da agricubtura e da pecuária é, hoje,
insustentável. A exceção de urn reduzido nUmero de grandes empresários, os
pequenos e rnédios produtores rurais vivem no desalento, sob a arneaca
constante das dividas, vitimados pelas experiências desastradas dos
formuladores de nossas politicas econômicas, rebegados ao esquecimento
por aqueles que são responsáveis pebos destinos do Pals.

O mesmo Palácio do Planalto, que tern sido todo gentilezas corn os grandes
especuladores do rnercado gbobalizado e corn os magnatas das
multinacionais, mostra-se inteiramente frio diante das agruras sofridas pelo
homem do campo. Na verdade, nos Ultimos anos, estivernos totalmente
carentes de uma polItica agrIcola consistente, capaz de dar urn novo abento
ao setor.

Auséncia de condicoes infra-estruturais, falta de crédito, juros escorchantes
e prazos curtos são os cravos que mantém o proprietário rural preso a cruz
de uma triste realidade, que costuma levá-lo a perder as posses, a esperanca
e a própria dignidade. Ele ainda resiste, porque - parodiando Euclides da
Cunha - e, antes de tudo, urn forte. So o amor a terra, que se transrnite de
geracão em geracão, o faz prosseguir, submetendo-se a uma labuta ingente e
sofrendo o desprezo de dirigentes insensIveis.

Esse desprezo tern sido uma constante entre nós. Homens que tiveram
diversas oportunidades de resgatar a agropecuária em Minas e no Pals, a
exemplo do Dr. Alysson Paulinelli, que chegou a Ministro e ocupou, por

0 diversas vezes, a Pasta da Agricultura em nosso Estado, cederarn diante das
dificuldades e deixararn-se flcar na inação.

0 Hoje, é corn grande satisfação que venho a esta tribuna para proclamar aos
nobres colegas Deputados e a meus irrnãos produtores rurais que urn novo
tempo se prepara. A mesma voz que se ergueu do meio destas montanhas

0 para denunciar a entrega da soberania por rneio das privatizacOes sern
critério, que condenou o dilaceramento do pacto federativo pelas imposiçães
draconianas do Poder Central sobre os Estados e que se indignou corn o
sacrificio do povo em beneficio do grande capital internacional levanta-se,
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agora, para anunciar a redençâo do campo.

Tive o privilégio de presenciar, em Uberaba, na abertura da Exposiçäo
Nacional do Gado Zebu - EXPOZEBU -, urn fato que vai, certamente, mudar
nossa história. Falando em nome do Governador Itamar Franco, o Secretário
Raul Belém, apOs reconhecer as agruras dos ruralistas, apresentou a
proposta de uma politica agricola que, tao logo posta em prática, dará ao
setor o oxigênio de que ele precisa para recuperar-se e encontrar
definitivamente os rumos do desenvolvirnento sustentado. 0 Secretário
assegurou que, muito em breve, estará entregando a Secretaria de Estado da
Fazenda estudo visando unificar Os impostos e reduzir o ICMS de alguns
produtos agrIcolas e do setor de máquinas e equipamentos. S. Exa. enfatizou
ainda que "precisamos de crédito oportuno, juros baixos e prazos longos",
para deixar claro que a administraçao Itamar Franco está ao lado da classe
rural tanto para reivindicar junto ao Governo Federal como para buscar junto
a organismos internacionais essas condiçöes indispensáveis para a redençao
do setor.

A determinação do Governador Itamar Franco nesse sentido vem de urn
governante que fala e entende a lingua do povo. So uma pessoa como ele,
urn homem simples, de profundas raizes interioranas, que tern os olhos
voltados para as necessidades da gente brasileira e é sensIvel a vocaçäo
agrária de Minas e do Brash, poderia ter urna iniciativa desse alcance. Mais
urna vez, ele surpreende, apontando novos caminhos através de açöes
concretas e abrindo os olhos do Pals para uma filosofia de administraçao
equivocada, que sO dá atenção as exigências dos organismos internacionais.

o cornpromisso integral do Governo do Estado corn a classe rural, expresso
em Uberaba, representa mais urn aspecto de uma proposta alternativa para
tirar o Brasil da recessâo e do desemprego, rompendo corn a dependência
externa e valorizando o que é nosso.

Para se ter uma deja, nobres Deputados, do alcance do apoio dado ao
homern do campo, basta uma simples comparaçâo tirada da regiâo satélite de
Juiz de Fora, nossa região. All, enquanto a festejada Mercedes-Benz criará 6
mil postos de trabaiho, considerados os empregos diretos e indiretos, a
agropecuária, sozinha, ocupa 80 mil trabalhadores. Se é assim hoje,
irnaginem o que será no futuro prOxirno, quando o projeto do Governador
Itamar Franco apresentar seus primeiros resultados.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Luiz
Fernando Faria. 0 prazer é rneu de fazer esta intervenção e deixar registrado
nesta Casa que concordo totalmente corn o que foi dito por V. Exa. E quero
dizer rnais, larnento apenas que V. Exa., hoje, não esteja responsável por
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todo esse setor do Estado de Minas Gerais. Pessoas como o senhor, que
entendern profundarnente dessa matéria, é que deveriam estar a frente desse
tao sofrido povo, que, sabemos, luta mais por amor ao que faz do que pelo
lucro que recebe, que é quase nenhurn; muitas vezes tern é prejuizo.

Quando o senhor diz que a Mercedes-Benz, que hoje funciona em Juiz de
Fora, poderá chegar, corn 6 mil empregos diretos e indiretos, e diz que mais
de 80 mll pessoas, naquela regiao, dependem exclusivamente do setor da
agropecuária, lamentamos profundarnente que as autoridades neste Pals
ainda näo tomaram consciência de que tudo o que temos para dar alimento a
nossa farnilia, para nos alimentar, para dar condiçoes ao cidadão de não
provocar o êxodo rural, depende de seriedade nesse setor. E o senhor tern
mostrado isso nâo so corno Deputado, mas no seu dia-a-dia, corn sua luta, de
muitos anos, por essas categorias.

Apresento, de pUblico, meus parabéns, meu reconhecimento, e tomara que
o senhor consiga mobilizar toda a categoria, que é muito grande no Estado de
Minas Gerais, para que o Governo possa realmente fazer alguma coisa por
tanta gente que necessita. Obrigado, Deputado.

o Deputado Luiz Fernando Faria - Agradeco as palavras do nobre
Deputado, por quern tenho muita admiraçao e respeito, mas saliento,
Deputado Alberto Bejani, que tenho a conviccäo de que a pecuária e a
agricultura estão entregues a urn grande conhecedor também, que é o
Deputado Raul Belérn. Não tenho dUvidas de que ele fará uma grande gestão
a frente da Secretaria da Agricultura, resgatando, corno disse anteriormente,
todo aquele anseio da nossa classe, traçando urna linha promissora para o
futuro, e a partir do Estado de Minas Gerais. Isso nos orgulha muito.

Mas, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, uma nacâo em que os banqueiros e
os especuladores encontrarn todo tipo de facilidade, enquanto os pequenos e
médios proprietários rurais ficam entregues a prOpria sorte, não pode dar
certo. Nela, não é de admirar que uma multidâo de excluldos, entre os quais
aqueles que perderarn suas terras, tenham atitudes desesperadas e cheguern
ate mesmo a atentar contra a prOpria ordem legal. Não apoiamos, quero
deixar aqui registrado, açOes que violentem a lei. Entretanto, os verdadeiros
responsáveis pelo caos que nos ameaca devem ser procurados entre aqueles
que governam de costas para as necessidades reals da populaçâo.

Por isso, saudamos, corn entusiasmo e esperanca, a voz que se manifesta
em Minas e que, por interrnédio de atos concretos, aponta o caminho para o
Brash!.

Estâo de parabéns o Governador Itamar Franco e o Secretario da
Agricultura, Deputado Raul Belém. E corn orgulho que quero desta tribuna
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deixar registrado que cerramos fileiras ao lado de S. Exas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gil Pereira.
o Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, membros da Mesa, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, na ültima sexta-feira, 7 de maio, o Banco do
Nordeste, mais uma vez pioneiro na estruturação do setor produtivo do
Nordeste brasileiro e do Norte de Minas, lançou, em Fortaleza, o Programa
Farol do Desenvolvimento, através de teleconferéncia que contou corn a
participaçäo do Ministro Pedro Malan, do Senador Antonio Carlos Magalhâes,
Presidente do Senado, e dos Governadores do Nordeste, interligados a
Brasilia através do sistema de video conferéncia. E sobre esse Programa que
quero falar hoje.

Além da injeço permanente e sistemática de recursos na economia, o
Banco do Nordeste vem contribuindo também para a estruturação do setor
produtivo da região, através de parcerias corn entidades privadas e corn os
governos municipais e estaduais.

A partir dessas articulaçoes e corn a experiência adquirida corn o
funcionamento de 1827 comités municipais, o Banco lança agora o Programa
Farol do Desenvolvirnento, que pretende ser urn espaço aberto para
discussOes sobre a realidade local, objetivando diagnosticar a situaco atual e
desenvolver acOes a partir de urna visào cornpartilhada do municlpio corn
Organizaçâo e foco de atuação voltados para as oportunidades concretas de
seu deserivolvimento. Participam dessas discussOes todos os segmentos da
sociedade - grandes ou pequenos empresários e produtores, organizaçOes
associativas que, de forma integrada, possam alavancar potencialidades e
transformá-las corn resultados.

0 Farol do Desenvolvirnento do Banco do Nordeste objetiva, pois, contribuir
para a rnelhor estruturaçâo da economia do rnunicipio, facilitando o acesso a
novas tecnologias, encaminhando as dernandas por acOes governamentais,
dentificando e viabilizando novas oportunidades de negócios e novos canais
de comercialização.

Corn isso, o Banco chega mais próxirno do produtor regional e passa a
interagir em todos os aspectos relacionados corn o desenvolvirnento do
municiplo, organizando as demandas da cornunidade e contribuindo corn a
geraçäo de politicas e estrategias integradas para o seu desenvolvimento.

Como o próprio nome traduz, o Farol é o indicativo do rumo certo que os
pequenos produtores haverão de seguir em busca de saidas para o seu
desenvolvimento.

Cumpre enfatizar a função social do Banco, que privilegia
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rnicroempreendedores que viviam a margem do sistema financeiro normal,
beneficiando os excluldos, como ambulantes, pequenos lojistas e fabricantes
de urna infinidade de produtos de consumo. Sua funcão social é a de
incorporar ao rnercado aqueles que estão na base da pirâmide ernpresarial.

Ha urn ano, o Banco já iançava a semente do Farol que nasce hoje, corn o
seu CREDIAMIGO, que incorporou ao mercado rnilhares de
rnicroernpreendedores nâo atendidos pelo sistema financeiro tradicional,
garantindo-Ihes acesso ao crédito para expandir ou rnesmo criar seus
negOcios. Foram 84 mil empréstimos em 51 cidades do Nordeste e do Node
rnineiro.

Por sua relevância do ponto de vista social, o Prograrna foi incluldo no
conjunto dos projetos do Programa Brasil em Ação, tendo sido considerado
por todos urn rnodelo na geracâo de emprego e renda no Pals.

o Programa vem melhorando a renda e a qualidade de vida das
comunidades, arnpliando as oportunidades de trabalho autônorno,
estirnulando os que tern pouco a possuir urn pouco mais, incentivando o
aproveitamento de oportunidades no mercado de pequenos negócios. E rnais:
eleva a auto-estima e a esperança das pessoas.

E preciso irnplantar pollticas de desenvolvimento regional sem o cunho
assistencialista, acreditando no potencial econOmico dos rnunicIpios do Node
e Nordeste, através da parceria entre Governo e sociedade civil.

Nosso comprornisso corn a nossa regiâo é o de atuar ern todas as frentes
possIveis, somando esforcos de todos os nIveis de governo e da sociedade
para que possarnos combater o desernprego. E o crédito ágil, fácil e acessivel
que o Banco do Nordeste vem implantando é urn meio irnportantissirno para
se combater o desemprego.

o Farol do Desenvolvimento atuaré corno o CREDIAMIGO e o PROGER,
quejá financiam milhares de pequenos ernpresários, gerando rnais de 100 mil
ernpregos, colaborando para estimular a producào a partir da base, gerando
produtos e serviços, irnpostos e renda.

E, do ponto de vista social, manterá os produtores em seu local de origern,
urna vez que abrirá perspectivas de trabalho nos municIpios. Isso impedirá o
deslocarnento do interior para as grandes cidades, ocasionando o
aparecirnento de favelas, bolsOes de pobreza, corn o consequente aumento
da rnarginalidade e da violéncia urbana.

Este quadro perverso, cornum na região ha décadas, precisa ser mudado. E
O Farol do Desenvolvimento do Banco do Nordeste vern contribuir para a
rnudança dessa imagern.

Reproduzindo, aqui, as palavras do Ministro Pedro Malan, por ocasião da
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teleconferência que lançou o Prograrna, quero ressaltar o simbolo escolhido -
Farol -, que nos transmite a imagern de poder dissipar o nevoeiro e a neblina
que se abatem sobre a região norte de Minas e o Nordeste do Pals, como se
fosse uma terra sem perspectivas de recuperação. Que esse farol contribua
para dissipar a névoa de fatalismos e derrotismos, atrasos e preconceitos que
sempre foram lugar-comum, em se tratando das regiöes Norte e Nordeste.

o desenvolvimento do Brasil passa obrigatoriamente pelo desenvolvimento
dessas regiöes. 0 Farol val ançar urna luz sobre a região, evidenciando sua
capacidade de resolver seus problemas corn soluçöes inovadoras. 0 Node de
Minas e, por extensão, o Nordeste do Pals, é viável e o Farol do
Desenvolvimento veio para ficar e eliminar de vez a arraigada cultura da
indüstria da seca. E cabe a nós, cidadãos da regiào node de Minas, o papel
de enterrar essa cultura de uma vez por todas.

o Deputado Carlos Pirnenta (em aparte) - Queria também fazer coro corn
as palavras, corn o pronunciamento de V. Exa., que, em boa hora, vem
rnostrar, acima de tudo, a importância do Banco do Nordeste na nossa região.
Alias, essa näo é a prirneira vez, porque V. Exa., ao longo dos Ultimos quatro
anos, procurou sempre uma aproximaçäo major corn o Banco do Nordeste,
inteirando-se dos seus programas, projetos e principalmente cobrando uma
presença mais marcante e decisiva desse importante Banco de fomento na
regiâo node do nosso Estado.

Esse programa que foi exposto, Farol do Desenvolvimento, foi acima de
tudo lançado simultaneamente em todos os Estados do Nordeste brasileiro e
em Montes Claros, na ültima semana. Fol urn programa impodante e deve ser
mais divulgado. Deputado Gil Pereira, é necessária urna aproximacâo major
do Governo do Estado de Minas Gerais corn o Banco do Nordeste. Trata-se
de urn canal de desenvolvimento e de fomento. 0 Banco do Nordeste nâo
pode ficar a rnargem do que se passa em nosso Estado. 0 Governador
itamar Franco, através de sua assessoria, tern a obrigação de procurar urna
aproximação maior, porque se trata de urn Banco que ja trouxe bons
resultados a região node do Estado. Hoje, ele também se estende ao vale do
Jequitinhonha.

Precisamos nos inteirar, cada vez mais, da programação desse Banco,
porque, se não, vai acontecer o que normalmente acontece: os Estados do
Nordeste brasiteiro chegam na frente, captam os recursos, e o que para nOs
sobra, as vezes, é muito pequeno, é muito pouco, diante das nossas
necessidades.

Acho que a politica de V. Exa. é absolutamente correta: aproximar-se,
inteirar-se, cada vez mais, da programação do Banco do Nordeste. Assim,
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quero dar-lhe os parabéns e [he dizer que pode contar corn o nosso trabaiho
e corn toda a bancada do Node de Minas nesta Casa, para que possarnos
promover essa aproxirnação entre o Banco do Nordeste e o Estado de Minas
Gerais, porque, neste caso, quem sairá ganhando säo o Node de Minas e o
vale do Jequitinhonha. Parabéns pelo seu pronunciamento!

0 Deputado Gil Pereira - Agradeco ao nobre Deputado Carlos Pirnenta, que
tambérn tern sido urn bataihador muito atuante das causas do Node de Minas.

Também quero inforrnar que, hoje mesmo, estive corn Manoel Costa,
Secretário do Planejamento, e corn o Secretário Hargreaves, que me disse
que, a partir de agora, vai participar mais das atividades da SUDENE e do
Banco do Nordeste. 	 -

0 Deputado Durval Angelo (em apade) - Deputado Gil Pereira, já é
conhecida por toda esta Casa a preocupacão de V. Exa. corn o que acontece
no Node de Minas. E por isso que V. Exa. foi o Deputado mais votado
naquela regiäo. Em boa hora, traz essa discussäo, alertando a respeito do
financiamento e da importância que o Banco do Nordeste tern na prôpria
região. Entendemos que o Governo do Estado estará presente para exigir que
sejarn mantidas as polIticas do Banco do Nordeste na região.

Mas aproveito a inscricão de V. Exa., conforme anteriorrnente combinarnos,
em funcâo de ter que me deslocar agora para urna entrevista coletiva na Sala
de Imprensa, para fazer uma denüncia sobre o Municipio de Contagem.

Estamos vivendo, nos ültirnos dias, uma situacão inusitada naquele
municipio. Tornarnos conhecimento ontem do Decreto no 10.139, assinado em
19/4/99 pelo Prefeito daquela cidade, Paulo Augusto Pinto Matos. Por esse
decreto, o Prefeito afasta do cargo de mernbro efetivo o representante do
Sind-UTE, subsede de Contagem, junto ao Conselho Municipal de Educacao,
o Prof. Lindomar Diamantino Segundo, nomeado por meio do Decreto no
9.782, de 10/10/87.

E urn verdadeiro absurdo que o Prefeito tome como referência urn processo
da Corregedoria Municipal, datado de 7/4/99. Isso significa que tal processo
foi concluido em 12 dias, e nele o Prof. Lindomar Diarnantino Segundo nâo fol
ouvido.

Ele é urn professor muito respeitado no Municlpio de Contagem. Ha oito
anos, compãe os quadros do Conselho Municipal de Educacão. E liderança
sindical e tern estabilidade garantida pela Constituição. Foi indicado, conforme
a lei estadual que estabeleceu o Conselho, por urna entidade de classe, o
Sind-UTE. E, segundo o processo da Corregedoria, é acusado de algo que
nâo cometeu: ter dito urn palavrào nurna reuniäo desse Conselho.

Sabernos que a verdade 6 que o Prof. Lindomar tern denunciado no
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Conselho a abandono e a autoritarismo da educaçâo naquele municlpio. E
esse autoritarismo se confirmou hoje, quando o Prof. Lindomar,
acompanhado de sua advogada, foi tentar pegar a cópa do processo da
Corregedoria. Pasme, Deputado Gil Pereira: foi recebido na Corregedoria por
urn policial de name Maurilia Nabak. E Ia estavam também urn escrivão e urn
Delegado de PalIcia. Alias, estou encaminhando ao Secretário da Segurança
Pblica Mauro Lopes urn pedido de inforrnaçaes.

Coma ele pade liberar palicials para fazerem parte da Corregedoria em
Contagem? Alguma caisa está errada. Esse policial de name Maurllio Nabak
ate mesmo arneacau fisicamente o Prof. Lindomar.

E urn absurdo que esteja acontecendo issa numa cidade da regiâo
metropolitana. Queremos denunciar esse autoritarismo e deixar bern claro
que, se a Prefeita nâo revagar seu ato, haverá mobilizaçaes nas escolas
municipais. A partir da prOxima semana estào sendo anunciadas
paralisaçoes. Traremos esse debate para a Camisso de Educacáo desta
Casa. Querernos repudiar a autoritarismo, prestar salidariedade ao Prof.
Lindornar, esperar que a bom-senso prevaleça e que a Prefeito revogue a seu
ato de autoritarismo. Obrigado.

o Deputado Gil Pereira - Quero finalizar minhas palavras dizendo da
importância do apoio do nasso gerente João, do Banco do Nordeste em
Montes Claros, do Superintendente do Banco do Nordeste para a Estado de
Minas Gerais e da Bahia, Dr. Marcos Barroso, e também do prOprio
Presidente Byron Queiroz, do Banco do Nordeste em Fortaleza, que tern feito,
ate então, urn trabalho em pral do Norte de Minas, sem nenhuma
discriminaçao. Vamos ajudar essa interligacão do Governo do Estado corn a
Banco do Nordeste e a SUDENE. Muito abrigado.

o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Sebastião Navarro Vieira.
o Deputado Sebastiäo Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

"Folba de S. Paulo" de antern, em matéria de capa, apresentau-nos mais urn
dada que vem engrossar a caldo do desemprego no Pals: 50 mil pessoas
fizeram fila junta ao Centro de Solidariedade ao Trabalhador, da Força
Sindical, disputando as 10 mil vagas aferecidas para a serviça de varriçâa das
ruas da capital paulista.

Triste sina, esta nassa: domamos a besta inflacionária que assalava a
Naçào, rnas näo conseguimas dornar a mostrengo galapante do desemprego.
Pior ate: permitimos que acöes, nitidamente favoráveis ao cornbate do
desemprega, estejam ausentes de nosso Estado. Refiro-me, Srs. Deputados,
a matéria publicada pela revista "Veja" desta semana, na seção Economia e
Negócios, cam a titulo de "Quern dá mais pela Ford".
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Assustau-me, sobremaneira, saber que, entre as seis Estados brasileiros

que buscarn a rico date desprezada pelo Governo do PT no Estado do Rio
Grande do Sul - a implantação de uma fábrica de automOveis -' Minas Gerais
nãa está.

o Deputada Alberta Bejani (em aparte) - Gastaria de apraveitar essa sua
fala, em relaçao a fábrica da Ford, que, a principio, iria para a Rio Grande do
Sul, e lamentavelmente, par razöes que nâo vamos discutir, relativas aa
Governadar desse Estada, ja não ira. Lamentamas que, ate a momenta, a
nassa Governadar, S. Exa. o Governador Itamar Franca, não tenha
dernonstrado interesse em trazer essa fábrica para a nasso Estada. Havia
pouco tempo, discutlamas a vinda da Mercedes-Benz para Minas Gerais,
estando haje instalada em Juiz de Fora, e sabemos que muitas vantagens
foram oferecidas a essa empresa para que fabricasse a seu carra: a classe A.
E par que näa fazer a mesmo cam a Ford, para Minas Gerais? Minas Gerais
ja mastrou ser a mae das empresas que querern começar a trabalhar no
Brasil. E Minas nâo pode deixar de ser a mae, mesmo ao ter trocado de
Governador. Fazemos aqui urn apela ao nasso Governador, Dr. Itamar
Franca, e sabemos que, daqui a alguns dias, tornará posse interinamente a
Dr. Newton Cardoso, para que, pela menos, convidem a Ford, a fim de que
venha ao Estada que é mae, chamado Minas Gerais. Obrigado, Sr. Deputada.

o Deputado Sebastiäa Navarro Vieira - Agradeço ao ilustre Deputada
Alberta Bejani pela seu impartante aparte. 0 Deputado Alberta Bejani vern de
Juiz de Fora, cidade que acaba de receber a Mercedes-Benz, fruto de urn
esforço do Gaverno de Minas na gestao Eduardo Azeredo e que tantas
beneficias, tenho certeza, haverá de trazer para Minas, assirn coma a FIAT
trouxe no passado. E justamente este assunta que me traz a tribuna hoje: a
despreza de Minas pela fabrica da Ford, quanda todos as Estados estäo
briganda, novamente, para sediá-la.

Fico a irnaginar se a posicionamento de urn Estado brasileiro de nâa se
apresentar para a disputa pela implantacâa de mais uma fábrica de velculas
automotares em seu território possa ser fruta de urn pass Ivel espirito de corpa
entre dais entes federados que estäa arnalgamando formas litigiosas corn a
Governo da Repüblica: a Estado do Rio Grande do Sul, que rejeitau a
implantacâo da fabrica, corn a argumento de que näa se pode dar dinheiro
püblica debaixo da roupagem de incentivas nessa épaca neoliberal, e a de
Minas Gerais, que nâo participa da disputa entre as Estados para a instalaçáo
da fábrica, talvez em solidariedade pelo apoio recebido dos gauchos quanda
da bisonha infarmacão da moratória mineira.

Dal a meu temor de que esteja nascendo uma polItica do "tapete cam
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bigode", possibilitando uma calvIcie prematura dos mineiros e dos gatchos
ou, se preferirern, dos montanheses e dos pampianos.

Não consegui entender que outro motivo venha justificar a ausência de
nosso Estado na disputa pela instalaçâo de outra montadora em seu territOrio.
Par essa razão, apresento, ao final de minha fala, requerimento em que
solicito a presença, no Plenário desta Casa, do ilustre Deputado Geraldo
Rezende, Secretário de IndUstria, Comércio e Turismo, para que venha
explicar ao povo de Minas se a matéria da revista "Veja" está correta e, caso
esteja, corn que fundarnento a Governo do Estado não quer outra montadora
no território mineiro.

E inexplicável que o exemplo da FIAT nâo cale fundo na alma deste
bombástico e mIope Governo, que se encontra entrincheirado no Palácio da
Liberdade. As muraihas erguidas impedem que ele enxergue aquHo que todo
o mundo já viu e a texto da revista "Veja" reportou: 'OIhe-se a caso de Betim,
em Minas Gerais. A fábrica da FIAT instalou-se no municipio em 1976. Na
época, a renda corn impostos era de aproximadamente 11 milhães de
dólares. Hoje é de quase 100 milhöes de dólares. Havia 3.800 pessoas
empregadas na indüstria. Existem, atualmente, 34.000 operários industriais
em Betim".

Al está a grande motivo pela qual as Estados da Bahia, do Paraná, de
Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e de São Paulo
encontram-se na disputa: aumentar a oferta de emprego. lndependentemente
da coloração partidária, as Governos do PFL, do PMDB, do PDT, do PPB e
do PSDB buscam amenizar a desumano problema do desemprego. Eles
sabem que, no rastra de uma montadora, vem urn incontável nümero de
outras fábricas e de prestadores de servicas.

Observem, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, que não quero discutir as
razOes do Estado do Rio Grande do Sul. La, a Prefeito Municipal de Gualba,
municIpia que iria receber a fábrica da Ford e sonhava elevar a arrecadação
de seus impostos de R$26.000.000,00 para R$400.000.000,00 ao ano, cuida
de informar-nos a reação do povo. Segundo ele, a PT nunca mais ganhará
uma eleição naquele municIpia. E a mais incrIvel é que, conforme apanta a
matéria já citada, a Governador Olivia Dutra percebeu a "tamanho da
barbeiragern que corneteu ao desprezar a fábrica de carros" e tentou retomar
o diálogo corn a fabricante, que, formal e solenemente, já se pronunciau
quanta a decisão final de que a Estado do Rio Grande do Sul não terá a
fábrica em suas terras.

Quero é discutir e, se possivel, entender a porquê de a Governo do Estado
de Minas Gerais estar ausente nessa cornida do aura dos tempos modernos.
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Não posso acreditar que a falacioso argumenta de que a Estado nãa pode
subsidiar empresas notadamente transnacionais - mote do Governador
gaUcho para recusar a fábrica em seu Estado -, sirva de razão para que
Minas Gerais se mantenha ausente da discussão. Afinal de contas, a que não
é born para a Rio Grande do Sul pode ser - e neste caso especIfico a é -
muito born para Minas Gerais.

Dessa maneira, nao podemos aceitan a argurnenta gaUcho. E, não a
aceitando, mas, ainda assim, ausente da disputa pela fábrica de automáveis,
so podemos entender a atitude de Minas Gerais coma uma solidaniedade as
avessas: a povo rnineira sal profundamente prejudicado, mas a Governo de
Minas sai fortificado junta ao Governo gaUcho contra as acães neoliberais do
Governo da RepUblica.

Al, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, assalta-me navarnente a neceio de
que tenhamos dais Governadores que, insistentemente, apontam a vertente
de seus atos: para que a açäo do Govenno Estadual dê certo, é necessário
que a acão do Governo Federal dé errado.

Minas não pade pagar tao caro a preco de urn corporativisrna cego ou de
urn coleguisrno egoisticamente centrado na vaidade dos govennantes. Minas
ha que nesistir. Esta Casa, estuário natural das angUstias do povo mineiro,
saberá retornar a caminho da palitica feita cam a abjetiva de garantir ao
cidadão dias melhores.

Par esse mativa, é incancebivel que, ao final do sécula XX, ainda não
tenhamos conseguido assimilar as ensinamentos de Keynes, que,
denunciando as imperfeicöes do rnercado, teve a profética ousadia de
escrever a ensaia denominado "As Possibilidades EconOmicas de Nossos
Netos". Tao atual é seu texto, que vale a pena nós nos determos urn pouco
em sua análise. Dizia ele, em 1930: "A vigente depressäo mundial, a enorme
anomalia do desemprega num mundo cheio de necessidades, as desastrosos
erros cometidos cegam-nos para a que está ocornendo sob a superficie, para
a verdadeira interpretaçãa da tendência das coisas. De minha parte, preveja
que, ainda em nossa épaca, devera sen provado a desacerto dos dais ernos
opostas de pessimismo que atualmente tanta tumultuam a mundo, a
pessimismo dos revolucionãnios, para as quais as coisas vão tao mal que
nada nos pode salvar, a não sen violentas transformacoes, e a pessimismo
dos reacionánios, pana as quals a equilibria da vida econômica e social é tao
precário que nào devemos nos arriscar em fazer expeniências. 0 que
podemos nacionalmente espenar, daqui a cern anos, quanta ao nIvel de nossa
vida econômica? Quais são as possibilidades econômicas de nossos netos?".

Quem de nós, em sã consciência, ye sincenidade, vontade politica e firme
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propOsito de construcão, por parte do Poder Executvo, das reais condicöes
para as possibitidades econömicas, não de nossos netos, mas de nossa atual
realidade?

Estamos diante de urn momento histOrico. A poiltica de Minas tern que
retomar sua vocação histónca para o paciente exercicio do diálogo. Não
podernos, Sras. e Srs. Deputados, permitir que o pessimismo dos
revolucionários tome conta de nossa trajetOria. Não podemos, também,
permitir que o pessimismo dos reaconários se instate entre nós.

Por esse motivo, Sr. Presidente, apresento-the agora requerimento peto
quat solicito seja convidado, corn a urgência que o caso requer, o Secretário
de IndUstria, Comércio e Turismo, Deputado Geraldo Rezende, para que
cornpareça a este Ptenário e dê as devidas expticaçöes sobre 0
posicionamento do Governo de Minas Gerais quanto a instatacão da fábrica
de automóveis da Ford.

São essas as palavras que trouxe para reflexão nesta tarde.
0 Deputado João Batista de Oliveira (em apar-te) - Meu caro Deputado

Sebastiâo Navarro Vieira, gostaria de curnprimentá-to pelo bern articulado
pronunciamento, mas, pela quatidade do seu discurso, não poderia deixar de
cotocar urn contraponto nas suas afirrnaçöes.

A indüstria automobilIstica vem fazendo chantagem corn os Governos do
Brasil - leiloando as Governos dos Estados, que estão tendo que comprar as
passes das montadoras para que etas se instalern. Se a atitude tomada pelo
Governador Olivia Dutra fosse seguida por todos as Governadores, não
teriamos que fazer renüncia fiscal para ter rnontadoras dando ernprego no
Pals.

Etes vêrn aqui explorar a mão-de-obra, que é mais barata. E a Governo do
Estado ainda tern de pagar para eta se implantar.

Encerrei meu pronunciarnento no nosso querido Sul de Minas, do qua[ V.
Exa. é urn brithante representante, falando sobre a indUstria autornobitistica.
Eta é a 330 empregador do Brasil. Ha 32 setores que empregarn mais no
Brasil que a indüstria automobitIstica. Se o Governo brasiteiro desse a
agricuttura e a pecuária 20% da atenção que dá a indtstria automobitistica, 0
Brasil não precisaria dela. lamos vender batata, café, teite, boi, as frutas do
Jaiba e impartar carrão americana para passear em Minas Gerais.

Então, é necessário cotocar esse contraponto, para que a atitude do
Governador OtIvio Dutra não signifique apenas a ato de urn Governador que
virou as costas para a desenvotvirnento. Pode ser que ete esteja fazendo
escota corn o objetivo de acabar corn a chantagem e a teilão que a indüstria
automobitIstica vem fazendo corn recursos pUbticos. Muito obrigado.

357
0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeco muito a aparte do ilustre

Deputado, a quern muito respeito. Entendo a sua posição. Mas gostaria de
tembrar que o Governador OIlvio Dutra já se arrependeu da bobagem que fez.
E tentou corrigir. Mas, al, encontrou as portas da Ford fechadas. Diversos
Estados do Brasil estãa lutando para receber essa importante indüstria
geradara de empregos.

Temos que considerar, Deputado João Batista de Oliveira, que a indUstria
automobilIstica ou uma montadora gera uma infinidade de outras indüstrias
periféricas de fornecirnento, coma é a caso de Minas Gerais, corn a instalação
da FIAT. Ternos esperança de que a rnesrno fato que ocorreu em Betirn,
através da FIAT, venha ocorrer em Juiz de Fora, corn a Mercedes-Benz.
Minas Gerais, antes da FIAT, tinha urna posiçao. Haje, tern outra.

Querernos que a Brasil dê todo a apoia a agroindüstria, a nossa pecuária e
a nossa agricultura, sem esquecer a nasso progresso industrial, o nosso
progresso na tecnalogia de panta e em todas as areas, porque numa mao,
embora näo sejarn iguais todos as dedos, etes precisarn ter urn sincronismo
anatômica para que funcionem: é a indUstria, a pecuária, agricultura, a
prestacão de serviços. Se fizermos crescer somente urn deda e "importar" as
outros, teremas uma rnäa aleijada, que não ajuda a canstruir a progressa, a
futuro e o bem-estar da nassa gente.

0 Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Dalma Ribeiro da Silva.
O Deputada Dairno Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputadas,

Deputadas, imprensa, rneus amigos, volta a esta tribuna, sendo que dela já
me utitizei para trazer a esta Casa as probternas do Sul de Minas. Refiro-me a
crise da bataticultura, que a minha regiãa está enfrentando. Fizemas urn
trabalho conjunto corn as nassas pares e corn setares do Governo. Através
de urn nosso requerirnenta, dirigida a Comissão de Patltica de Agrapecuária,
tao bern presidida peto Deputado Joãa Batista de Oliveira, recebemas, dia 6
passado, uma carnissãa representativa, em audiência ptbIica, na cidade de
Pousa Alegre.

0 Para o Sul de Minas e minha região, urn dos mativos mais impartantes para
que Ia fosse a Assembtéia Legislativa era discutir, juntamente corn as
bataticultores, a crise e buscar satuçöes efetivas. Naqueta aportunidade,
conseguimos agendar urn encontro, que ocorreu na tarde de ontem, cam a
superintendência do Banco do Brasil, para que, caso a casa, possa esse
Banco discutir os prablernas na nossa regiâo.

Esse momenta é, para mirn, de rnuita satisfação e ategria, porque
buscamos a born cornbate. Estamas buscando salucöes para a nossa região,
através da bancada sut-mineira. Ternos certeza de que, através do Sul de
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Minas, que sempre foi urn braço representativo e forte de Minas Gerais,
encontraremos soluçães, porque a bataticultura representa 75% da ecomomia
do Sul de Minas. La, sem dUvida alguma, em urna audiência extraordinária,
ouvindo vários segmentos de classes, encontramos sugestöes. Se Deus
quiser, dar-Ihes-emos o andamento necessário.

o Deputado Dimas Rodrigues (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputadas, gostarla de dizer que tivemos a honra de estar no Sul de Minas,
na cidade de Pouso Alegre, juntarnente corn o Deputado Dalmo. La, pudemos
constatar a grande amizade e o grande prestIgio que tern esse Deputado.
Sabemos, Deputado Dalmo, que V. Exa. ja gozava de grande prestigio,
porque chegou a esta Casa conquistando a amizade de todos os seus pares.
Gostarla de dizer-Ihe que estamos corn V. Exa., juntamente corn o nosso
Presidente da Cornissâo de PolItica Agropecuária, para ajudar Os
bataticultores do Sul de Minas. Parabenizamos V. Exa. pela belissima reuniâo
e recepção que tivernos naquela cidade. Muito obrigado.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado. Também não poderia
deixar de externar a minha homenagern ao nosso Presidente da Comuissão,
Deputado João Batista de Oliveira, ao nosso LIder do Governo, Deputado
Alberto Pinto Coelho, ao Deputado Ambrôsio Pinto e ao Dr. Jorge, que
estiveram Ia dando esse apoio tao importante para a nossa regiâo. 0
momento é sério, mas temos certeza de que, corn a nossa reuniäo, corn o
nosso trabalho e corn o nosso cornprornisso, bons frutos serão gerados.
Ontem rnesrno, em urna reunião corn a superintendência, corn a participaçâo
do Deputado Chico Rafael, que e também daquela localidade e que tanto está
empenhado nessa luta e nesse trabalho pela nossa classe, encontramos
grande boa-vontade da superintendéncia em buscar, caso a caso, a soluçâo
para os bataticultores de nossa regiâo.

o Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Meus cumprimentos ao
Deputado Dalmo. Gostaria de registrar a satisfacâo da Cornissâo de
Agricultura e Agropecuária da Assernbléia ern comparecer àquela audiência e
gostaria de falar da irnportância que ela foi para essa Comissão, pelo
conteUdo das suas propostas. Ontem participamos, corn V. Exa. e corn o
Deputado Chico Rafael, da audiência no Banco do Brasil. A Comissâo de
Agricultura continuará discutindo isso no interior do Estado, onde o processo
da agricultura acontece. Não podemos mais fazer corn que a Cornissão
discuta apenas em Plenário. Temos de trazer para o Plenário o que está se
passando no interior do nosso Estado. V. Exa. teve um papel de destaque
naquela audiéncia e merece de nós todos os aplausos. Por essas e por
outras, pensamos que o Governo de Minas Gerais não tern de ficar
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comprando passe de indüstria automobilistica. Enquanto ha plantadores de
batata tomando prejuIzo, as vezes ate faltando corn seus compromissos mais
elementares, o Governo brasileiro continuará comprando passes de indüstria
automobilIstica. 0 Brasil tern de exportar cornida para o mundo. Carro, eles
fazem meihor do que nós. Portanto, o brasileiro tern de ganhar dinheiro
fazendo o que sabe. Exportando cornida para o rnundo, corn certeza sobrará
dinheiro para importar autornOveis. E corn essa fala que gostaria de encerrar,
dizendo a V. Exa. que fiquei impressionado corn o desenvolvirnento e a
qualificação dos produtores rurais do Sul de Minas. Muito obrigado.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeco o aparte de V. Exa. Tenho a
certeza absoluta de que, corn a presenca da nossa Cornissâo e da
Assembléia Legislativa no Sul de Minas, encontrarernos solucães para a
bataticultura. Não poderia deixar de registrar a minha satisfaçâo e o meu
contentamento pelo presente que a região do Sul de Minas deu a Belo
Horizonte nesse final de semana, corn a sua extraordinária feira de malhas.
Realrnente, esse é urn segmento importantIssimo. A feira de malhas corn que
o Sul de Minas presenteia Belo Horizonte, pelo quinto ano consecutivo,
recebe rnais de 70 mil visitantes.

Como Deputado de Ouro Fino, de Jacutinga, de Monte Sião, enfirn, do Sul
de Minas, quero deixar aqui consignada a minha satisfaçäo, o rneu orgulho e
o meu contentarnento por esse rnovimento extraordinario, que trouxe a esta
Capital, visitantes procurando, acima de tudo, o artesanato de nossa regiâo,
que é o braco forte da nossa econornia. Temos certeza de que iremos
presentear o Estado, novarnente, corn acontecimentos dessa natureza. Isso
traz muita satisfacâo e contentamento para a nossa região. Parabenizo todos
os expositores de Jacutinga, Monte Sião e Ouro Fino e fico rnuito feliz pelo
fato de Belo Horizonte ter sediado, mais urna vez, esse encontro memorável.

0 Deputado José Alves Viana (em aparte) - Obrigado, rneu prezado amigo,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Gostaria de parabenizar V. Exa., pois
tornarnos conhecimento da importante reuniâo realizada sob sua

0 coordenaçâo no Sul de Minas. Gostaria, tarnbérn, de dizer que estamos corn
muita fé na agricultura e na pecuaria, corn relacão ao abastecimento em
Minas Gerais, nesta legislatura e neste Governo.

Em Curvelo, tambérn prornovernos a I Reuniäo dos Produtores Rurais. Nâo
Ihes falamos nada, apenas ouvirnos as suas reclamacöes, reivindicacöes,
colocaçoes e sugestöes. Houve urn debate em que ninguérn foi orador, em
que ninguém foi levar discurso nenhum, querlarnos apenas ouvir. As açöes
da Assembléla, como bandeira nossa para alavancar a agricultura, darâo
frutos no futuro, e Minas Gerais ganhara rnuito corn isso.
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Quero parabenizar V. Exa. pela brilhante reuniào no Sul de Minas, como
também as demais Deputados. Quero ainda dizer que Minas vai crescer,
porque estamos coriscientes da irnportância da agricultura coma uma das
saidas para a crise. Muito obrigado.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a rnanifestaçâo de V. Exa.
Agradeço também ao Deputado anfitrião Chico Rafael e a todos as
Deputados da região. Concedo aparte, corn muito prazer, ao nossa carissimo
Deputado Alencar da Silveira Junior, que, sem düvida alguma, já é votado em
nossa regiäo.

o Deputado Alencar da Silveira Jinior (em aparte) - Gostaria de
parabenizar V. Exa. por seu pronunciamenta, e também a povo de sua regiâa.
Acompanhamos a dificuldade de implantaçâo da Feira de Jacutinga, desde a
seu prirneiro ana. Essa e a quinta feira, mas é o quarto ano cansecutivo em
que ela se realiza. Naquela época, ninguém acreditava que Belo Horizonte
poderia atender a expectativa dos empresários da maiha do setor. A regiào
de que V. Exa. faz parte, a Sul de Minas, onde tive a grata satisfaçao de ser
votado, traz para nossa Capital a forca do trabaiho corn criatividade. Se todas
as cidades de Minas tivessem a mesma força de trabalho das familias de
Jacutinga, Monte Sião e Ouro Fino, sem dtvida alguma Minas estaria a frente
de todos as Estados. Acompanhamos a producão, a trabalho, a competéncia
e, acima de tudo, a ausência de ganãncia e lucro na regiãa. Vemos ali que a
produtor de maiha de Jacutinga realmente quer a justo, a necessária. Näo ha
aquela ganância em se ter lucro sabre lucro. E, assim, ele divide o lucro corn
a consumidor.

Sendo assim, tivemas, pelo quarto ana, na sua quinta ediçãa, a Feira de
Maiha do Sul de Minas, corn a presença de mais de 69 mil pessoas. Das 70
mil pessoas que foram ao Minascentro, 60 mil pessoas foram como cartesia.
Mas a sucesso foi tao grande que tivemos pessoas pagando ingresso para
entrar e corn prar.

For que isso? For causa da qualidade e dos baixos custos da mercadoria
apresentada, cuja media de preços era de R$10,00. Entâo, gostaria de
parabenizar a Vice-Prefeito de Jacutinga, que é urn dos organizadores da
feira, a Carlos Grossi, a prOprio José da Nica, a Prefeito Municipal de
Jacutinga, além de todos as Prefeitos daquela regiao. Quero também
parabenizar V. Exa., que traz para esta Casa - como a povo de Jacutinga
trouxe para Bela Horizonte - a forca do trabalho, do dinamismo e a sua
carnpetência. Muito abrigado.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a interferéncia do Deputado
Alencar da Silveira JUnior. Tenho a certeza de que a Sul de Minas, sem
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dUvida alguma, sempre estará presente nos legitirnas interesses do
desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sern revisãa do orador.
Questães de Ordern

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gastaria de me reportar ao
dispasto no art. 31 do nosso Regimenta interno. Encaminharei por escrito
essa questão de ordem, a firn de que V. Exa. possa nos dar uma respasta a
mais rápido passive!.

Sr. Presidente, ate a semana passada, a pauta das reuniöes de Plenário
esteve condicionada a imperativa canstitucianal, a que dispensava V. Exa. do
cumprimenta do dispasto no art. 31 do Regimento Interno, que determina: 'a
Presidente da Assembléia reunir-se-á, quinzenalmente, corn a Calegia de
LIderes, a fim de prestar infarmacoes sabre as matérias em candiçâa de
serem incluidas nas ardens do dia do periada subsequente".

Entretanta, uma vez apreciadas as vetos que provocavam a sabrestamento
da apreciacãa de outras prapasicöes, acreditávamas que V. Exa. se
apressasse em reunir a Calégia de Lideres para prestar informaçães sabre a
pauta que seria submetida a apreciacäa da Assembléia nas semanas
seguintes.

No trabalho de fazer leis, uma das principais funçöes do Legislativo, é
indispensável a planejamenta e a reflexãa dos parlarnentares cam relaçàa as
prapasiçães em trarnitação. A surpresa é elementa que deve ser evitada na
elaboracâa legislativa, pais comprarnete a resultado da reflexâa rnadura e
cansciente, que deve acampanhar a praducäa de uma lei.

E dever de V. Exa., Sr. Presidente, fornecer as infarrnacöes necessárias,
nãa so para prapiciar a adequada desempenho dos parlamentares, mas,
também, para atender ao que a Regimenta Interna sabiamente determina.

Em vista disso, solicitarnas a V. Exa. que prornova a reuniâa prevista no art.
31, corn a maxima urgéncia, sem a que nao haverá condicöes para a
apreciacâo da ardem do dia.

Sr. Presidente, essa é a nassa questâo de ardem, da qual tamamas a
cuidado de tirar uma cópia, que já está de passe da sua assessaria, a firn de
que V. Exa. passa responder a este Deputada e a Oposicão desta Casa, a
que nos permitirá programar a nossa atuaçãa e a nassa trabalho nas reuniöes
subsequentes. Muita obrigada.

o Sr. Presidente (Deputada José Braga) - A Presidência respanderá,
opartunarnente, a questão de ordem de V. Exa.

o Deputado Hely TarqUInia - Sr. Presidente, coma V. Exa. pode verificar, de
pIano, naa existe nUmero de Deputadas para cantinuarmas a reuniäo.



w

0

0

362
Portanto, solicitaria o seu encerrarnento.

o Deputado Alencar da Sliveira Junior - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.
fizesse a recomposição de "quorum", porque ha Deputados no Pienário e na
porta, inclusive do PSDB. Acho que o Deputado Hely Tarquinio está urn
pouquinho equivocado, porque, de piano, podemos verificar que existe
"quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".

o Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 34 Deputados; ha 12

Deputados em reuniöes nas comissOes, perfazendo urn total de 46
Deputados; portanto, ha "quorum" para continuacao dos nossos trabaihos.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscricaes
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia

passa 6 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçães da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçoes para o
Grande Expediente da próxima reuniào.

Questão de Ordem
o Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, eu gostaria de soiicitar de V.

Exa. uma resposta quanto a matéria da ocorréncia de mais de trés reuniães
no horário da reuniäo ordinária de Plenário. Já tivemos mais de duas
questoes de ordem sem resposta da Presidência, reiativamente a essa
matéria. Sabedor de que V. Exa. é zeioso pelo cumprimento do Regimento
Interno e que vai providenciar essa resposta o mais rápido possIvel, eu
gostaria de reafirmar aqui a nossa soiicitação. Que em urn prazo mais rápido
tenhamos uma resposta dessa questão de ordem.

o Sr. Presidente - E corn prazer que informo a V. Exa. que essa matéria
será objeto de urna reunião da Presidência corn os LIderes das bancadas
desta Casa e corn os Presidentes das comissães.

DECISAO DA PRESIDENCIA
Na reunião ordinária do dia 6/5/99, o Deputado Sebastião Costa suscitou

questão de ordern soiicitando a revogação da Decisão desta Presidéncia
proferida no dia 28/4/99, que determinou a anexação do Projeto de Lei no
226/99, de sua autoria, ao Projeto de Lei no 172/99, de autoria do Governador
do Estado.

o suscitante fundamenta sua questão de ordem nos argumentos a seguir
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apresentados.

Entre as matérias de competência privativa do Governador do Estado,
previstas no art. 66, inciso III, da Carta Estadual, não se inclul a expedição de
normas adicionais relativas a organização do ensino e funcionamento das
unidades escoiares. Alega, ainda, corn base no art. 61, que "cabe a
Assembléia Legisiativa, corn a sanção do Governador, dispor sobre todas as
matérias de cornpetência do Estado", especificando, entre estas, em seu
inciso XI, a criação, estruturação e definicão de atribuiçoes das secretarias de
Estado.

Finalmente, manifesta a sua discordância quanto a anexação, alegando que
as proposiçoes são compietamente diversas e sem qualquer vInculo de
identidade, ja que o Projeto de Lei n o 172/99 apenas revoga os arts. 7 1, 23 e
24 e o inciso I do art. 16 da Lei no 9.381, de 1986, referentes a aulas
facuitativas e dobras de turno, ao passo que o projeto de sua autoria trata de
normas sobre ampiiaçao de carga horária, seleção de candidatos a
designação para funcão pübiica, forma de designacao, funçaes de magistério
e outras iigadas ao funcionamento dos estabeiecimentos de ensino do
Estado. Acrescenta, ainda, que a carência de Iegislacão especifica referente
a organização do quadro de pessoal de escola estaduai estaria levando a
Secretaria da Educação a editar sucessivas resoluçöes sobre a matéria.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a rnatéria contida no projeto de
autoria do suscitante é de natureza adrninistrativa e diz respeito a
organização de Orgao da administração direta do Estado e, coma tai, não
deve, a Iuz da Constituição mineira, ser objeto de iniciativa da Assembléia
Legisiativa. A Carta Estadual, em seu art. 90, XIV, estabelece que é
competência privativa do Governador do Estado "dispor, na forma da lei,
sobre a organizacão e a atividade do Poder Executivo".

Corn relação a alegação de que não h6 serneihança ou identidade entre as
respectivas proposiçoes, a Presidência esclarece que a projeto do
Governador do Estado inclui norrnas que são tratadas especificamente nos
arts. 50 e 80 a 12 do projeto do suscitante. Verifica-se, ainda, grande
identidade de conteudo entre o Projeto de Lei no 226/99 e a Resoiução no
9.634, de 1999, editada recenternente peia Secretaria da Educação.

Quanto a carência de iegisiação especIfica sobre a matéria, esta
Presidéncia entende que a afirmativa não procede, pois diversos são os
institutos que objetivarn disciplinar a organização do pessoal das escolas
estaduais, a saber, as Leis n

o
s 9.381, de 1986; 5.945, de 1972; 7.109, de

1977; 10.254, de 1990; 11.050, de 1993, e 11.721, de 1994.
Peias razöes aduzidas, a Presidência ratifica sua decisão anterior.
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Sala das Reuniöes, 11 de maio de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente, nas funcães de Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Deputado George Hilton terá seu

nome parlamentar alterado para Pastor George, em virtude da aprovaçâo de
requerimento corn esse fim em reunião da Mesa da Assembléia realizada em
11/5/99.

Leitura de Cornunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão de Administração Püblica -
aprovação, na 51 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 227/99, do
Deputado Ronaldo Canabrava, e 251/99, do Deputado Sargento Rodrigues
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Alberto Pinto Coelho, Lider

do Governo, em que solicita que o Projeto de Lei n o 265/99, do Governador
do Estado, passe a tramitar em regime de urgéncia, conforme solicitaçao
contida na Mensagem n° 21/99, que encaminhou o projeto a esta Casa.

DECISAO DA PRESIDENCIA
Em atencão ao requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que

solicita que o Projeto de Lei n° 265/99, do Governador do Estado, passe a
tramitar em regime de urgência, conforme solicitação contida na Mensagem
n° 21/99, que encaminhou o projeto a esta Casa, e considerando o
encerramento da tramitação do Projeto de Lei n° 50/99, corn sua aprovação
em redação final, a Presidência decide:

- adotar, a partir desta data, o regime de urgência para a tramitação do
Projeto de Lei n° 265/99, que autoriza o Estado a efetuar a cessão, a tItulo
oneroso, de direitos creditOrios representados por crédito tributário
formalizado e parcelado e altera a Iegislaçao tributária;

- reformar o despacho anterior de modo que a matéria passe a tramitar com
fulcro no art. 208 do Regimento Interno.

Sala das Reuniães, 11 de maio de 1999.
José Braga, 1 0-Vice-Presidente, nas funçoes de Presidente.

Questão de Ordem
o Deputado Carlos Pimenta - 0 requerimento apresentado já está sendo

acolhido pela Presidência?
o Sr. Presidente - A solicitacão estava contida na mensagem

governamental e estava aguardando a abertura de uma vaga para tramitar
em regime de urgéncia.
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Requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando a constituição de

comissão especial para averiguar Os motivos que levaram ao não-
cumprimento do convênio de cooperação mUtua que entre si fizeram o DNER
e o MunicIpio de Belo Horizonte, corn interveniência do Estado, em setembro
de 1995, bern como para apurar as denincias veiculadas pela imprensa de
ocupacães irregulares no Anel Rodoviário. A Presidéncia informa ao Plenário
que vai encaminhar o requerimento do Deputado Márcio Cunha as
Comissães de Fiscalização Financeira e de Transporte, por se tratar de
matéria de competéncia dessas Comissöes, segundo o disposto no art. 102
do Regimento Interno, que estipula:

"Art. 102 - São matérias de competéncia das comissães permanentes,
observado o disposto no art. 100, especificamente:

VII - da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (...):
a) .....................
b) o acompanhamento da execução de politicas pUblicas e a fiscalização de

investimentos;
C) .....................
XII - da Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras Püblicas:
a) a polltica estadual de planejamento, gerenciamento, construcão e

rnanutenção dos sistemas de transporte rodoviário, ferroviário, hidroviário e
aeroviário".

A Presidéncia esclarece, ainda, que as comissOes cabe adotar as medidas
necessárias a averiguacão dos fatos relatados pelo autor do requerimento.

Finalmente, a Presidéncia recomenda que as Comissöes de Fiscalização
Financeira e de Transporte se reUnam conjuntamente para apreciar a matéria.
As Cornissöes de Fiscalizacão Financeira e de Transporte.

Requerimento do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
encaminhado a Cornissão de SaUde, para apreciação, o Projeto de Lei n°

E 48/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispöe sobre 0 COdigo
0 Sanitário, tendo em vista o término do prazo para sua apreciação na
0 Comissão de Justica. A Presidência defere o requerimento, conforme o inciso
C VII do art. 222, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Edson Rezende e outros, em que solicitam que
o Projeto de Lei n° 146/99, do Deputado Edson Rezende, rejeitado na 9

C Reunião Ordinária da Cornissão do Trabalho, seja devolvido ao Plenário, para
exame do mérito. A Presidéncia defere o requerirnento, em conformidade corn
o inciso XXVII do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita o
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desarquivamento do Projeto de Lei n o 405/95, de sua autoria, que dispãe
sobre a criaçäo do Fundo Estadual de Crédito Educativo. A Presidência
defere o requerimento, em conformidade corn o inciso )KXXII do art. 232 do
Regimento lnterno.

Requerirnento do Deputado Marco Regis, em que solicita seja destinada a
i a Parte da reuniäo ordinária do dia 20/5/99 a homenagem especial a Santa
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, pela passagem de seu centenário,
em 21/5/99. A Presidéncia defere a requerimento, de conformidade corn o
inciso )(XII do art. 232 do Regimento Interno, e, oportunarnente, fixará a data.

Discussào e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussâo do Parecer de Redaçao

Final do Projeto de Lei n° 23/99, do Deputado Paulo Piau, que altera
dispositivo da Lei no 13.194, de 29/1/99, que cria a Fundo de Recuperaçao,
Proteçáo e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado
de Minas Gerais e dá outras providências. Em discussáo. Nâo ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçâo. Os Deputados que o aprovarn
perrnaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Hely Tarquinio - Pero verificaçâo de votaçáo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificaçao de

votaçâo pelo processo eietrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que a facam neste momento.

- Procede-se a verificaçâo de votaçâo par meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 11 Deputados; ha 12 Deputados em

reuniöes nas comissöes, perfazendo urn total de 23 Deputados; portanto, não
ha "quorum" para votaçáo. A Presidência torna sem efeito a votação.

Questão de Ordern
O Deputado Alencar da Siiveira Junior - Gostaria de registrar que estou

sentindo a falta dos Deputados do PMDB neste Pienário. 0 Unico Deputado
do PMDB que aqui se encontra é a LIder Paulo Pettersen. Gostaria que as
Deputados viessem ate a Pienário nessa recomposiçâo de "quorum" que V.
Exa. vai fazer. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 6 1 do art. 249 do
Regimento interno, vai determinar que seja feita a chamada para a
recomposição de "quorum". Com a palavra, a Sr. Secretário para proceder a
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderarn a charnada 34 Deputados; somados aos

12 Deputados em reuniöes nas comissöes, perfazem urn total de 46
Deputados, nümero suflciente para votação. A Presidência vai renovar a
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votaçâo do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n o 23/99. Em votação.
Os Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

O Deputado João Leite - Verificação de votaçäo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificaçao de

votação pelo processo eietrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que
ainda näo registraram sua presenca no painel que a façarn neste momenta.

- Procede-se a verificação de votação par meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 14 Deputados. Encontram-se em

reuniöes nas comissöes 12 Deputados, totalizando 26 Deputados. Não ha
"quorum" para votação, mas a ha para discussâo das demais matérias da
pauta. A Presidéncia torna sem efeito a votacão do parecer de redaçao final.

Discussão do Parecer da Comissào de Justiça sabre a Projeto de Lei n°
36/99, do Deputado Cabo Morais, que prolbe a Estado de contratar servicos e
obras corn empresas nas condiçães que especifica. 0 parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Cam a palavra, para discutir a parecer, a
Deputado Hely TarquInio.

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, gostaria de
discutir a Projeta de Lei n o 36/99, que prolbe a Estado de contratar serviças e
obras corn empresas nas candicöes que especifica.

- 0 Projeto de Lei n o 36/99 e sua justificacâo, lidos pelo Deputada Hely
TarquInio, foram publicados na ediçao de 27/2/99.

Então, a proposta do nosso colega parlamentar veia em boa hora, porque
tern a espIrito da não-discriminação. For isso, rejeitamos a parecer que
conclui pela inconstitucionalidade e somos favoráveis a proposta do nosso
calega parlamentar.

Concluindo as minhas palavras, solicito que a Presidência encerre, de
piano, a reunião, porque não ha mais que cinco Deputados presentes no
P!enário. Muito abrigado.

Questão de Ordern
O Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que encerre,

de piano, a reuniãa, porque nâo ha mais que cinco Deputadas presentes no
Pleriário. Muito abrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Pettersen) - A Presidência, tendo em
vista a irnpartancia da matéria canstante na pauta, vai determinar que seja
feita a chamada para recornpasição de "quorum". Cam a palavra, a Sr.
Secretária para proceder a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretária (Deputado Antonio Julia) - ( - Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente - Respanderam a chamada 14 Deputados; ha 10
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Deputados em reuniöes nas comissöes, perfazendo urn total de 24
Deputados. Näo ha 'quorum" para a continuacáo dos trabaihos.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocarido Os

Deputados para a reunião extraordinária de amanhâ, dia 12, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de
arnanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na ediçäo anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 13 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 4/5/99
Presidéncia do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - Palavras do Sr.
Presidente - Questâo de ordem; suspensáo e reabertura da reunião - 2a Parte
(Ordem do Dia): Discussäo e Votaçao de Proposiçães: Prosseguimento da
votação, em turno ünico, do Veto Total Proposicâo de Lei no 13.992;
rejeiçao - Votacâo, em turno ünico, do Veto Total a Proposicão de Lei no
13.891; discursos dos Deputados Marco Regis, João Leite e Hely TarquInio;
manuterição - Votaçao, em turno Unico, do Veto Total a Proposicäo de Lei no
13.995; manutençao - Votaçâo, em turno ünico, do Veto Total a Proposicäo
de Lei no 13.999; discurso do Deputado João Leite; manutenção - Votacão,
em turno Unico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei n o 14.004; manutençao -
Votaçâo, em turno ünico, do Veto Total a Proposicâo de Lei n o 14.009;
discursos dos Deputados João Leite, Amilcar Martins, Ivo José, Fábio Avelar,
Mauro Lobo e Paulo Piau; rejeiçào - Votacào, em turno ünico, do Veto Parcial
a Proposição de Lei n o 14.026; discursos dos Deputados Joâo Leite, Elaine
Matozinhos, Sargento Rodrigues e Joào Paulo; manutencâo - Votaçâo, em
turno ünico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei no 14.052; discursos dos
Deputados Carlos Pimenta, Alberto Pinto Coelho, Sebastiäo Costa, Rogério
Correia e Sargento Rodrigues; manutenção; declaraçoes de voto - Votacâo,
em turno ünico, do Veto Total a Proposição de Lei no 14.068; discurso do
Deputado Paulo Piau; manutençào - Votaçâo, em turno ünico, do Veto Parcial
a Proposiçâo de Lei n o 14.015; discurso do Deputado Joâo Leite; questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - Antonio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
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Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico
Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandäo - Fábio Avelar - George Hilton - Hely Tarqüinio -
Irani Barbosa - lvo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando Faria
- Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado José Alves Viana, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia val suspender a reunião por 15 minutos, para entendirnento

corn os Lideres do PFL, do PSDB, da Maloria e da Minoria sobre a
apreciaçâo da matéria em pauta.

Questão de Ordem
0 Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, em vez de suspender a

reuniao, solicito que V. Exa. a encerre, de pIano. Podemos verificar que não
h6 nem 26 Deputados no Plenário, quanto mais 39, que é o ncimero exigido
para se votar a rnatéria da pauta.

Suspensão da ReuniOo
0 Sr. Presidente - Em resposta a questao de ordem levantada pelo

Deputado Hely TarqüInio, a Presidéncia vai, nos termos do § 40 do art. 249 do
Regimento Interno, suspender a reuniäo por 15 minutos, para aguardar que
se configure "quorum" para votação. Estâo suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
0 Sr. Presidente - Estão reabertos as trabalhos.

2a Parte (Ordem do Dia)
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o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai
passar b 21 Parte da reunião, corn a discussâo e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussào e Votaçâo de Proposiçaes
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno Unico, do Veto

Total a Proposição de Lei n o 13.992, que autoriza a Poder Executivo a doar o
imóvel que especifica ao MunicIpio de Patrocinio. A Comissão Especial opina
pela rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votaçäo pelo
processo secreto, de conforrnidade corn o art. 255, c/c o art. 261, inciso X, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto deverão
votar "sirn", e os que desejarem rejeitá-lo deveräo votar "não". A Presidência
vai dar inIcia ao processo de votaçao e, para tanto, solicita aos Deputados
que ocupern seus lugares. Em votaçâo.

- Procede-se a votaçâo secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela

- Alberta Bejani - Alberta Pinto Coelho - AmbrOsia Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Julio - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canëdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo Brandâo - Eduardo
Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo - Fábia Avelar - George Hilton -
Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - Joâo Leite - João Paulo - Joâo
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto God inho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ranaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 4 Deputados; votaram "nâo" 55
Deputados, e houve urn voto em branco, totalizando 60 votos. Está, portanto,
rejeitado, em turno Onico, a Veto Total a Proposicão de Lei n° 13.992. A
prom ulgaçào.

Votaçâo, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçãa de Lei n° 13.891, que
dispOe sobre instalaçOes sanitárias para usa de passageiras em estacOes
rodoviárias e pontos de parada de Onibus intermunicipais. A Comissâo
Especial opina pela rejeiçao do veto. Corn a palavra, para encarninhar a
votaçâo, a Deputado Marco Regis.
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O Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui

para encarninhar pela rejeição do veto a Proposicãa de Lei n° 13.891, que
dispOe sabre instalaçOes sanitárias em terminais rodoviários e pontos de
parada de Onibus interrnunicipais.

Queria dizer que entra governo e sai governo, vem eleiçao e passa eleição,
e nOs vamos a caca de votos, sempre falando em nome dos coitadirihos, dos
pobrezinhos e dos excluldos; temos agora a oportunidade de demonstrar,
nesta votação, que estarnos mesmo do lado deles, e nâo, do lado dos donos
de paradas de ônibus e de estacOes rodoviárias, que cobram preços
escorchantes pelos produtos oferecidos aos viajantes.

Essa proposição de lei resultou de projeto da lavra do ex-Deputado Raul
Lima Neta, na legislatura passada. Tenho a certeza de que, corn a
sensibilidade que a caracteriza e corn seu espirito cristäo, ele teve um
momento de felicidade ao propor urn projeto desse tear.

Gostaria de contar corn o vota "näo" dos nossos corn panheiros da
Assernbléia Legislativa - não urn voto em name de governos, ern name de
interessados em pantos de parada de ônibus e terminais rodoviários, porque,
na verdade, estariamos votando contra a prOprio povo, este povo em name
do qual vamos as urnas, de quatro em quatro anos, pedir a seu voto. Já disse
- e já foi mativo de charge no jamal "Estado de Minas" - que muitos de nOs
nunca andamos de Onibus intermunicipal, nunca andamos de Onibus coletivo,
mas, se necessitássemas andar de ônibus, se tivéssemos uma familia
nurnerosa de quatro, cinco fllhos e precisássemos pagar, em cada parada de
Onibus, R$0,30, R$0,40, R$0,50, R$0,60, estariamos anerando a nossa balsa
de assalariado, de salário minirno, coma é a da rnaioria dos que andam de
Onibus intermunicipal.

O motivo do veto - a inconstitucionalidade do projeto -, sabemos que é
questionável, porque, na verdade, Se, pelo projeto, o Terminal Rodoviário
Israel Pinheiro, de Bela Horizonte, que é da alçada administrativa do DER-MG

C e está sob cancessãa, seria a unico abrangido, sabemos que a lei fazemos
0 

nós. Ate que alguérn argua a inconstitucionalidade, a lei é de
responsabilidade de nOs, Deputados. A inconstitucionalidade alegada é que

C pontos de parada de ônibus e terrninais rodoviários säo administrados pelas
Prefeituras e, portanto, situam-se no âmbito da lei orgânica de cada
municlpio. Mas argumentamas, par outro lado, que Os passageiros que usam

0 Onibus intermunicipais sâo passageiros do Estado, são passageiros do Pals,
que transitam par esses pontos de ônibus intermunicipais ou terminais
rodoviários. Par isso mesmo, a matéria é questionavelmente dita coma
incanstitucional. Dal a nossa lembranca, porque esse prajeto foi vetada no dia
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31/12/98. Temos a certeza de que urn "lobby" muito forte estabeleceu-se aqui
dentro para ele ser vetado. E por isso que querIarnos alertar os nossos caros
colegas a firn de que votássemos "não". Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar pela

rejeição do veto a Proposição de Lei n o 13.891, esse Projeto de Lei no
1.114/97, por entendermos que ele traz urn atendimento as pessoas. Estamos
falando da maioria da população de Minas Gerais, que utiliza os terminals
rodoviários para seu deslocamento para o interior. Nôs entendemos que
essas pessoas que, além de pagar a passagem e a taxa de embarque nesse
terminal rodoviário ou nesses terminais rodoviários... Considerarnos que essa
taxa de embarque deveria também assegurar as pessoas o mmnimo de
atendimento. Esse minimo de atendimento ao cidadão, a cidadã de Minas
Gerais que utiliza o serviço desses terminals rodoviários é a oportunidade de
usar os sanitários desses terminais. E claro que Os técnicos do Governo que
trabaiharam na rejeição desse projeto, no veto a esse projeto de lei do ex-
Deputado Raul Lima Neto, procurararn apoiar sua decisão, entendeu assim 0
Governador, de que apenas o terminal rodoviário está sob o dominio do DER.
Mas é claro que todos os terminals rodoviários do Estado são concessöes do
DER. E, em todos os lugares, os cidadãos mineiros, além da taxa de
embarque, tern que pagar pelo uso do sanitário.

Dizern ainda os técnicos que é impossivel não cobrar nas paradas
intermediárias, mas elas - pelas quais muitas pessoas passarn - exploram
anchonetes, bares e restaurantes e, portanto, tern total condição de
conservar os sanitários para servirern a população.

Por isso é que não concordamos corn o veto do Governador e votamos pela
gratuidade do uso dos sanitários pela população de Minas Gerais que utiliza
ônibus para se locomover. Não concordamos com que se tenha que pagar,
além da taxa de embarque, outra taxa qualquer.

Como já disse, tanto os terminals rodoviários como as paradas de ônibus
intermediárias utilizam o espaço que tern para a exploraçao comercial. Não
Ihes falta condiçao de oferecer aos passageiros, muitas vezes carentes, o uso
gratuito dos sanitários. Encaminhamos pela rejeicao do veto.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar, o Deputado Hely
Tarqüinio.

o Deputado Hely Tarqumnio - Em norne da maioria do PSDB,
encaminhamos favoravelmente ao projeto do ex-Deputado Raul Lima Neto,
que prolbe a cobrança de taxa para uso de sanitários em terminais
rodoviários e paradas de ônibus intermediárias em Minas Gerais.
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Assim como o Deputado Marco Regis, também nós rejeitamos o veto do

Governador, que alegou ser a matéria de regularnentacão das prefeituras
rnunicipais.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dificultar o uso de urn sanitário é negar
O minimo de saneamento básico a que todo indivIduo tern direito. A cobrança
de urna taxa extra para que o passageiro possa utilizar o sanitário é
redundante, pois esse servico já está embutido no preco da passagem.
Insistir nessa cobranca é prestigiar o truste dos proprietários de ônibus.

Apelo para o bom-senso dos colegas e conclamo-os a votar contra o veto
do Governador.

o Sr. Presidente - A Presidência dará inIcio ao processo de votação. Para
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votacão, o veto.

- Procede-se a votaçao secreta por melo do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrts - Agostinho Sitveira - AIlton Vilela

- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antonio Andrade - Antonio Julio - Antonio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita
- Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio Avelar - George Hilton - Irani Barbosa - Ivo
José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Tories
- Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêrnolo Aloise
- Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sirn' 26 Deputados; votaram "não" 31
Deputados; houve 1 voto em branco, num total de 58 votos. Está, portanto,
mantido, em turno ünico, o Veto Total a Proposicão de Lei n° 13.891. Oficie-
se ao Governador do Estado.

Votacão, em turno Onico, do Veto Total 6 Proposicão de Lei n° 13.995, que
dispãe sobre o pagamento de pensão pela Caixa Beneficente da Guarda Civil
e da Inspetoria de Velculos de Belo Horizonte. A Comissão Especial opina
pela rejeição do veto. Em votação, o veto.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Agostinho Silveira - AIlton Vilela
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- Alberto Bejani - Alberta Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antonio Andrade - Antonio Julio - Antonio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita
- Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Durval Angelo - Eduardo Brandâo - Eduardo
Daladier - Elbe Brandâo - Fábio Avelar - George Hilton - Hely TarqüInio - Irani
Barbosa - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz Fernando Faria
- Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paula Pettersen - Paulo Piau - Rémolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastio Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; vataram "não" 23
Deputados; houve 1 vota em branco, num total de 58 vatos. Está, partanto,
mantido, em turno (mica, a Veto Total a Proposição de Lei n o 13.995. Oficie-
se ao Governador do Estado.

Votaçáo, em turno (mica, do Veto Total a Proposiçao de Lei n° 13.999, que
dispOe sabre a implantaçâo do Fundo de Manutençâo e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental e de Valorizaçao do Magisteria, nos termas da Lei
Federal n° 9.424, de 24/12/96. A Comissão Especial opina pela manutençâo
do veto. Para encaminhar a votação, corn a palavra, a Deputada JoOo Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, gastaria de fazer a
encaminhamento pela derrubada, pela rejeição do veto a Praposiçào de Lei no
13.999, já que sabemos - e entendeu a Assembléia Legislativa, quando teve a
oportunidade de analisar a prajeto - da importância desse projeta da
implantaçOo do Fundo de Manutençaa e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizaçâo do Magisteria. ConcluImos, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, coma é impartante que a Assembléia
examine essa questâa, que trata dos interesses dos educadores do Estado,
trata da reivindicaçàa feita ha muito tempo pelo magistério, trata da
valorizaçOo do magistéria no nosso Estado, trata da instituiçâo do piano de
carreira e remuneração do magisteria estadual. Portanto, urn prajeta tao
impartante para as educadores do nasso Estado, tao impartante para a
rnagistério, após haver tramitada na Assembléia Legislativa, após ter sido
aivo da apreciação da Camissão de Educação desta Casa, do Plenário, em
dais turnos, corn a apaio das entidades, recebe, agora, esse veto total par
parte do Governador do Estado.

Entao, Sr. Presidente, gastarlamas de encaminhar pela rejeiçaa desse veto
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porque nâa cuida de alga que é tao impartante para a nasso Estado coma é a
valorização do professor, do educador. Par isso, esperamas que esta
Assembléia, que já teve a opartunidade de apreciar esse prajeto, rejeite,
agora, esse veto total do Gavernador do Estada. Trata-se de mais urn veto
total, ja que a Gavernador teve a oportunidade de, praticamente, vetar todos
as prajetas, mostranda que antes dele estava tuda errado em nossa Estada, e
que deseja começar tuda novarnente. Creia que nao podemas permitir que
seja jogado fora tado esse trabaiho feito pelo Deputada Anderson Adauto e
analisada pela Assembléia Legislativa. Os professores e a magistéria
merecern que digamas "nãa" a esse veto do Governadar. Muito abrigada.

O Sr. Presidente - A Presidéncia val dar inIcia ao processo de vatacãa.
Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em vatacaa, a
veto.

- Pracede-se a votacaa secreta par meia do painel eletrOnico.
- Registram seus vatas as seguintes Deputadas:
Adelma Carneira Leâa - Agostinho PatrUs - Agastinho Silveira - AIltan Vilela

- Alberta Bejani - Alberta Pinto Coelho - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - AntOnio Andrade - AntOnio Julia - AntOnio Roberta - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Cabo Marais - Carlos Pimenta - César de Mesquita
- Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzan Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheira - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo
Brandâa - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhas - Elbe Brandãa - Fábio
Avelar - George Hilton - Hely Tarqüinio - Irani Barbasa - Ivo José - João Leite
- Joäo Paula - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Marcia
Cunha - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paula
Pettersen - Paulo Piau - Rêmola Aloise - Ragéria Correia - Ranalda
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiäa Costa - Sebastiäa Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; votararn "nâa" 25
Deputadas; nOo houve nenhum voto em branco, perfazendo a total de 60
vatas. Está mantido, em turno Unica, a Veto Total a Propasiçäo de Lei n°
13.999. Oficie-se ao Governadar do Estado.

Votaçaa, em turna ünico, do Veto Total a Praposiçâa de Lei n° 14.004, que
autariza a Fader Executiva a doar ao MunicIpia de Lajinha a imOvel que
especifica. A Comissao Especial apina pela rnanutençáo do veto. A
Presidéncia vai submeter a matéria a votaçâa pela processa secreta. Para
tanta, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em vataçao.



7AC

0

0

0

0
•1

376
- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos as seguintes Deputados:
Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberta

Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio
Andrade - Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pirnenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier
- Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo - Fábio Avelar - George Hilton - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim' 44 Deputados, votararn "nãa" 15
Deputados, houve 1 vato em branco, perfazendo um total de 60 votos. Está
mantido, em turno Unico, a Veto Total a Proposição de Lei n° 14.004. Oficie-
se ao Sr. Governador do Estado.

Votaçäo, em turno Unico, do Veto Total i Proposiçâo de Lei n o 14.009, que
cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá autras
providéncias. A Comissâo Especial opina pela rejeição do veto. Para
encaminhar, corn a palavra, a Deputado João Leite.

O Deputado Joâo Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
encaminhar pela rejeiçâo desse veto, par entender que esse é urn projeta de
que precisamos em Minas Gerais. Ele cria a Ouvidoria Ambiental, dá
oportunidade para que qualquer pessoa tenha condiçoes de ter urn endereço,
no Governo do Estado, para tratar de qualquer violaçao ambiental. E mais urn
veto do Governador Itamar Franca, que cansiderou tudo a que foi feito
anteriorrnente ao seu Gaverno em Minas Gerais totalmente errado. Ele
passou uma caneta vetando tudo a que foi feito.

Esse é urn projeta que a Assernbléia Legislativa cuidou, tratou.
Conhecemos essa ouvidoria tradicional em muitas paises. E urn instrumento
democrático para que as pessoas possam recorrer ao Governo. Hoje, as
pessoas nào sabem a quem recorrer quando estão diante de urna violação ao
meio arnbiente, de uma viotaçâo a leis importantes, coma a Lei do Silêncio, e
quando vemos alga, especialmente no nosso Estado, relativo a mananciais, a
exploraçào de areia e a outras exploracOes, consideramos que esse Orgão
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seria importante para que as pessaas pudessem a ele recarrer. Näo
conseguimas ver nada para que esse Governo, que se diz popular,
dernocrático, rejeitasse urn prajeto tao impartante, tao democrático para a
população. Isso nos rnostra a incaerência desse Governo em relação ao seu
discurso. A prática é essa: vetar todos as prajetas que atendarn a populacâa
para que ela tenha acesso facilitado ao Gaverno. Par isso, encaminhamos
contrariamente a mais urn veto do Governador do Estado. Muito abrigada, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Para encaminhar, corn a palavra, a Deputado Arnilcar
Martins.

O Deputada Amilcar Martins* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse é urn
projeto importante para Minas Gerais. Sou do conseiha da Fundaçãa
Biodiversitas, urna entidade ambientalista, respeitada internacionalrnente pela
sua luta em defesa da biadiversidade em nosso Estada e no Pals.

Quero, desta tribuna, encaminhar pela rejeicão desse veto. Solicito a todos
Deputados e Deputadas que votem "nãa" a esse projeta. E tambérn uma clara
demonstraçâo - não chegaria a afirmar que vota pela rejeiçâo desse prajeta,
apesar de ele ser do Deputado Durval Angela. Quero colacar de maneira
afirmativa que ate rnesmo a Deputado Durval Angela fez urn projeto que
merece a nosso apaio e estarel vatando "não" pela rejeicäo desse veto.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a Deputada Iva José.
O Deputado No José - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

quero encaminhar pela rejeicäo a esse veto. NOs, que participamas durante a
criacäo da Comissäo de Meio Ambiente, enquanto Presidente dessa
Comissâo na Casa, percebemos essa lacuna na criacào dessa secretaria.
Esse projeta de autaria do nosso cornpanheiro Durval Angela cornpleta esse
avanco na questâo arnbiental que tivemas no Estado. E muito importante que
todos nós, independenternente de pasiçäo idealógica ou car partidaria,
reforcernos essa posicâo de construir essa ouvidoria ambiental para avançar
e rnostrar, mais uma vez, que Minas Gerais esta a frente na defesa dos
nossos recursos naturais, na defesa do meio ambiente e na defesa da vida.
Nâo ao veto.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar, a Deputada Fábio
Avelar.

O Deputado Fabio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, encaminha
favoravelmente a rejeiçáo do veto e gostaria de cumprimentar a Deputado
Durval Angelo pela iniciativa. Coma ambientalista e engenheiro que milita no
setor ha rnais de 26 anos, acho que esse projeto vern cornpletar e colacar a
disposiçâo dos cidadãos de Minas Gerais a direito de se rnanifestar em
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relaçao a defesa do meio ambiente. Imploramos aos Deputados que,
independentemente da cor partidária, votem "náo", em favor do melo
ambiente. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia solicita urn pouco mais de atencäo por
parte dos nobres companheiros corn relaçäo aos Deputados que esto
ocupando a tribuna. Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado Mauro
Lobo.

o Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tenho
vivéncia como ex-Presidente da Comissao de Meio Ambiente e como
Presidente do Conseiho de Politica Ambiental - COPAM. Vejo esse projeto
coma de grande importância para Minas Gerais, haja vista que näo ha hoje
ninguém para obrigar que as leis ambientais sejam curnpridas.

Estarei arnanhã entregando urn requerimento a Cornissào de Educaçao
questionando urn projeto, uma lei ambiental referente a educaçao ambiental
nas escolas ptbJicas do Estado que já deveria ter sido irnplementada.
Estamos vendo o Governo Federal, que aprovou, na sernana passada, urn
projeto nesse sentido, e Minas Gerais já havia feito isso ha sete anos. Este é
urn exemplo da necessidade de se criar essa ouvidoria. Portanto, nós
tambérn nos filiamos a eles. Cumprimento o Deputado Durval Angelo, que,
sern divida nenhuma, teve urn mornento de grande inspiraçao na elaboração
desse projeto.

o Sr. Presidente - Para encarninhar, corn a palavra, a Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau* - Sornente para deixar nosso ponto de vista, corno

urn Deputado que já tern diversas leis aprovadas na legislatura passada sobre
meio arnbiente, opinando também pela rejeição desse veto, pedindo aos
cornpanheiros que votern "não".

Tarnbérn quero manifestar aqui a nossa postura coma a Bancada do PFL.
Peco permissao ao nosso LIder, pais estamos aqul para fazer uma oposicão
construtiva. Nao estarnos aqui para fazer nenhurna oposiçâo radical, tanto e
que estamos pedindo que voternos favoravelrnerite ao Deputado do PT
Durval Angelo.

o Sr. Presidente - A Presidência vai dar inIcio ao processo de votaçào.
Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votaçàa,
o veto.

- Procede-se a votaçao secreta por meio do painel eletrônico.
- Registrarn seus votos as seguintes Deputados:
Adeirno Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - AIlton Vilela

- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - ArnbrOsio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antonio Andrade - Antonio Julio - AntOnio Roberto - Arlen
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Santiago - Bené Guedes - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita
- Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo
Brandao - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandäo - Fábio
Avelar - George Hilton - Hely TarquInio - Irani Barbosa - lvo José - Joäo Leite
- João Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêrnolo Aloise - Rogerio
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiäo Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votararn "sim' 16 Deputadas, vataram "nãa" 45
Deputados, nâo houve vota em branco, perfazendo urn total de 61 votos.
Está, partanto, rejeitada, em turno Unico, o Veto Total a Proposição de Lei no
14.009. A prornulgação.

Votacão, em turno Unico, do Veto Parcial a Praposiçâo de Lei no 14.026,
que dispOe sobre declaração de bens de cidadäos que exerçam cargo e
funcãa pOblica e dá outras providências. A Cornissão Especial opina pela
rejeicâo do veto. Corn a palavra, para encarninhar, a Deputado João Leite.

o Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, retorna a esta
tribuna, pois agora estamas diante de urn veto parcial a dois artigos que
foram ernendas propastas pela Comissão de Direitos Humanos da
Assernbléia a esse projeta do Deputado Marcos Helênio - Prajeta de Lei no
1.654/98, que trata da publicacao das declaraçaes de bens dos ocupantes de
cargos pOblicos. Tivernos oportunidade, entäo, de apresentar duas ernendas
a esse prajeta. Essas emendas tratam especificarnente de alga que a CPI do
Sistema Penitenciário tratau durante a seu trabalho.

Nôs, então, entendernos, finalizadas as nassas trabalhas, que era
importante que as policlais civis, a Secretaria da Seguranca PUblica, as
Delegados pudessern apresentar a sua declaraçãa de bens e que ela sO
fosse utilizada na hipótese de alguma irregularidade.

Tambérn essas ernendas tratavam do afastamento do Delegada, do chefe
de algurn setor da Policia Civil que estivesse denunciado em qualquer
questâa. Durante a trabaiha da CPI, tivernos, infelizmente, a cantata corn
alguns Delegados que se envolveram em irregularidades. E, infelizrnente,
apesar dos processos em andamenta, eles permanecern em seus cargos,
permanecern ainda corn a seu poder de chefia, e enfrentamos durante as
nossos trabalhos rnuitas dificuldades, pois coma iriarnas investigar alguérn
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que detinha todos os docurnentos e a chefia de órgãos?
Pudemos, especialmente em relação a urn Delegado que era investigado

pela CPI do Sisterna Carcerário, que recebeu promoção e, mesrno sendo
investigado nâo apenas pela CPI do Sisterna Carcerário, mas pelo prOprio
Poder Judiciário, recebeu, por parte da Policia Civil, suas prOprias prornocöes
e permaneceu corno Delegado Chefe de urna das delegacias da Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte.

0 Governador do Estado apôs veto a esse artigo que trata da declaracäo
de bens. Alias, tratava essa emenda de uma lei de 1956. Algumas leis são
anteriores a 1970, e essa, anterior a 1960, e não se consegue ern Minas
Gerais mudar nenhuma legislação relacionada corn a Policia Civil e nem corn
a PolIcia Militar. A essas alturas não conseguimos entender como continua
antigo esse modelo e foi praticamente irnpossIvel que a Assembléia
Legislativa, no decorrer desses anos, conseguisse qualquer avanço,
conseguisse qualquer rnudança, porque perrnanece ainda a rnesma
legislação, apesar de o rnundo ter rnudado, apesar de urn belo horizonte,
nesta década, prOximos do novo rnilênio, e perrnanecemos corn a legislação
anterior a 1960, que regula toda a atividade das Policias Militar e Civil.

Mas o mais grave ainda e o Governador do Estado opor veto ao art. 30 e
encaminhar o veto parcial ao art. 3 0 da citada lei e, no outro dia, corn a
pressão dos Delegados e urna greve branca que eles fizeram, nào realizando
prisöes, o Governador mandar buscar nesta Casa o projeto e vetar outro
artigo. Se esse veto parcial do Governador for mantido, estarernos entrando
corn urna acão, porque desrespeitou o Governador essa Casa rnandando
buscar o projeto e mudá-lo. Ora, já havia vetado o projeto encaminhado a
Assembléia Legislativa, e o Governador do Estado, pela pressão de alguns
Delegados, manda retornar o projeto e irnpöe veto a outro artigo, e os
Delegados não concordam.

Esse Governador pode estar, de algurna rnaneira, recebendo pressào dos
Delegados de Policia, mas espero que a Assernbléia Legislativa não se dobre
a nenhurna pressão. Varnos legislar agora porque alguém fez uma greve
branca? Varnos legislar porque alguern vaiou urn Deputado? Ou varnos
legislar sobre aquilo que consideramos correto? Diz o Governador, no veto
extemporâneo, que ele fere o art. 5 0 da Constituição. Ora, sabernos que essa
isonornia em relação ao policial não pode ser reconhecida. 0 policial está
armado. 0 policial não pode ser considerado urn cidadão cornum. 0 Estado
deu a ele o poder de estar armado.

Então, gostaria de, novamente, lamentar o veto, porque vai contra todos os
entendimentos que ternos. Quero lamentar porque vamos permanecer, e
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penso que a Assernbléia Legislativa tern de buscar urna rnudança na
seguranca pUblica no nosso Estado, e isso tern de ser enfrentado mais dia
menos dia. E essa escolha é nossa. Ou vamos perrnanecer ainda corn essa
legislação arcaica, que não corresponde a necessidade do cidadão? Temos
hoje urn grave problema em Minas Gerais - seguranca püblica -, e a
Assernbléia Legislativa é responsável para enfrentar esse problerna. E
enfrentá-lo propondo legistaçöes rnodernas, não legislacöes já ultrapassadas.

Portanto, além, é claro, de nos opormos ao veto parcial, oporno-nos
tambérn a forma autoritária, a forma de tratarnento. Urn Governador que fala a
todo rnornento em pacto federativo não respeita o Poder Legislativo. Depois
de opor veto a urn artigo, manda buscá-lo na Assernbléia para vetar outro
artigo, debaixo de pressão de Delegados. Isso foi estampado em jornais de
Belo Horizonte: a greve branca dos Delegados. Ele se dobra a essa pressão
e não respeita o Poder Legislativo. Por isso, nâo a esse veto parcial do
Governador do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

0 Sr. Presidente - Para encarninhar, corn a palavra, a Deputada Elaine
Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
aqui para encarninhar a votacão, solicitando aos nobres colegas desta Casa
que rnantenharn o veto do Sr. Governador do Estado. Acho que seria ate inütil
delongarrno-nos nesse encarninharnento. Mas dizer que a PolIcia Civil não
pode sofrer urn prejulgamento, não pode, em rnomento algurn, o policial, no
exercIcio da sua função - e claro que, corn urn revOlver na cintura,
enfrentando marginais, exposto, claro que corn rnuito mats frequência do que
qualquer outro cidadão cornum, enfrentando urn processo na justica -, ser
afastado das suas funçöes. Esse não é o tratarnento que se destina ao

z, servidor püblico. Por que, entâo, somente a nossa PoUcia Civil? Entendernos,
sem sornbra de düvida, que essa ernenda, que veio aqui em nome da CPI do
Sisterna Carcerário, foi extrernarnente discriminatária em relacão a nossa

C Policia Civil. E queria dizer para os nobres colegas desta Casa que, em todos
C os casos graves em que realmente houve falha do policial, a Corregedoria,

sempre usando o born-senso, afastou-o da função. Agora, o que não
C podernos irnaginar é que, nurn caso, as vezes, de lesão corporal simples, em
U, que o cidadão e denunciado, ele seja afastado das suas funcöes. E queria

dizer mais: estamos atravessando urn momento em que a violência grassa
U em todo o Pais, e a nossa cidade não é diferente. Portanto, tirar das ruas os

poucos policiais que temos, através de uma ernenda que prejulga esses
policiais, fere principio de Direito, e sabemos que ninguém pode ser punido
antes da sentenca transitada em julgado.
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Peco, corn muito ernpenho, a cada urn dos colegas desta Casa que

mantenham o veto do Sr. Governador, porque vamos estar, claro, colocando
Os nossos policiais civis ern igualdade corn os dernais servidores püblicos do
Estado. Estamos também fazendo corn que essa policia que está al continue
trabaihando corn o pequeno efetivo que tern, conseguindo ainda coibir a
vio!ência em Minas Gerais.

Assim, penso que a nossa responsabilidade é muito grande. Se tirarrnos
das ruas os poucos policiais que ternos, sem sombra de düvida varnos estar
contribuindo para o aumento da violência, e nOs sabemos que o aumento da
violência causa-nos extrernos desgastes.

E impossIvel falar em trazer qualquer desenvolvimento para o Estado se ele
for caracterizado como urn Estado violento.

Fica, al, portanto, a nossa soiicitaçâo, para que seja mantido 0 veto do
Governador do Estado, para que o policial civil seja afastado, sirn, quando a
sentença tiver transitado em julgado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar, corn a palavra, o Deputado Sargento
Rodrigues.

o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, quero aplaudir a nossa Deputada Elaine Matozinhos por essas
palavras e dizer mais. Como policial, que ful por 14 anos, estive cornbatendo
o crime nas ruas; assirn, p0550 afirmar que suas palavras tern o nosso
endosso e o nosso respaldo. Gostaria de dar urn simples exemplo a respeito
da vida policial. Se vocé, numa acao policial, comete urn crime de homicidio,
em legitima defesa, será processado. Al, pergunto: Será que eu, processado
por legitima defesa, tenho de sair das ruas? Gostaria, então, que todos desta
Casa, Os nobres pares, votassem "sim" ao veto do Governador. E o exemplo
mais prático que poderia dar aos senhores parlarnentares. Tenho, sim, de
endossar as palavras da Deputada Elaine Matozinhos. E digo rnais: queremos
mudanca na segurança püblica, mas nâo dessa forma. Se votarrnos "não", se
derrubarmos o veto do Governador, estarernos engessando a Policia Civil. 0
projeto é discriminatório e nào tern o respaldo da Constituiçao Federal. Como
diz a Deputada, se derrubarmos o veto do Governador, estaremos
engessando a policia. E por que so a PolIcia Civil? E a PolIcia Federal, a
PolIcia Militar, a Policia Rodoviária Federal? Gostaria da compreensão dos
nobres pares. Vamos votar "sim" ao veto do Governador. Pela manutenção.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar, o Deputado João
Paulo.

o Deputado Joâo Paulo - Sr. Presidente, ainda na linha do que foi colocado,
gOstaria de dizer o seguinte: a iniciativa, o projeto, 6 inconstitucional na
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medida em que institui nâo urn julgamento prévio, mas uma condenacão
antes do julgamento, uma condenação prévia, na medida em que o policial
acusado de irregularidade e, imediatamente, afastado de suas funcoes. Essa
atitude não encontra respaldo na nossa Constituiçâo; portanto, nâo podemos
votar a favor dessa iniciativa. Agora, votando o veto, deveremos, de fato, para
reverenciar a nossa Constituição, manter o veto.

Gostaria de lembrar aquilo que já foi dito pela Deputada Elaine Matozinhos:
a medida administrativa é suficiente para solucionar questOes corno essa.
Medante julgamento da Corregedoria de PolIcia, o policial pode ser afastado
de suas funçöes, na proporcão da gravidade da falta cometida.

o Sr. Presidente - A Presidéncia vai dar inicio ao processo de votação; para
tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votacão, o veto.

- Procede-se a votacäo secreta por rneio do painel eletrönico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela

- Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins -
Anderson Adauto - Antonio Andrade - AntOnio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pirnenta - César de Mesquita
- Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eduardo
Brandâo - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Fábio
Avelar - George Hilton - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - Joao Leite
- Joào Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados; votaram "näo" 18
Deputados; näo houve voto em branco, perfazendo urn total de 60 votos. Está
mantido, em turno Unico, o veto aos arts. 30 e 40 da Proposição de Lei n°
14.026. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votaçäo, em turno Unico, do Veto Total a Proposicâo de Lei n° 14.052, que
dispOe sobre o Conselho Deliberativo do IPSEMG-CODEI. A ComissOo
Especial opina pela manutenção do veto. Para encaminhar a votacão, corn a
palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

0 Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, neste
momento, fazer o rneu encaminhamento contrário ao veto do Governador
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Itamar Franco, por se tratar de urna acão pariamentar das mais legItimas.
Esse projeto foi fruto de urn trabalho bem-elaborado e consistente de uma
CPI. Trabaihamos mais de quatro meses para chegar a esse resultado final,
entre outros resultados. Hoje, o Governador opöe veto ao projeto da CPI,
dizendo, nas razöes do veto, que urn projeto da mesma natureza estaria
sendo encaminhado a Casa. Eu tomei o cuidado de fazer urn levantamento
para saber qual e o teor do projeto do Governador. Ele não foi apresentado,
näo foi publicado, ou seja, ele nâo existe de fato, aqui, na Assembléia
Legislativa. Pode ate vir a existir, a ser encaminhado.

Mas eu gostaria de chamar a atencào para urn fato que acho interessante.
Esta Casa tern sobre seus ombros a responsabilidade dos onus de algumas
acöes do Palácio da Liberdade. Senâo vejamos. 0 Governador encaminha a
Casa, antes deste veto ao Projeto do Conseiho Deliberativo do IPSEMG, so
para citar como exemplo, o projeto de lei da PolIcia Militar. Ele poderia,
perfeitarnente, num ato adrninistrativo, fazer as correçöes das injusticas que
se cometerarn, se é que elas existiram, contra os policiais militares. No
entanto, ele opta por enviar a Casa urn projeto trazendo a responsabilidade
do onus para o Poder Legislativo. Posteriormente, o Governador argumenta
que nao teria os recursos para o pagamento do 13 0 ao funcionalismo pUblico
estadual. No entanto, ele encaminha novamente urn projeto a Casa
condicionando, virtualmente, a aprovaçäo deste projeto ao pagamento do 130,
mais urna vez trazendo a responsabilidade para o Poder Legislativo.

Não se contentando corn esses dois atos, o Governador dá, hoje, urna
entrevista a grande imprensa mineira, dizendo que a condecoraçao ao MST,
que aconteceu no dia 21 de abril, em Ouro Preto, não foi ato do Governo do
Estado, rnas, sirn, mais uma vez, ato do Poder Legislativo. Agora, estarnos
diante desse impasse, fazendo corn que esse trabalho da CPI seja jogado por
terra, desperdiçando tempo dos parlamentares, de 120 dias, argurnentando
que o mesmo projeto estaria sendo encaminhado pelo Chefe do Poder
Executivo.

Trocando em rniüdos, o onus das acOes poilticas do Governador Itamar
Franco está recaindo sobre o Poder Legislativo. Enquanto isso, ele traz para
si o mérito da apresentaçao de boas idéias e de importantes iniciativas,
desmerecendo todo o trabaiho desta Casa.

Sei perfeitamente que o veto será mantido, mas chamo a atencâo
principalmente da Bancada do PT, que tern responsabilidade nesse projeto.

Peco apoio ao PT, no sentido de nos ajudar, nern que seja de forma
simbOlica, a mostrar que este é urn Poder independente, que esta Casa tern
que assurnir as responsabilidades e trazer para SI OS louros pelas boas idéias
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que aqui surgem.

Tenho certeza de que o PSDB e o PFL estarão coesos corn o Poder
Legislativo. Peco apoio ao PT e a todos os partidos na luta pelo
reconhecirnento de urn trabaiho bem-feito, durante quatro meses, na
legislatura passada, para que possamos dar urn basta as açOes
implementadas para dirninuir ou ofuscar o brilho do Legislativo do Estado.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra
Pinto Coelho.

o Deputado Alberto Pinto Coelho* - Solicitei a palavra para esclarecer ao
Deputado Carlos Pimenta, LIder da Minoria, que tive oportunidade, neste
Plenário, de falar do compromisso do Governo de apresentar novas
propostas, tanto no que se refere ao novo projeto, que estabelece a
cornpetência do IPSEMG para arrecadar e aplicar contribuiçOes sociais,
quanto a esse projeto cujo veto esté sendo agora objeto de encaminhamento
para votacâo. 0 prirneiro ja está trarnitando na Casa, uma vez que houve em
Plenário a votaçâo do veto; o segundo encontra-se também na Casa e já fot
encarninhado, so que ainda não pode ser formalmente recebido.

Fica o esciarecimento de que ha equIvoco por parte do Deputado Carlos
Pimenta, pois encontra-se na Assernbléia mensagem encaminhando a nova
proposta do Governo. Isso significa que o Governo vern cumprindo
literalrnente todos os comprornissos assurnidos corn relação ao !PSEMG.

0 Deputado Sebastião Costa - Para encarninhar, Sr. Presidente. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores, venho a
esta tribuna por urn dever de consciência, por urn dever cIvico, na qualidade
de relator da CPI do IPSEMG, instalada nesta Casa ha algum tempo, a
requerirnento do Deputado Gilrnar Machado, do PT. Ete, já aquela época,
vislumbrava a necessidade de mudancas profundas no IPSEMG.

Instalou-se a cornissào, que teve como Presidente o Deputado Miguel
Martini e, corno integrantes, o ilustre Deputado Anderson Adauto, hoje
Presidente da Assembléia, e os Deputados Carlos Pirnenta, Gilrnar Machado
e eu. Sobre meus ornbros recaiu a incurnbência de ser o relator.

Entre outros projetos de iniciativa dessa cornissão, urn deles versa
exatarnente sobre esse assunto, que, depois, no final do ano, numa
negociaçâo ampla entre as bancadas, sofreu algumas modificacOes
permitindo a inserçáo de integrantes, ate mesmo de outros orgaos e Poderes,
para fiscalizacâo do funcionarnento daquele Instituto.

Ocorre que, no primeiro instante, tinha a sensaçâo de que a iniciativa de urn
projeto dessa natureza poderia esbarrar na vontade do Poder Executivo de

para encarninhar, o Deputado Alberto
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sancioná-lo ou nao. Dias depois, tomei conhecirnento de que a alta Corte de
Justiça do Pais decidira que, em projetos de lei que nâo impliquem gastos
financeiros para o Estado, bastava a simples sançäo do Governador, e estaria
automaticamente suprido o vIcio de iniciativa.

Portanto, a iniciativa da Assembléia Legislativa fol oportuna. E tenho
certeza de que todas as sugestães apresentadas ao relator naquela ocasião,
tanto pelo ilustre Deputado Anderson Adauto como também pelo ilustre
Deputado Gilmar Machado, hoje Deputado Federal, foram acolhidas, e essa
seria urna delas.

Por haver a consciência de que era necessário mudar alguma coisa e que a
mudança deveria acontecer de forma simples, sem traumas, mas eficiente,
esperava que S. Exa. o Sr. Governador - agora corn o reconhecimento tácito
de que a iniciativa foi boa, tanto assim que o ilustre Deputado Alberto Pinto
Coelho acaba de afirmar que projeto sernelhante, corn algum avanço, estaria
sendo apresentado a Casa -, sancionasse esse projeto. Se assirn o fosse,
automaticarnente estaria prestigiando as açöes do Poder Legislativo. Depois,
se essa fosse a sua vontade, poderia apenas modificar alguns de seus
dispositivos. Mas vetá-lo consiste, a meu ver, numa maneira de mostrar que o
Poder Legislativo nâo pode, mas o Executivo pode.

Vivernos no estado dernocrático, no estado de direito. Bastava que S. Exa.
• sancionasse que estaria suprido o vIcio de iniciativa, estarlarnos curnprindo
• nosso papel, e o Poder Executivo estaria dernonstrando ao Poder
Legislativo urn respeito, urn carinho pelo seu trabalho, urna vez que o projeto
era tao born que o prOprio Governo está rnandando outro semelhante.

Reconheço, sirn, que S. Exa. se valeu da prerrogativa de poder vetar, rnas
poderia perfeitarnente ter perrnitido, corn a sancâo, que o projeto tivesse
eficácia, que o projeto de lei se transformasse em lei. 0 Governador Itarnar
Franco, corn a sua assessoria, se quisesse, poderia ter modificado o prOprio
projeto, que foi arnplamerite discutido corn a Assembléia, corn a Comissâo
Especial e corn a Cornissão de Justiça desta Casa.

Portanto, quero encarninhar pela rejeiçâo do veto, exatamente curnprindo,
como disse no inlcio, o dever de consciência de quern acompanhou, recebeu
sugestöes e soube sintetizar o pensarnento dos nossos colegas naquela CPI.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar, o Deputado Rogérlo
Correia.

o Deputado Rogerlo Correia - Sr. Presidente, apenas para esclarecer a
posicào da Bancada do PT. Tinharnos o compromisso de votar pela rejeiçâo
do veto, caso não houvesse projeto do Governo na Casa. Mas 0 projeto
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existe e já fol encaminhado. SO não possui nürnero e não está tramitando,
exatamente por esperar a análise e a votação desse veto.

Assim, nesse sentido, vamos votar pela manutencäo do veto, já que existe
urn projeto que cria o Conseiho do IPSEMG, conforrne discutido, inclusive,
pela própria Assembléla Legislativa.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar, o Deputado Sargento
Rodrigues.

o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria
de solicitar, neste momento, a atenção, principalmente do PSDB, que já fez
referência ao projeto. Quero tarnbérn contar corn o apoio de todos Os

Deputados desta Casa a CPI do IPSM, assim como foi feito corn relacão ao
IPSEMG. Peço, tarnbém, o apoio desta Casa aos Projetos de Lei n°s 154 e
221, do Governador, aos quais este Deputado apresentou substitutivo
pedindo tratamento igualitário aos policlais militares e ao IPSM. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Antes de colocar em votacão, a Presidência esclarece e
informa ao Plenário que, realrnente, encontra-se na Casa a mensagern do
Governador que encarninha o projeto de lei dispondo sobre o Conselho
Deliberativo do IPSEMG. Informa, ainda, que o referido projeto nào foi
recebido formalmente, urna vez que ainda tramita o Veto Total a Proposicäo
de Lei no 14.052, que trata do mesmo assunto. Portanto, por dever de oflcio,
foi-nos recomendado pela assessoria técnica da Casa que deverlamos
colocar em votacao, em primeiro lugar, o Veto Total a Proposicâo de Lei no
14.052, como realmente estamos fazendo hoje, a fim de que, depois,
tivéssemos o encaminhamento normal do referido projeto de lei. A
Presidência vai dar inlcio ao processo de votacâo. Para tanto, solicita aos
Deputados que ocupern seus lugares. Em votacão, o veto.

- Procede-se a votacão secreta por meio do painel eletrOnico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela

- Alberto Pinto Coelho - Amilcar Martins - Anderson Adauto - AntOnio Andrade
- AntOnio JOlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morals - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalrno
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Durval Angelo - Eduardo
Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandäo - Fábio Avelar - George Hilton -
Hely Tarqümnio - Irani Barbosa - Ivo José - Joáo Leite - Joâo Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
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Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastiâo Navarro Vieira.

o Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados, votaram "nâo" 19
Deputados, nao houve voto em branco, perfazendo urn total de 53 votos.
Está, portanto, mantido, em turno Unico, o Veto Total a Proposição de Lei no
14.052. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declaraçoes de Voto
o Deputado João Leite - Gostaria de registrar o meu voto contrário a esse

veto do Governador, lamentando que a Assembléia Legislativa o tenha
mantido. Considero que é urn desprestigio para a Assembléia, urn
desprestigio para os Deputados, que, por 120 dias, as vezes, prorrogáveis,
deixaram os gabinetes e as famulias a fIm de trabalhar numa CPI, trabaihando
duro, juntamente corn a Consultoria desta Casa, para, depois, os próprios
companheiros, Os prOprios pares desta Casa ajudarem o Poder Executivo a
vetar urn projeto que foi estudado, trabalhado, negociado e conversado corn
as entidades que representarn o funcionalismo. Assim, vemos esse projeto,
fruto do trabalho dos Deputados, ser rejeitado dessa maneira.

Por isso, gostaria de fazer essa declaracâo de voto em apoio aos
cornpanheiros Deputados que trabaiharam durarnente nessa CPI, rnas que,
infelizrnente, não tiveram o seu trabaiho reconhecido pelo Governador do
Estado, porque born é o projeto que será enviado para a Assembléia e nâo o
trabalho que os Deputados fizeram durante 120 dias. Born é o projeto dele, 0
dos Deputados nâo foi born.

Larnento que tenhamos ajudado o Governador a derrotar o trabaiho dos
Deputados, o trabatho da Assernbléia Legislativa. 0 nosso voto é contrário ao
veto do Governador.

o Deputado Carlos Pimenta - Também quero dizer que votei contra o veto
oposto ao projeto de lei, fruto de urn trabalho sério, extrernamente extenuante
da CPI.

Na minha declaraçäo de voto, gostaria de registrar, neste rnomento, urn
protesto pela ausência de representantes dos servidores do Estado. Porque,
no rnomento em que estávarnos elaborando esse projeto, enquanto eu e Os

Deputados Sebastião Costa, Gilmar Machado e vários outros estávamos
viajando, esta galeria esteve repleta de pessoas, de representantes do
funcionalisrno em busca de urn rnaior entendimento e de urn espaco para que
O funcionário püblico pudesse participar do conseiho deliberativo.

Entendo que a posição do LIder do Governo é correta. Ele anuncia que o
Governo vai apresentar novamerite o projeto. Mas gostaria apenas de
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reforçar o que disse na tribuna: as boas idéias, os bolos, 0 Governador Itarnar
Franco quer para o Palácio da Liberdade, e os onus sempre tern recaldo
sobre o Legislativo. Lamento profundamente a auséncia de representantes do
funcionalisrno e espero que, no rnornento em que formos discutir o novo
projeto do Governador, que e do rnesrno teor, que pelo menos o furicionário e
O sindicato estejarn presentes, para que possamos proporcionar-Ihes urn
projeto de igual categoria, de igual irnportância ao da CPI, que foi
surnariamente rejeitado pelo Plenário desta Casa.

o Deputado Durval Angelo - Dois pensarnentos ilustrarn rnuito bern a nossa
discussâo. 0 prirneiro, de Guirnarâes Rosa, que, como ninguém, percebeu a
alma, o espirito de Minas e do rnineiro, e certa vez disse que a verdade não
está no inIcio nem no firn, rnas no rneio da travessia. 0 segundo, que é do
Livro dos livros e do Mestre dos mestres, diz que a árvore se conhece pelos
frutos, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ma produz maus frutos.

Corn relacäo ao prirneiro pensamento, quero deixar bern claro que as
afirrnacöes que estão sendo ditas aqui nas declaraçães nâo correspondern ao
que entendo ser a busca da verdade nessa travessia. Porque, se analisarmos
bern, os prOprios servidores püblicos do IPSEMG procurararn a Bancada do
PT e registrararn que se sentiram contemplados na segunda proposta que
estava sendo encaminhada pelo Governador. Ele prOprio assurniu 0

comprornisso. E a proposta ai está, de algurna forma contemplando questöes
que tarnbérn estão no veto que ora apreciarnos.

Corn relação a segunda questao, sobre a árvore, urn Governador bern
diferente dos anteriores - nern digo do anterior -, que não está atrasando o
repasse ao IPSEMG, garantindo que ele tenha urn repasse já separado, que
não se dilui nurn caixa ünico do Estado todo més, está darido urna
dernonstraçâo clara de valorizaçäo do IPSEMG. Isso, pela obra, pelos fatos.
E rnais ainda: a dernonstracäo está na própria direçâo do IPSEMG, que, pela
primeira vez em sua história, está sendo dirigido por urn ex-sindicalista,
Presidente do sindicato daquela categoria, alérn de dirigentes sindicais em
vãrias outras diretorias.

Nessa iiltima quinta-feira, rninha sobrinha, que está em rninha casa,
preparando-se para o vestibular - alias, sua rnâe e professora do Estado -, fez
urna cirurgia no IPSEMG. Qua[ foi a surpresa de nos, de casa, e de rninha
cunhada? Ficarnos admirados pelo atendirnento que teve no IPSEMG. Pela
limpeza e pela seriedade corn que ela foi atendida. Urna cirurgia simples de
apêndice, mas na ernergência que poderia gerar urn problerna maior.

Então, não adianta fazermos discursos. Precisarnos descobrir onde está a
verdade. Mais do que isso, vamos conhecer pelos frutos que estarnos tendo.
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Isso ajuda que a gente se dispa realmente de discursos ideolOgicos, para
vermos na prática o que está acontecendo no IPSEMG. E sO irmos 16 e
comprovar. Acho que se trata de uma demonstraçâo clara de urn Governo
que quer acertar nessa area, coisa que nos outros governos näo tivemos.

o Deputado Sebastiäo Costa - Sr. Presidente, gostaria de esciarecer que
meu voto foi pela rejeicão ao veto, pelas seguintes razOes: primeiro, a
questão colocada pelo Deputado Durval Angelo quanto aos repasses nào é
tratada nesse projeto, mas sim naquele em que propünhamos o fim do caixa
Unico. 0 Deputado Anderson Adauto, naquela época, inclusive, nos
acompanhou, dando sugestöes no relatOrio corn muita precisâo. A questao do
repasse seria tratada naquele outro projeto e nâo nesse, que trata de outro
aspecto.

Corn relaçâo ao funcionamento do hospital, ha dois anos, na ocasiâo da
CPI, visitamos o hospital e naquela oportunidade já pudernos observar o seu
avanco corn relacao a etapas anteriores. Portanto, quero dizer ao Deputado
Durval Angelo que entendernos a sua visâo teologica e achamos as suas
colocaçães de muita profundidade. Mas podemos dizer tambérn que no
mesmo livro citado por S. Exa. tambérn se diz que para todas as coisas ha
tempo determinado. E no tempo em que estivernos Ia, o hospital já estava
funcionando bern e se manteve assim, e fico feliz de saber que está
funcionando bern ate hoje. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Votacâo, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de
Lei n° 14.068, que cria o Servico de Orientaçao PsicopedagOgica nas escolas
da rede püblica estadual. A Comissâo Especial opina pela rejeicão do veto.
Para encaminhar a votaçâo, corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.

o Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, serei breve.
Antes, porém, gostaria de ler a justificacão desse projeto, que tern realmente
urn alcance muito grande perarite a nossa escola: (LC-:) "A complexidade do
mundo moderno gera situaçoes responsáveis pelo desgaste psicolOgico,
afetivo e emocional dos seres humanos, atingindo inclusive os principais
agentes educacionais: aluno, escola e famIlia, com prom etendo-I hes a
interação e o desempenho. A psicologia educacional é urn dos carnpos da
Psicologia Aplicada que estuda os cornponentes escolares corn vistas a
melhoria do ambiente escolar e a prevenção, identificação e avaliação de
suas condicöes sociais e emocionais, bern como a melhoria das relaçöes
familiares e sociais que envolvem o aluno e sua reeducação. A criação de urn
serviço de orientação psicopedagogica nas escolas da rede estadual de
ensino representaria urn avanço no processo educativo e constituir-se-ia
instrurnento cientificamente adequado a urna educacâo de qualidade e ao
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aprirnorarnento da cornunidade escolar na globalidade de seus interesses,
necessidades e potencial idades.".

Muito bern. Essa justificaçâo e esse projeto estâo assinados pela Deputada
Isabel do Nascirnento, que é da rninha cidade, Uberaba, e que teve urna
passagern relativamente pequena por esta Casa. Ela era suplente e veio
substituir o nosso grande colega Jorge Hannas, que passou por esta Casa e
lamentaveirnente se foi, ern tragico acidente. Portanto, gostarIarnos, inclusive
seguindo a orientacäo do Lider Alberto Pinto Coelho, de dizer que a secretaria
já tern urn servico desses, em funcionamento. Porém, esse projeto vern
consolidar uma acâo efetiva e importante, que é a relaçäo do aluno corn sua
famIlia, para que a nossa escola seja cada dia mais efetiva.

Esse projeto näo cria absolutarnente nenhurn embaraco para o Governo,
para a Secretaria da Educaçâo, e vern, evidentemente, mostrar urna intenção
politica de uma melhor relaçäo na escola entre o aluno e seus farniliares.

Portanto, peco aos companheiros Deputados que rejeitern o veto do Sr.
Governador votando "não".

o Sr. Presidente - A Presidéncia vai dar inicio ao processo de votaçao.
Para tanto, solicita aos Deputados que ocupern seus lugares.

- Procede-se a votacäo secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram os seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Alberto Pinto

Coelho - ArnbrOsio Pinto - Arnilcar Martins - Anderson Adauto - Antãnio Jilio -
Arlen Santiago - Cabo Morais - César de Mesquita - Christiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval
Angelo - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Fablo
Avelar - George Hilton - Hely TarquInio - Irani Barbosa - lvo José - Joào Leite
- João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves
Viana - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Marcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

o Sr. Presidente - Votararn 'sim" 25 Deputados, votaram "n5o" 24
Deputados, houve 1 voto em branco, perfazendo urn total de 50 votos. Esta,
portanto, mantido, em turno Unico, o Veto Total a Proposição de Lei no
14.068. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votacão, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposição de Lei n o 14.015,
que estabelece norma para concurso pUblico promovido pelo Estado. A
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Comissão Especial opina pela rnanutençao do veto. Para encarninhar a
votação, corn a palavra, o Deputado Joâo Leite.
o Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,

vamos novamente apreciar, nesta Assembléia, a questão dos concursos
püblicos para os cartórios. Não gostaria de estar tratando dessa questão dos
cartOrios, ja que, na legislatura passada, no ano passado, tinhamos já tratado
da matéria, que tinha sido rejeitada pelo Plenário da Assembléia.
Inexplicavelmente, ferindo todas as normas regimentais, essa matéria, que já
tinha sido vetada, rejeitada pelo Plenário da Assembléia Legislativa, voltou
novamente, através do Projeto de Lei no 1.940/98, que veio, corn esse
"caput", estabelecer normas para concursos püblicos realizados pelo Estado.
Mas, na verdade, a pretensão desse projeto é a permanéncia daquelas
pessoas que estão corn delegacão em cartórios para continuarem cuidando
desses cartórios.

Tivernos oportunidade de tratar dessa matéria muitas vezes na Assembléia
Legislativa. Tive oportunidade, inclusive, de ser relator na Comissão de
Defesa do Consurnidor.

Tive a oportunidade de ser o relator no 10 turno, na Cornissão de Defesa do
Consumidor, desse projeto, e tivemos a oportunidade de estudar essa
questao detidamente, já que ela tinha sido tratada em outro projeto, no
mesmo ano de 1998, e pudemos, então, tratar dessa proibicão de delegar a
competência, a nao ser por concurso pUblico. Já temos diversas decisöes do
Supremo Tribunal Federal, corn acöes diretas de inconstitucionalidade sobre
essa questão da obrigatoriedade de concurso ptblico para as pessoas que
ocupam cargos em cartório.
o art. 30 desta proposição diz que várias designacöes aconteceram em

caráter emergencial, a tItulo precário, no Estado, nos Ultimos anos, a firn de
impedir que as serventias nas quais houvesse vacância paralisassem seus
servicos, ate a realizacão de concurso pUblico para ingresso nos servicos
notariais e de registro, corn a respectiva delegaçâo.

A redacão do mencionado art. 3 0, ao se referir a serventia provida a
qualquer titulo, engloba, obviamente, a designacão, qualquer outra forma de
provirnento, a tItulo precário, para o exercicio dos servicos notariais e de
registro.

Assim, de acordo corn esse dispositivo, o serviço notarial ou de registro
exercido por meio de designacão de qualquer outra forma de provimento, a
tItulo precário, somente seria considerado vago, dando ensejo a abertura de
concurso pUblico, se ocorresse urna das hipoteses de extincão da delegacão
a notário ou a oficial de registro, previstas nos incisos do art. 35 da Lei
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Federal n° 8.935, de 1994, que são: morte, aposentadoria facultativa,
invalidez, rentincia e perda da delegacão, em virtude de aplicação de
penalidade por infracão disciplinar.

Propicia-se, assirn, por via transversa, a perpetuação nos servicos cartoriais
daqueles cidadäos, que, ate 21/11/94, data de inIcio da vigência da Lei
Federal n° 8.935, de 1984, foram designados a tItulo precário, sem prévia
aprovação em concurso pL blico, para o exercIcio das atividades notariais e de
registro, em total afronta ao disposto no § 3 1 do art. 236 da Constituição da
Repüblica, que exige prévia aprovacão em concurso pUblico de provas e
tItulos para ingresso nas atividades notariais e de registro.

Não ha possibilidade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico presente,
telespectadores, de que permaneçam nesses cargos as pessoas indicadas,
corno disse a lei, a tItulo precário, porque o disposto no § 30 do art. 236 da
Constituição da Repüblica é claro - é exigida a prévia aprovação em concurso
püblico de provas e tItulos para ingresso nas atividades notariais e de
registro.

Esta Assernbléia Legislativa é guardia da Constituição da Repüblica, é
guardia das leis, e não podernos deixar que a Constituição seja afrontada,
não podemos permitir que essas vagas sejam ocupadas por pessoas que não
preencham essa exigência da Constituicão, que é de concurso pUblico de
provas e tItulos. 0 que ocorreria, na prática, é que o cidadão, designado a
tItulo precário para o exercIclo de atividades notariais e de registro, seria
mantido, em definitivo, riesse servico. E isso que propöe essa lei: que esse
cidadão permaneca nesse serviço e que não seja disponibilizada essa vaga
para o coricurso püblico. E isso que está sendo dito. Seria considerada a
serventia vaga, dando ensejo a abertura de concurso püblico, se esse
cidadão ou cidadã morresse ou se aposentasse de forma facultativa, se fosse
considerado inválido, se renunciasse ou se perdesse a delegacão, em virtude
de aplicacão de penalidade por infracão disciplinar. Ora, como é que a
Assembléla Legislativa vai poder defender uma questão como essa, em que
vamos dar aval para que as pessoas permariecarn sem 0 concurso pUblico
exigido? Assirn sendo, as hipóteses previstas nos incisos do art. 35 da Lei
Federal n° 8.935, de 1934, são aplicáveis somente para extinção de
delegação, não sendo possivel a aplicação dessa regra no caso de serventia
provida a qualquer titulo, como pretende o art. 3 0 do projeto.

Vemos, então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que é impossIvel a
Assembléla Legislativa permitir que seja dado aval a esse projeto. Por isso,
ternos de encaminhar, desta vez, favoravelmente ao veto imposto pelo
Governador do Estado, o qual considerarnos uma violência contra o cidadão



394
de Minas Gerais. 0 prOprio Tribunal de Justiça já tern pronto o concurso
pUblico, em que serão oferecidos a cidadãos e cidadäs de Minas Gerais a
oportunidade de ingresso no serviço pübiico. São, aproximadamente, 2 mu
vagas, a partir desse expediente do concurso pübiico de provas e titulos,
como está expresso na Constituiçao da RepOblica. Por isso, Sr. Presidente,
gostarlamos de encaminhar favoraveimente.

Questão de Ordem
o Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente, como esta é uma matéria

importante, gostaria que V. Exa. encerrasse a reuniäo, de piano, já que não
temos nUmero de Deputados suficiente para apreciar matéria tao importante e
que tantos cidadãos de Minas Gerais aguardam.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum' para a continuaçâo dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 5, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã,
as 14 horas, corn a ordern do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisäo do orador.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,

INDUSTRIA E COMERCIO
As quinze horas do dia vinte e sete de abrii de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Alberto Bejani,
Elbe Brandão, Pastor George e Márcio Cunha, membros da supracitada
Comissäo. Registra-se a presença do Deputado Chico Rafael. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandáo, deciara aberta a
reuniäo e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Alberto
Bejani, dispensa a leitura da ata da reuniào anterior, a quai é dada por
aprovada e é subscrita peios membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a debater os impactos na comerciaiizaçào
de veIcuios corn a manutençao da aiIquota de 12% do ICMS e corn a sua
redução para 9% e registra a presença dos Srs. Wieland SUiberscheneider e
Luciano Fernandes Souto, representando o Sr. Alexandre Duperyat,
Secretário da Fazenda; José Ildeurnar Scares Pereira, Presidente do
SIND1COV-MG; Fabiano Lopes Ferreira, Delegado Regional da ABAC;
Gérson Antonio Fernandes, Presidente do SINDICON-MG. Registra-se,
ainda, a presença do Sr. Carlos Barreto, assessor do SINDICOV-MG. A
Presidente, autora do requerimento que motivou a reunião, faz suas
consideraçOes iniciais e concede a palavra aos convidados e aos Deputados.
Segue-se amplo debate, conforrne consta nas notas taquigraficas. ApOs as
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consideracöes finais dos presentes, a Presidente transfere a direcão dos
trabaihos para o Deputado Alberto Bejani e apresenta três requerirnentos, que
submetidos a votaçäo, são aprovados. No prirneiro, soiicita seja convidado o
Sr. Oscar Plinio Paschoal TarqüInio, Secretário Executivo do Forum
Permanente de Tunsrno Rural, para expôr os pianos do aludido órgãO; no
segundo, solicita seja convidada a Sra. Angela Maria Prata Pace, Secretária
Adjunta da IndOstria e do Comérico de Belo Horizonte, para trazer
informacOes sobre os intercâmbios estabelecidos entre a Capital rnineira e os
integrantes do MERCOSUL, objetivando o desenvolvimento de açöes
conjuntas entres os Poderes e a sociedade civil do Estado, visando a
transformar Belo Horizonte em sede permanente do MERCOSUL; e no
terceiro, solicita sejam convidadas as pessoas que relaciona para debater os
potenciais turisticos do MunicIpio de Raul Scares, especialmente no lago que
se formará corn a construcão da futura usina hidrelétrica naquele municIpio.
Curnprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presenca dos
convidados e dos parlamentares, convoca Os membros da Cornissão para a
próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 11 de maio de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Márcio Cunha - Alberto Bejani - Pastor George.

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de abril de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados
Sebastião Costa, Antonio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e João Pinto
Ribeiro, membros da supracitada Cornissão. Registra-se a presenca dos
Deputados Edson Rezende, Chico Rafael e Adelmo Carneiro Leào. Havendo
nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Antonio
Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada
por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Prestdência
informa que a reunião se destina a debater o financiarnento da educação no
Estado e no Pais e a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Presidente
comunica a presenca dos seguintes convidados: Srs. Gilberto José Resende
dos Santos, Diretor de Planejamento da Superintendência de Planejamento
da Secretaria da Educacão, representando o secretário MurIlio Hingel; e
Flávio Faria Felicissimo, Gerente de Mercado da Caixa EconOmica Federal,
representando o Superintendente Regional Homero Ferreira. Regista-se,
ainda, a presenca dos Srs. João Batista de Meio e Flávia Valente, assessores
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da CEF. 0 Presidente passa a palavra aos Deputados Edson Rezende e
Chico Rafael, autores do requerimento que motivou a reunião, para suas
consideracaes iniciais. Nesta fase, o Deputado Chico Rafael solicita seja
registrado nos anais da Comissão seu repüdio pela ausência dos convidados
ou representantes do Ministério da Educação, da Federacão dos
Estabelecimentos de Ensino e da Uniâo Nacional dos Estudantes, para
tratarem de matéria de alta relevãncia e interesse para estes e para a
sociedade. A seguir, para suas exposicöes iniciais, fazem o uso da palavra os
convidados presentes e, para seus questionamentos, os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Antonio Carlos Andrada e Edson Rezende. Segue-se amplo
debate, conforme consta nas notas taquigraficas. Ao final do debate, o
Presidente agradece a presença dos convidados e suspende os trabalhos
para que estes possam se retirar do recinto. Reabertos os trabalhos, o
Presidente designa o Deputado Antonio Carlos Andrada relator do Projeto de
Lei no 22/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que institui o Programa
Bolsa Familiar para a Educação. Esgotada a 1a Parte da reuniâo, 0
Presidente passa a 1a Fase da Orem do Dia, compreendendo a discussão e a
votaçao de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário.
Ao ser concedida a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do
Projeto de Lei n° 97/99, este solicita, e o Presidente concede, prazo
regimental para emitir seu parecer. Esgotada a 1a Fase, o Presidente passa a
2a Fase da Ordem do Dia, compreeendendo a discussão e a votacão de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei n°s 80 e 94/99
(relator: Deputado João Pinto Ribeiro); 95/99 (relator: Deputado José Milton);
100/99 (relator: Deputado Antonio Carlos Andrada); e 137/99 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Prosseguindo, o Presidente submete, e é
aprovado, nos termos do parágrafo ünico do art. 103 do Regirnento Interno, o
Requerimento n° 214/99. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlarnerttares, convoca os membros da Comissäo
para a prOxima reunião ordiriária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 12 de rnaio de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada - José Militão -

Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de abril de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Dinis Pinheiro, Rogerio Correia, Mauro Lobo e George Hilton,
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membros da supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental, o
Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado George Hilton, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a finalidade da reunião é ouvir
O Sr. Márcio Tadeu Pereira, Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais,
a quern convida para compor a Mesa dos trabalhos. 0 convidado, corn a
palavra, faz a sua exposicão e, em seguida, é questionado pelos Deputados
Rogério Correia, Mauro Lobo e George Hilton. Logo após, o Presidente
determina que a documentacão apresentada pelo Sr. Márcio Tadeu Pereira
seja anexada aos autos da CPI, agradece a participação do convidado pelas
várias informacOes prestadas a Comissão e suspende os trabalhos por cinco
minutos para que os parlamentares possam dele se despedir. Reabertos os
trabalhos, o Presidente passa a fase de discussão e votação de proposiçOes
da Cornissão. 0 Deputado Rogério Correia apresenta trés requerimentos. No
primeiro solicita seja encarninhado oficio a Presidente do SERVAS para que
informe a Cornissão se houve licitacão para a entrega de velculos a
municipios e associacOes do Estado nos tltimos seis meses de 1998,
esciarecendo, ainda, os critérios usados para a distribuição destes velculos;
no segundo, solicita seja encaminhado a administracao da Loteria do Estado
pedido de informaçoes sobre a correção percentual, de acordo corn a lei, da
aplicação dos recursos da Loteria, bern como cópia da auditoria solicitada ao
Tribunal de Contas, tao logo seja liberada; e, no terceiro, seja ouvido pela
Corn issão o Sr. José Augusto Trôpia Reis, Presidente do BDMG. 0 Deputado
Mauro Lobo apresenta requerimento em que solicita que a Loteria do Estado
de Minas Gerais apresente a esta CPI a relacão de subvençOes sociais,
oriundas de seus recursos, distribuidos a partir de 1987. Submetidos a
votaçào, cada urn por sua vez, são os quatro requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os mernbros da Comissão para a próxirna reunião
ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 6 de rnaio de 1999.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - George Hilton - Sebastião Costa

- Alvaro AntOnio.
ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quatorze horas e quinze rninutos do dia quatro de maio de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos, Bené Guedes e AntOnio Andrade,

a



W-
398

rnembros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputado
Miguel Martini. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado João
Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, a Presidência informa que se encontra em poder da
Presidéncia e a disposiçâo dos Deputados a correspondéncia da UNIMED em
que presta informaçoes sabre a projeto intitulado "Unimed BH Cidadã"; e das
Presidências do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso e do Ceará
em que declaram apaio e solicitam empenho para a realizaçäo do seminário
legislativo sobre politica de assisténcia farmacêutica no Estado de Minas
Gerais. 0 Presidente determina a assessoria da Comissäo que faça os
devidos encaminhamentos. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria canstante na pauta e a ouvir a Sr. Emerson Fidélis
Campos, Presidente da UNIMED-BH, que prestará infarmacOes sabre a
vacinaçãa gratuita contra a gripe. Ato continuo, a Presidente redistribui a
Prajeto de Lei n° 142199 a Deputada Elaine Matozinhas. Passa-se a P fase
da ordem do dia, campreendenda a discussão e a votação de pareceres
sabre propasiçöes sujeitas a apreciaçaa do Plenário da Assembléia. Cam a
palavra, a Deputada Elaine Matazinhos pracede a leitura, cada um par sua
vez, dos pareceres de 10 turna dos Prajetas de Lei n°s 142 e 150/99,
mediante as quais canclui pela apravaçäa das matérias. Submetidas a
discussão e vatacaa, é a parecer sabre a Projeto de Lei n° 142/99 aprovada
na forma original e a Projeto de Lei n° 150/99 apravada na forma do
Substitutiva n° 1 da Comissão de Constituição e Justica. Esgatada a matéria
destinada 6 1a parte da reuniâo, a Presidéncia passa a 3a fase da ordem do
dia, campreendenda a discussão e a vataçâo de prapasicães da Comissãa. 0
Deputado João Paula passa a Presidência a Deputada Elaine Matozinhas e,
em seguida, apresenta trés requerimentas: 1- solicita seja realizada visita da
Camissâa ao Ministra da Saüde, para tratar de assunta relativa a campanha
enganosa praticada pelas fabricantes de cigarras em nasso Pals; 2- solicita
sejam ouvidos, em audiência pblica, a Comandante do Batalhäo da Policia
Militar, a Diretar do DETRAN-MG, o Presidente da Junta Administrativa de
Recursas e lnfraçoes de Trânsito-JARI-, a Presidente da BHTrans e demais
representantes de entidades da saciedade civil, que discarrerãa sabre as
abusas cametidas par agentes de trãnsito na aplicação das infraçoes; 3-
salicita sejam auvidas as representantes da TELEMAR, da CEMIG e da
COPASA-MG, para discutirem a recente decisãa do Superior Tribunal de
Justiça que considerou abusiva a interrupçaa na prestaçãa do serviço, em
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face de atraso no pagamento da canta de cansuma. Submetidas a vatacao,
cada um par sua vez, são as requerimentas aprovadas. 0 Deputado Joäo
Paula reassume a direção dos trabalhos e camunica que serão ouvidas na
reuniãa as Srs. Carlos Rubens Maciel e Henrique Leonardo Guerra, diretor
social e assessor em epidemialagia da UNIMED-131, respectivamente,
representantes do Sr. Emerson Fidélis Campos, Presidente da UNIMED-BH.
Prasseguinda, a Presidência passa a palavra aa Deputada Miguel Martini,
para que explique a abjetiva da reuniãa. Após, as canvidadas usam da
palavra para fazerem a sua expasicãa e respanderem as perguntas
formuladas pelas Deputados, canforme cansta nas natas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece a camparecirnento
dos convidadas e dos parlamentares, canvoca as membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinâria, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Corn issöes, 11 de maio de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes.

ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG
As quinze horas e quinze minutas do dia cinca de maia de mil navecentas e

noventa e nave, camparecem na Sala das Camissöes as Deputadas Adelmo
Carneiro Leâo, Antonio Andrade, Amilcar Martins, Chico Rafael e Eduardo
Daladier, membros da supracitada Camissãa. Registra-se, também, a
presenca do Deputada Mauro Lobo. Havenda nUmero regimental, a
Presidente, Deputada Adelma Carneira Leàa, declara aberta a reuniãa e, em
virtude da apravaçãa de requerimento do Deputado Chico Rafael, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada par aprovada e é subscrita
pelas mernbras presentes. A Presidéncia infarma que a finalidade da reuniãa
e auvir a Sr. Celsa Barbi Filha, Procuradar do Estado, a quem convida a
tamar assento a Mesa dos trabalhos. 0 convidado, corn a palavra, faz a sua
expasiçãa e, em seguida, é questianado pelos Deputados Am ilcar Martins,
Antonio Andrade, Chico Rafael, Eduardo Daladier e Adelmo Carneira Leãa.
Na fase de discussãa e votacão de prapasiçOes da Comissãa, a Deputado
AntOnio Andrade apresenta requerimenta no qual solicita seja ouvido na
Comissãa a representante da Companhia Paranaense de Eletricidade -
COPEL - a épaca da pré-qualificacãa, quanda da participacãa no pracessa de
alienação de parte das acOes da CEMIG. Submetida a vatacãa, é a
requerimenta apravada. 0 Presidente informa que a inteira tear da reuniâa
cansta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniáo, a
Presidência agradece a participaçâo do Sr. Celso Barbi Filho e as subsidias
par ele prestadas 6 Camissão, agradece a presenca dos parlamentares,
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convoca Os membros da Comissão para a próxirna reunião extraordinária, a
ser realizada no dia 11/5/99, as 14h3Omin, no Auditório desta Casa,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 11 de maio de 1999.
Adelmo Carneiro Leâo, Presidente - Chico Rafael - Antonio Andrade -

Amilcar Martins - Eduardo Daladier.

TRAM ITAçAC) DE PROPOSIcOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 171/99

Comissão de SaUde
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Alencar da Silveira Junior, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade püblica a Associação de Combate a
Droga de Itabirito - ACADI -, corn sede no Municipio de Itabirito.

lnicialrnente, foi a proposição distribuida a Comissâo de Constituiçâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou a Emenda n° i.

Agora, vern a matéria a esta Cornissão para deliberacâo conclusiva nos
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Furidarnentaçao
A associação em tela tern o nobre propOsito de combater o tráfico e o uso

de substâncias entorpecentes ou capazes de causar dependência fIsica ou
psIquica, por meio de campanhas esctarecedoras dos maleficios da
dependência quimica e da proxirnidade corn pessoas que comercializam
esses produtos. Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela
instituiçao e de grande relevância, o que a torna merecedora do titulo
declaratOrio de utilidade publica proposto.

Conclusâo
Em vista do aludido, opinamos pela aprovacào do Projeto de Lei n o 171/99

corn a Emenda n° 1, da Comissão de Constituiçâo e Justiça.
Sala das ComissOes, 11 de maio de 1999.
Christiano Canédo, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIçAO N O 9/99

Corn issão Especial
Relatório

De autoria de mais de urn terco dos membros desta Casa, e tendo como
primeiro signatário o Deputado Wanderley Avila, a Proposta de Emenda a
Constituicäo n o 9/99 visa a dar nova redação ao inciso 11 do art. 30 do Ato das
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DisposicOes Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituiçâo do Estado.

Publicada em 26/3/99, vem a proposta a esta Comissão Especial para
receber parecer, nos termos do art. 201 do Regirnento Interno.

Fundamentaçâo
A proposta de ernenda a Constituição em análise modifica a redaçäo do

inciso II do art. 30 do ADCT da Carta mineira, corn o objetivo de assegurar a
estabilidade no serviço pUblico, prevista no art. 19 do ADCT da Carta Magna,
ao empregado pOblico que ten ha, na data da promulgaçäo da Constituiçâo da
RepUblica, 1.800 dias ou mais de servico em órgäo da adrninistraçao direta,
autarquia ou fundacão püblica estadual.

A estabilidade no servico püblico é contemplada pela Carta Magna em duas
hipóteses distintas. A primeira está prevista em seu art. 41, "caput", corn a
redacão dada pela Emenda a Constituiçao n o i g , de 1998, o qua[ estabelece
que tern direito a estabilidade Os servidores empossados em cargo de
provimento efetivo em virtude de prévia aprovacâo em concurso pUblico, após
trés anos de servicos prestados. A segunda hipOtese, objeto da proposta em
exame, está prevista no art. 19 da Constituição Federal e é conhecida
também como estabilidade excepciorial. A ela fazern JUS Os servidores
publicos civis da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal e dos municIpios,
das administraçaes direta e autárquica e das fundacoes pUblicas, em
exercicio ha pelo rnenos cinco anos continuados na data da prornulgação da
Constituição e que nâo tenham sido admitidos em virtude de prévia
aprovaçáo em concurso pUblico. Verifica-se, pois, que a Carta da Republica,
no citado art. 19 do ADCT, estabelece dois requisitos objetivos para 0 direito
a estabilidade excepcional: ter sido adrnitido ate 3/10/83 e ter estado, desde
entâo e ate a promulgação desse Diploma, em exercIcio continuado.

A redaçao que se pretende dar ao inciso II do art. 30 do ADCT da Carta
mineira promove duas modificacOes no que tange aos requisitos
retromencionados: altera o periodo de servico em órgâo da administraçào
direta, autarquia ou fundacao püblica estadual de cinco anos ou mais para

0	 1.800 dias ou mais e retira a exigéncia de que o referido perlodo de servico
seja continuado.

Pode-se ver que a primeira mudança implica reducao do perlodo de
exercIcio no serviço pUblico necessârio a estabilidade. Corn a contagem feita
em dias, o servidor fará jus a estabilidade se tiver sido admitido ate o dia
1 0/11/83 , o que significa dizer que o prazo final se estenderá por mais 29 dias
em relacao a contagem feita em anos. A segunda alteraçao, por seu turno,
elimina a exigência de exercIcio continuado no serviço publico. Corn isso,
periodos intermitentes que, somados, alcancem 1.800 dias darão direito 6



402
estabilidade excepcional; é de observar, todavia, que o art. 19 do ADCT da
Carta Magna contém regra que e expressamente direcionada aos Estados.
Trata-se, como se verifica de forma cristalina, da denominada norma
constitucional central que, do ângulo da incidência no poder de organizacäo
do Estado, é também conhecida por norma de preordenação, já que contém
regra aplicável a servidores pUblicos estaduais.

Assim, a norma contida no art. 19 do ADCT da Constituicão da Repüblica é
de observância obrigatOria para o Estado membro, nào comportando
nenhuma alteraço pelo poder constituinte derivado do ente federado, seja
restritiva, seja ampliativa de direitos. Dessa forma, o Estado membro, ao
disciplinar o instituto da estabilidade dos servidores püblicos em sua
Constituição, deve reproduzir, compulsoriamente, a regra contida na Carta da
Repüblica. E patente, portanto, o vIcio de inconstitucionalidade de natureza
material da proposta em análise, o qua[ implica ofensa direta ao preceito que
garante estabilidade excepcional somente âqueles que contem cinco anos ou
mais de serviço püblico continuado na data de promulgaçao da Carta Magna.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeicão da Proposta de Emenda a

Constituição no 9/99.
Sala das Comissöes, 11 de maio de 1999.
Fábio Avelar, Presidente - Márcio Cunha, relator - Edson Rezende.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 28/99
Comissâo de Turismo, lndüstria e Comércio

RelatOrio
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epIgrafe

visa a declarar a Cachoeira do Tombo da Furnaça patrimônio paisagistico e
turstico do Estado.

Publicada em 24/2/99, a proposição foi distribulda as Cornissöes de
Constituicão e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Turismo,
Indüstria e Comércio para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno. A Comissão de Constituição e Justica concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. A
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals opinou por sua aprovacâo
na forma do Substitutivo n o i, que apresentou. Cumpre-nos, agora, analisar a
proposicâo quanto ao mérito, nos termos dos arts. 100 e 102, XIII, do
Regirnento Interno.

Fundamentaçào
0 projeto em tela, ao declarar patrimônio paisagIstico e turistico do Estado

a Cachoeira do Tombo da Fumaça, busca preservar uma das paisagens mais
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belas de Minas Gerais.

Localizada no MunicIpio de Salto da Divisa, no Nordeste de Minas, a serra
onde se situa a cachoeira é um dos marcos geográficos mais imponentes da
região, constituindo-se nurna referência na histôria do vale do Jequitinhonha.
Merece, portanto, major atencao por parte do poder püblico, que deve
preservar esse importante ponto turIstico de degradacoes futuras. A despeito
do tombamento feito pela Constituição Estadual, no art. 84, § 2 1, de seu Ato
das Disposicöes Constitucionais Transitórias, que declarou monurnento
natural toda a bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha, o modelo secular e
altamente degradador de ocupação do espaco geográfico, bem corno as
condiçöes socioeconômicas da regiâo, tornararn praticamente inviáveis os
objetivos do legislador, em razão da enorme extensão dessa bacia, que
possui cerca de 94.000km 2. Por isso, o projeto em tela se refere
especificamente ao trecho do rio em que se situa a cachoeira, criando urn
suporte legal para a protecâo desse elemento paisagIstico em especial,
possibilitando a preservacâo e a recuperaçào de todo o ecossisterna a ele
associado.

O projeto também reflete o desejo de todo o povo do vale do Jequitinhonha,
que tern nesse rio sua maior riqueza e principal referenda.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 28/99

na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de Melo Ambiente e Recursos
Naturals.

Sala das Comissöes, 11 de maio de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Alberto Bejani, relator - Márcio Cunha - George

Hilton.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 78/99

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária
RelatOrio

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Marcelo Gonçalves, tern como
objetivo limitar o percentual da multa de mora decorrente do inadimplemento
do pagamento dos servicos de fornecimento de água e coleta de esgoto,
prestados pela COPASA-MG.

O projeto foi distribuldo inicialmente a Cornissão de Constituiçâo e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissâo de Defesa do Consumidor, examinando o mérito da
proposiçâo, emitiu parecer por sua aprovacâo.

Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no âmbito de sua
competência.
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Fundamentaçäo
0 projeto em tela tern por objetivo lirnitar a multa de mora decorrente do

atraso no pagamento da conta mensal de água e esgoto.
Hoje, a rnulta de rnora cobrada pelas prestadoras dos serviços de telefonia,

TELEMAR, e fornecimento de energia elétrica, CEMIG, está fixada em 2%,
mas a COPASA-MG ainda está cobrando o percentual de 10%, que é cinco
vezes major. 0 projeto vern, portanto, corrigir essa incoerência,
estabelecendo urn percentual máxirno de 2% para a referida multa.

Sobre esse aspecto, cabe ressaltar que a multa de mora tern por final dade
desestimular o inadimplemento, num sentido mais educativo, e não o
incremento da receita nem o enriquecirnento. Portanto, a principal fonte de
receita da COPASA-MG deve advir de sua atividade operacional, ou seja, da
tarifa paga pelo usuário do serviço de fornecimento de água e coleta de
esgoto.

Ha também o precedente estabelecido pelo § 1 1 do art. 52 da Lei Federal no
9.298, de 1996,que alterou a redaçâo da Lei Federal no 8.078, de 11/9/90,
que contém o Cádigo de Defesa do Consumidor. 0 citado dispositivo reduziu
de 10% para 2% o percentual da multa de mora relativa ao "fornecirnento de
produtos ou servicos que envoiva outorga de crédito ou concessäo de
financiamento ao consurnidor.". Entendernos que o iegislador federal deveria,
já naquela época, ter estendido o benefIcio daquela medida as demais
relaçOes de consumo, por ser o percentual de 2%, sem dtivida, rnais justo.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei no 78/99

no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 11 de malo de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogerio Correia - Miguel

Martini - Olinto Godinho.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 81/99

Comissäo de Fiscalização Financeira e Orcamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Antonio Carlos Andrada, o projeto de lei em
epigrafe dispOe sobre compensaçäo de crédito tributário na situação que
menciona e dá outras providéncias.

A proposiçâo foi exarninada preliminarmente pela Comissão de Constituição
e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissào exarninar a matéria do ponto de vista do
mérito e sob os aspectos financeiro e orcamentario.

Fundamentação
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A proposicão estabelece a compensação de crédito tributário lIquido e certo

do ICMS corn os créditos liquidos e certos dos contribuintes credores do
Estado pelo fornecimento de mercadorias e serviços.

A compensação está prevista no Côdigo Tributário Nacional - CTN - corno
urna das modalidades de extinçäo do crédito tributário. Estabelece o referido
cOdigo, em seu art. 170, que "a lei pode, nas condicOes e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulaçâo em cada caso atribuir a autoridade
administrativa, autorizar a cornpensação de créditos tributários corn créditos
liquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
PUblica".

Também a Lei n o 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado, dispOe que "compete ao Secretário de Estado da Fazenda ou, por
delegaçäo deste, a outra autoridade fazendária, autorizar, em despacho
fundamentado, compensação de crédito tributário corn crédito liquido e certo
do sujeito passivo".

A cornpensacâo nada mais é do que urn encontro de contas entre credores
e devedores recIprocos. Entretanto, para a utilizacão desse instituto, os
seguintes requisitos são necessários: a reciprocidade das obrigaçoes, a
Iiquidez das dividas, a exigibilidade das prestaçOes e a fungibilidade das
coisas devidas, ou seja, bens móveis que possam substituir-se por outros da
mesma espécie e qualidade e na mesma quantidade. Alérn disso, a lei que
autorizar a compensação deve estipular as condicOes e as garantias, ou
instituir os lirnites para que a autoridade administrativa o faca.

Na oportunidade, estamos apresentando o Substitutivo n o 1 ao projeto
proposto visando ao seu aprimoramento, principalmente quanto a ampliar o
instituto da compensação aos demais contribuintes mineiros, sem esquecer
os limites que a difIcil situaçao financeira do Estado nos irnpOe. Assim,
estendernos a possibilidade de compensação aos dernais créditos tributários,
e não sornente ao crédito de ICMS de contribuintes fornecedores do Estado;
retiramos o limite de 50%, permitindo a compensacäo dos 100% do crédito;
delimitamos novos prazos e condiçOes para os créditos a serem
cornpensados, na intencâo de priorizar os créditos mais antigos, por
julgarmos mais justo, alérn do fato de estarem mais prOximos de prescrever;
propusernos tarnbérn o aproveitamento dos créditos relativos a precatOrios
judiciários, bern como estabelecemos que a Secretaria da Fazenda poderá,
por ocasião da autorizaçao da compensação, exigir o pagamento da parcela
relativa a quota-parte do ICMS e do FUNDEF que deverá repassar aos
rnunicIpios, o que garantiria, numa situaçâo de dificuldade de caixa, pelo
menos a parcela de repasse obrigatorio.
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Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 81/99,

no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N o 1

Autoriza o Poder Executivo a realizar, nas condicães que especifica,
compensação de créditos tributários corn créditos liquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Püblica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a compensacäo de

crédito tributário corn crédito liquido e certo do sujeito passivo contra a
Fazenda Püblica, nas condicoes previstas nesta lei.

Art. 20 - Poderá ser objeto de compensação o crédito tributário:
- não contencioso, desde que vencido e formalizado ha mais de doze

meses;
II - contencioso, desde que vencido e formalizado ha mais de seis meses;
Ill - inscrito em dIvida ativa, ressalvado o disposto no parágrafo ünico do art.

30

§ 1 0 - Constitui crédito tributário não contencioso o resultante:
I - de ICMS relativo a operaçöes ou prestaçoes escrituradas nos livros

oficiais ou declaradas ao Fisco em documentos instituldos em regulamento
para esta finalidade;

II - de qualquer outro tributo de competência do Estado, apurado em
decorréncia de escrituraçao em livro fiscal adotado pelo contribuinte ou por
responsável, ou formalmente declarado ao Fisco;

III - de ICMS em razâo de aproveitamento indevido do crédito decorrente de
operaçäo ou prestação interestadual, calculado mediante aplicacão de
alIquota interna.

§ 20 - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se declarado
ao Fisco:

- valor do ICMS destacado em nota fiscal de produtor ou em outro
documento fiscal, nas hipóteses em que o contribuinte esteja dispensado de
escrituraçâo;

- valor do ICMS destacado em documento fiscal nâo registrado em Iivro
prOprio, por contribuinte do imposto obrigado a escrituraçâo fiscal.

Art. 30 - Os créditos do sujeito passivo relativos a precatórios judiciários
poderão ser utilizados para cornpensacão de créditos tributários, desde que,
cumulativamente:

- Os créditos do sujeito passivo estejam incluldos no orçamerito anual do
Estado;
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II - seja observada a ordem cronolOgica de apresentacão dos precatórios,

em relação a cada sujeito passivo;
Ill - os créditos tributários a serem compensados tenharn sido inscritos em

divida ativa ate 31 de dezembro de 1997.
Parágrafo ünico - A compensaçâo de que trata este artigo não será aplicada

em caso de cessão de crédito e deverá ser submetida a homologacão do
tribunal competente.

Art. 40 - Os prazos e as condiçaes de admissibilidade dos créditos do sujeito
passivo contra a Fazenda PUblica, para fins desta lei, seräo regularnentados
em decreto.

Art. 50 - A cornpensação de que trata esta lei poderá se realizar por
iniciativa do sujeito passivo ou da Secretaria de Estado da Fazenda,
atendidas as seguintes condiçoes:

I - não incidirá sobre o saldo rernanescente de parcelarnento em curso;
II - näo se aplicará nos casos de dolo, fraude ou simulaç.ao do sujeito

passivo ou de terceiro em beneficio daquele;
III - a Secretaria de Estado da Fazenda poderá exigir:
a) que o sujeito passivo efetue o pagamento em moeda corrente do valor

equivalente ao repasse da quota-parte dos municipios e do Fundo para
Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEF -, relativarnente ao
crédito tributário a corn pensar;

b) que a compensacâo contemple total ou parcialmente os créditos
tributários devidos pelo sujeito passivo.

§ 1 1 - Quando a iniciativa for da Secretaria de Estado da Fazenda, o sujeito
passivo será notificado para, no prazo de dez dias, comparecer a reparticâo
fazendária para dar quitacao do crédito contra a Fazenda Piblica ou
expressamente discordar da compensacão.

§ 20 - 0 pedido de compensacào feito pelo sujeito passivo não gera direito
adquirido a sua realizaçâo e nâo suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem a fluëncia dos juros de mora e demais acréscimos legais.

Art. 6° - Compete ac, Secretário de Estado da Fazenda ou, por delegação
deste, ao Secretarlo Adjunto de Administraçâo Tributaria, autorizar a
realizacão da compensacão de que trata esta lei.

Art. 70 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de quinze dias
contados de sua publicacâo.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçöes em contrario, especialmente o art. 216

da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Sala das Comissöes, 11 de maio de 1999.
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Márcio Cunha, Presidente e relator - Antonio Carlos Andrada - Olinto
Godinho - Miguel Martini - Rogérlo Correia.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 151/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acao Social

RelatOrio
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epIgrafe institui o

Programa de Renda Minima para a guarda de crianças abandonadas.
O projeto foi distribu Ida a Cornissão de Constituição e Justiça, que perdeu o

prazo para ernitir parecer.
Por ter sido a matéria distribu Ida também a esta Comissäo, nos termos do

art. 188, c/c a art. 102, XIV, do Regirnento Interno, e em virtude de
requerirnento da autora, corn base no art. 140 desse Diploma Legal, cabe-nos
emitir parecer sobre o mérito da proposicão.

Fundamentacão
O art. 227 da Constituicão da Reptblica assirn determina: "E dever da

famIlia, da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, corn
absoluta prioridade, a direito a vida, a saOde, a alimentacão, a educação, ao
lazer, a profissionalizacão, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a
convivéncia familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligëncia, discriminacão, exploracão, violéncia, crueldade e opressäo"
(grifos nossos). A Constituição se refere, ainda, a familia, aflrrnando que ela é
a 'base da sociedade" e que "tern especial proteçào do Estado" (art. 226).

Sobre o acoihirnento da crianca, a Lei n o 8.069, de 1990, prevé que Ihe seja
"assegurada a convivência familiar e comunitária" (art. 19). Prevê, também,
que a guarda seja estimulada pelo poder pOblico (art. 34). A Carta rnineira, da
rnesrna forma, faz referéncia a necessidade de que a crianca e a adolescente
sejam criados no seio de uma famIlia.

A preocupacão corn as órfãos e corn as criancas sem familia vern de
tempos antigos. A adocão, por exemplo, sernpre existiu na história da
humanidade: ja as ramanos estabeleceram as suas bases.

Historicamente, a adocão pode ser dividida ern duas grandes etapas, de
acordo corn Pilotti: a adoção clássica , que visa a solucionar a crise dos
rnatrirnônios sem flihos, e a adocão rnoderna, que resolve a crise da crianca
sem famIlia. Esta ültima tendéncia adquiriu caráter de urgência durante as
Guerras Mundiais, por causa do grande nUrnero de Orfäos abandonados. 0
Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro estimula esse direcionarnento
aos interesses da criança, chegando mesmo a estabelecer condicOes para a
desenvalvimento de uma "cultura da adoçáo" - termo difundido pelo
Movimento Suico de Apoio a Cnanca "Terre des Hommes", que significa a
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adoçâa para a crianca. Dois princIpias norteiarn esse movimento:

1) a criança tern direito a desenvolver-se nurna familia, e não nurna
instituição;

2) a meihor prateçao da criança consiste nurna efetiva protecao a familia; a
adocao seria a tentativa de reconstrução de urn meio familiar para que uma
criança abandonada encontre pais competentes para criá-la.

E conhecida a existéncia de urn grande nürnero de criancas abandonadas
em nosso Estado e 6-nos clara também a irnportäncia da farnilia para a
crianca e a adolescente. Acreditamos que a farnilia possa proporcionar-Ihes
condiçOes para urn desenvolvimenta que, afastando-os da marginalidade,
seja mais compatIvel corn a vida social.

A guarda, e a adocao teriam, desta forma, a papel de evitar problemas
futuros para a criança e para a própria sociedade. Sem dUvida, haveria
reducãa dos onus cabiveis ao poder pOblico, corn economia, em longo prazo,
para a erarto. 	

0

Reveste-se de mérita a proposição em apreca, a qual julgamos rnerece ser
aprovada. No entanta, torna-se necessário fazer a ela alguns reparos, corn a
finalidade de tarnar seu abjeto mais especifico, de aprimarar a técnica
legislativa e de indicar a fonte de recursos para custear a pragrama. Tais
alteracOes, a nosso ver, estariam mais bern pastas em urn substitutivo, para
garantir a unidade necessária ao prajeta.

Concluso
Pelo expasto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 151/99, no 10

turna, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigida.
SUBSTITUTIVO N o 1

Institui a Programa Permanente de Renda Minima para a familia que se
responsabilizar pela guarda de criança e adolescente abandonados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 Estado instituirá a Programa Perrnanente de Renda Minima para

famIlia que se responsabilizar pela guarda de crianca e adolescente
abandonados.

Paragrafo (mica - Para as efeitos desta lei, cansideram-se crianca e
adolescente abandonadas aqueles carentes de vinculo familiar.

Art. 20 - 0 programa visa a assegurar a criança e aa adolescente
abandonados convivéncia familiar e comunitária adequadas ao seu
desenvolvimenta.

Art. 30 - Para efetivar a prevista no art. 10 desta lei, a Estado executará as
seguintes açaes, alérn de autras estabelecidas em regularnenta:

I - seleçãa das familias a serem responsabilizadas pela guarda;
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II - rnanutenção de cadastro das famIlias selecionadas;
III - obtençâo, quando possivel, da concordância da crianca ou do

adolescente cuja guarda está sendo efetivada;
IV - prestacao de comprornisso pela famIlia a ser responsabilizada, nos

termos da Iegislaçao vigente;
V - pagamento de valor mensal não inferior a urn salário mInimo vigente a

familia responsável pela criança ou pelo adolescente;
VI - criacão de mecanismos de avaliacao periOdica da vida familiar da

crianca ou do adolescente sob guarda.
§ 10 - A implementaçao do programa será gradativa, observada a

disponibilidade financeira a ele reservada.
§ 21 - A guarda será efetivada corn a interveniência da autoridade judiciária

corn petente.
§ 30 - Se, durante a avaliaçao periodica da vida familiar, forem apuradas

irregularidades, estas serão comunicadas a autoridade competente para as
providéncias cabiveis, observada a legislaçäo pertinente.

Art. 40 - Cada familia poderá se responsabilizar por duas crianças, no
máximo, exceto em caso de irmäos, a critério da autoridade competente.

Art. 50 - Para implementaçao do prograrna, o Estado poderá contar corn a
participaçao de entidades civis e governamentais de outras esferas de
governo que desenvolvam açöes de atendimento a criança e ao adolescente.

Art. 60 - As despesas resultantes da implementaçao e da manutençao do
programa serâo provenientes de:

I - dotacao consigriada na lei orçamentária;
II - verbas originadas de convênios;
III - outras fontes.
Art. 70 - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicaçäo.
Art. 80 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercIcio fiscal seguinte

ao de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 11 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Ronaldo Canabrava.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 164/99
Comissão de Constituiçâo e Justiça

Relatório
0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Rogério Correia, tern corno

objetivo alterar a Lei no 6.763, de 26/12/75, e dar outras providências.
Publicado em 25/3/99, foi o projeto distribuido a esta Comissão, para
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receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, conforme dispöe o art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposicão em análise institui a hipótese da nâo-incidência do ICMS

sobre a prestação dos servicos de cornunicacão de que trata o inciso XI do
art. 6° da referida norma regulamentadora do tributo. De igual modo, propöe
sejam excluIdos de tributação o acesso, a adesäo, a ativacão, a habilitacão, a
disponibilidade e a assinatura dos serviços telefônicos pUblicos fixo e môvel
celular, bern como a utilização dos servicos suplementares.

A matéria em questão é da Orbita do Conseiho de Polltica Fazendária -
CONFAZ -, a que compete deliberar acerca de isenção, reduçâo e não-
iricidéncia dos tributos alcançados pela Lei no 6.763. Alias, conforme consta
na justificacão do projeto, tal assunto já foi tratado por meio dos Convénios
n

os 69 e 74. A decisão consubstanciada nesses convénios, evideritemerite,
contou corn a unanimidade dos Secretários da Fazenda dos Estados, em
plena consonância corn a Lei Complementar no 24, de 7/1/75.

Diante do exposto, por se tratar de urn benefIclo fiscal, hâo que se respeitar
tais regras, amparadas no § 7 0 do art. 34 do Ato das Disposiçöes
Constitucionais TransitOrias - ADCT - da Constituicào Federal. Mesmo que
outros Estados insistarn em descumprir o cornando constitucional citado,
entendemos que o Estado de Minas Gerais deve ser obediente ao
ordenamento ju rid ico-constitucional vigente. Alias, recentemente o Estado
ingressou corn ação propria no Supremo Tribunal Federal questionando,
exatamente, rnedidas unilaterais (sem anuência do CONFAZ) por via das
quais outros entes federados, em detrirnento de Minas Gerais, reduziram
determinadas alIquotas do ICMS.

Apesar do relevante alcance social da proposta aqui analisada,
vislumbramos, portanto, a existência desse ôbice constitucional, de dificil
transposicãO.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, concluimos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 164/99.
Sala das Comissöes, 6 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JCilio, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 23/99

Comissäo de Redacäo
O Projeto de Lei n o 23/99, de autoria do Deputado Paulo Piau, que altera

dispositivo da Lei no 13.194, de 29/1/99, a qua[ cria o Fundo de Recuperacão,
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Proteçâo e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrograficas do Estado
de Minas Gerais - FHIDRO -, e dá outras providências, foi aprovado nos
turnos regimentals, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, Seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a Seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI No 23/99

Altera dispositivo da Lei no 13.194, de 29 de janeiro de 1999, que cria a
Fundo de Recuperaçâo, Proteçâo e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - FHIDRO -, e dá outraS
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 14 da Lei n o 13.194, de 29 de janeiro de 1999, passa a

vigorar corn a Seguinte redaçâo:
"Art. 14 - Revogam-se as disposiçães em contrário, especialmente o art. 50

da Lei no 11.399, de 6 dejaneiro de 1994.".
Art. 20 - Ficam revigoradas, a partir de 30 de janeiro de 1999, a Lei no

11.399, de 6 de janeiro de 1994, exceto o seu art. 5 0, e a Lei 
no 

11.719, de 28
de dezembro de 1994.

Art. 30 - Esta lei entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 30 de janeiro de 1999.

Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 6 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Ermano Batista, relator - Luiz Menezes.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 11/5/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Alencar da Silveira Junior, dando ciéncia do falecirnento do

Sr. José Emilio da Paz, ocorrido em 2/5/99, no Municlpio de Itabirito. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência do falecirnento do Sr. Manoel Alves
Valladâo, ocorrido em 4/5/99, no Municipio de Campanha. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Bené Guedes, dando ciência do falecimento do Sr. Osrnar
Pereira Guerra, ocorrido em 2/5/99, no MunicIplo de Mar de Espanha. (-
Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Marco Regis, dando ciência do falecimento do Sr. Gildo Nardi,

ocorrido em 25/3/99, no Municipio de Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 31 a REUNIAO ORDINARIA, EM 1215/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Angelo e Gil Pereira
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçäo de Proposiçoes: Propostas de
Emenda a Constituicão n os 14 e 15/99 - Projetos de Lei n

o
s 316 a 328/99 -

Requerimentos n
o
s 300 a 304/99 - Requerimentos dos Deputados José

Milton, Elbe Brandão e Sebastiäo Costa - Comunicaçoes: Comunicaçöes das
Comissöes de Turismo, de Transporte e do Trabalho e dos Deputados
Wanderley Avila e Hely TarquInio - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados João Leite, Paulo Pettersen, Durval Angelo, José Alves Viana e
Dimas Rodrigues - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Ease: Abertura de InscriçOes -
Leitura de Comunicaçöes - Despacho de Requerimentos: Requerimento da
Deputada Elbe Brandão; deferimento; designação de Comissão de
representação - Requerimentos dos Deputados José Milton e Sebastião
Costa; deferimento - Discussão e Votaçao de Pareceres: Parecer de Redacão
Final do Projeto de Lei n o 23/99; renovaçâo da votação do parecer; aprovaçao
- Parecer da Comissão de Justica pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
no 36/99; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira; questão de ordem;
chamada para recornposição de "quorum"; existência de nmero regimental
para prosseguimento dos trabalhos; discurso do Deputado Paulo Piau;
questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
nUmero regimental para prosseguimento dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - AmbrOsio
Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio
Genaro - AntOnio Julio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely TarquInio - Ivo José - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José
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Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 2 a Secretária "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.
2a Ease (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposicOes

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a
receber proposicOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO N O 14/99

Altera a redação dos arts. 39, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e 143 da
Constituição do Estado de Minas Gerais e acrescenta artigo ao Ato das
DisposiçOes Constitucionais TransitOrias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 39 da Constituicão do Estado de Minas Gerais

passa a vigorar corn a seguinte redaçao, acrescentando-se parágrafo,
renumerando-se os demais:

"Art. 39 - Os servidores püblicos militares serão regidos por estatuto
próprio, estabelecido em lei complementar.

§ 1 0 - São servidores militares estaduais os integrantes da Policia Militar e
do Corpo de Bombeiros Militar.".

Art. 21 - A alinea "b" do art. 66 da Constituição Estadual passa a vigorar
corn a seguinte redação:

"Art. 66- ..............................
lii - ....................................
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b) a fixação e a modificação dos efetivos da Poilcia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar.".
Art. 3° - 0 inciso XXV do art. 90 da Constituição Estadual passa a vigorar

coma seguinte redacão:
"XXV - exercer o comando superior da Poilcia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar, promover seus Oficiais e nomeá-los para os cargos que
hes são privativos;".
Art. 40 - 0 art. 106 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 106 - ............................
a) ..........................................
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 1 do art. 93, os

JuIzes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juizes de Direito, os
membros do Ministério Püblico, o Coma ndante-Geral da PolIcia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade;".

Art. 50 -0 "caput" dos arts. 110 e 111 da Constituição do Estado de Minas
Gerais passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 110 - 0 Tribunal de Justiça Militar, corn jurisdicão no territOrio de todo
O Estado e sede na Capital, compöe-se de JuIzes oficiais da ativa do rnais
alto posto da Poilcia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e de
JuIzes civis, em nürnero Impar, excedendo os primeiros aos segundos em
uma unidade, em nUmero que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias
fixar.";

"Art. 111 - Compete a Justiça Militar processar e julgar o policial militar e 0
bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça
Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduaçâo
de praça.".

Art. 60 - 0 art. 136, "caput", acrescido do seguinte inciso Ill, da Constituiçao
do Estado de Minas Gerais, passa a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 136 - A segurança, a proteçâo e o socorrimento pCiblicos, dever do
Estado e direito e responsabilidade de todos, são exercidos para a
preservaçâo da ordem pUblica e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgâos:

III - Corpo de Bombeiros Militar.".
Art. 7° - 0 art. 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 137 - A PolIcia Civil, a PolIcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se
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subordinam ao Governador do Estado.".

Art. 8° - 0 art. 142, "caput", os incisos I, II e IV e o § 1 0 passam a vigorar
corn a seguinte redação:

"Art. 142 - A Poilcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças pUblicas
estaduais, são órgãos permanentes, organizados corn base na hierarquia e
na disciplina militares, sob o comando de oficial da ativa do ültimo posto,
competindo-Ihes:

- A Policia Militar - a policia ostensiva de prevencão criminal, de
seguranca, de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as
atividades relacionadas corn a preservação e a restauracâo da ordem püblica
e a protecão a fauna e a flora;

II - Ao Corpo de Bornbeiros Militar - a coordenação e a execuçäo de acöes
de defesa civil, prevencão e combate a incêndio, perIcias de incêndio e
explosão em local do sinistro, busca e salvamento, elaboracäo de normas
relativas a segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio e pânico e
outras previstas em lei.

Ill- .....................................
IV - A garantia do exercIcio do poder de polIcia de órgäos e entidades

pUblicos, especialmente nas areas fazendária, sanitária, de proteção
ambiental, de uso e ocupação do solo, de patrimônio cultural e de prevencäo
e corn bate a incêndio.

§ 1 1 - A PolIcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são forcas auxiliares e
reservas do Exército".

Art. 91 - 0 art. 143 da Constituição do Estado de Minas Gerais passa a
vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 143 - Lei complementar organizará a Policia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar.".

Art. 10 - 0 Ato das Disposicöes Constitucionais Transitórias fica acrescido
do seguinte artigo:

"Art . .... - Ate que lei complernentar disponha sobre organizacão básica,
estatuto dos servidores e regulamento do Corpo de Bombeiros Militar, aplicar-
se-a a legislacão vigente para a PolIcia Militar.".

Art. 11 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das Reuniães, de maio de 1999.
Durval Angelo - João Batista de Oliveira - Chico Rafael - Dimas Rodrigues -

Olinto Godinho - Maria Tereza Lara - Sargento Rodrigues - Gil Pereira - Maria
Olivia - Sebastiào Navarro Vieira - Luiz Fernando Faria - Dalmo Ribeiro Silva -
César de Mesquita - Pastor George - João Pinto Ribeiro - Arnbrósio Pinto -
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Joào Leite - Antonio Roberto - Alberto Bejani - Ermano Batista - Jorge
Eduardo de Oliveira - Mauri Torres - AntOnio Julio - Sebastiâo Costa - Rémolo
Aloise - Ivo José - Ronaldo Canabrava.

- Publicada, vai a proposta a Comissào Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0 N O 15/99
Acrescenta parágrafo ao art. 36 da Constituiçao do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 art. 36 da Constituiçao do Estado fica acrescido do § 90, corn a

seguinte redação:
"Art. 36 - .................................
§ 90 - Ao servidor publico civil aposentado voluntariamente fica assegurada

a renincia a aposentadoria, garantindo-se-Ihe, nessa hipOtese, apenas o
direito a contagem do tempo de serviço que tenha dado origem ao benefIcio.".

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
publ icaçâo.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 11 de maio de 1999.
AntOnio Carlos Andrada - Fábio Avelar - Carlos Pimenta - Christiano

Canêdo - Sebastiäo Costa - Miguel Martini - Ambrósio Pinto - Ermano Batista
- Olinto Godinho - José Alves Viana - Hely TarquInio - Sebastiäo Navarro
Vieira - Jorge Eduardo de Oliveira - Márcio Kangussu - João Leite - Bené
Guedes - Alencar da Silveira Junior - Rogério Correia - Marco Regis - Marcelo
Gonçalves - Maria José Haueisen - Luiz Fernando Faria - Sargento Rodrigues
- Wanderley Avila - Alvaro AntOnio - Ailton Vilela - José Milton - José
Henrique.

Justificaçâo: 0 serviço püblico precisa ajustar-se as exigéncias dos nossos
tempos, urna das quais é a flexibilidade, ao lado do princIpio da razoabilidade,
mencionado na Constituiçao do Estado. Foi tomarido por base essa
concepção que tomamos a iniciativa de apresentar esta emenda a
Constituiçao, mediante a qual se objetiva assegurar ao servidor pUblico
estadual o direito a renUncia a sua aposentadoria, a fim de que possa
aproveitar o tempo de serviço que deu origem ao beneficio para se aposentar
em outro cargo que porventura esteja regularmente exercendo em qualquer
esfera da administraçâo.

E pacifico, hoje, o entendimento dos nossos tribunals, em irumeros
julgados, de que, não existindo lei em sentido contrário, será absolutamente
válida a renUncia a aposentadoria - exemplo disso e o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 4a Regiào, prolatado em 4/11/96 e publicado no "Diário
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da Justiça" de 26/2197. De outra parte, conforme decisão do antigo Tribunal
Federal de Recursos, datada de 24/4/84 e publicada no "Diário da Justiça" de
31/5/84, quern renuncia a aposentadoria "renuncia apenas ao beneflcio, e não
ao tempo de serviço, que pode ser computado a fim de completar o requisito
para aposentadoria em outro cargo". Por outro lado, a renüncia, como ensina
Caio Mario da Silva Pereira, constitui modalidade particularizada de extinção
subjetiva de direito. E ato unilateral, independente do concurso de outrem,
limitável apenas naquilo que afete a ordem püblica. Sâo irrenunciáveiS, por
exemplo, os direitos de familia, por ofensa a ordem püblica; o mesmo não
acontece, porém, corn a aposentadoria, que se caracteriza corno mero direito
patrimonial disponivel, sendo, por isso, perfeitamente renunciavel.

Todavia, apesar de achar-se a renüncia a aposentadoria respaldada, corno
se ye, pelo ensinamento doutrinário e jurisprudencial, a realidade é que o
servidor publico tern encontrado, não raro, enormes óbices ao exercicio
desse direito. E necessário, pois, que se dê a questào urn ordenamento
jurIdico mais abrangente, de modo a eliminar as düvidas e controvérsias que
ainda persistem a respeito da rnatéria.

E o que se pretende corn esta emenda a Constituiçäo, para cuja aprovacão
solicitamos o indispensâvel apoio dos nossos pares nesta Casa.

- Publicada, vai a proposta a Comissäo Especial para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 316 /99
DispOe sobre instalaçOes sanitarias para uso de passageiros em estaçOes

rodoviarias e pontos de parada intermunicipais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - As estacOes rodoviárias e os poritos de parada de Onibus

intermunicipais disporäo de instalaçOes sanitárias em condicOes adequadas
de higiene e funcionamento, para uso gratuito de passageiros.

Paragrafo Unico - 0 acesso as instalaçOes sanitarias se fará mediante a
apresentacâo do bilhete de viagern.

Art. 20 - Ficam obrigadas as estaçOes rodoviarias e os pontos de parada de
Onibus intermunicipais a afixar esta lei em lugar de fácil visualização e que
seja prOximo as instalaçOes sanitàrias.

Art. 30 - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade
competente, fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 11 de maio de 1999.
Durval Angelo
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Justificação: 0 transpor-te coletivo intermunicipal no Estado de Minas Gerais

é efetuado por empresas privadas sob o regime de concessâo. Os terminals
rodoviários são espaços püblicos sob responsabilidade do poder pübtico, os
quais visam a servir a população em seu direito constitucional de ir e vir.

Esses espaços nao podem desvincutar-se de suas atividades periféricas,
entre as quais se insere a oferta de serviços que atendam aos padrães de
segurança e higiene, como instalaçoes sanitárias adequadas, para utilização
sem nenhum onus, nos pontos de parada e nas estaçOes rodoviárias.

A obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos nos terminals
rodoviários e nos pontos de parada de Onibus intermunicipais é medida que
beneficiar6 a populacâo de todo o Estado. Assim sendo, não se configura
acão de interesse predominantemente local. Portanto, tern o Estado
competëncia para legislar sobre a matéria, conforme o art. 24, XII, da
Constituição Federal.

A gratuidade desse serviço não acrescentará despesa elevada sem a
correspondente receita, uma vez que os usuários já pagam, no ato da compra
da passagem, a tarifa de embarque, destinada a manutenção do terminal
rodoviário. Além disso, a norma não impede a existência de instalaçOes
sanitárias de uso não gratuito.

Estamos reapresentando este projeto de lei por entendermos que,
transformado em lei, o povo vai ser bastante beneficiado. Para que isso
aconteça, contamos corn nossos pares para a aprovacão desta iniciativa.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 317/99
lnstitui gratuidade para o fornecimento de segunda via de documentos

roubados ou furtados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica isento do pagamento de taxas para confecção de segunda via

o cidadão que teve seus documentos roubados ou furtados.
Parágrafo Unico - 0 beneflcio de que trata o "caput" deste artigo será

concedido mediante:
I - apresentação de ocorréncia policial ao Orgão competente;
U - apresentação de requerimento no prazo de sessenta dias contados do

registro do fato.
Art. 20 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da

publicaçao.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
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Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 11 de maio de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificação: Este projeto de lei visa a amenizar o sofrimento das pessoas

que são vItimas de roubo ou furto, que são duplamente penalizadas: quando
tern seus bens e documentos furtados ou roubados e quando tern que
providenciar a confecção de novos documentos.

Além da espera, da burocracia, dos contratempos, a pessoa lesada tern
ainda que arcar corn taxas onerosas, muitas vezes cobradas em dobro em
caso de segunda via. São aborrecimentos e despesas para resgatar sua
documentação, que poderia não ter sido roubada se o Estado oferecesse
major seguranca aos cidadãos.

0 dever de proteção contra roubos ou furtos é do Estado. Portanto, este
deve, em primeiro lugar, proteger os cidadãos. Não o fazendo, deve, no
mInimo, proporcionar ao cidadão lesado que este não precise pagar,
novamente e ainda em dobro, por ter sido vitima involuntária da violência que
parece reinar em nossas cidades.

Em muitos casos, as pessoas não dispOem de recursos par-a pagar a
confeccão de segunda via da documentacão perdida. Isso dificulta as suas
açOes de vida civil, seja na obtençào de crédito, seja no ingresso em
concursos, seja na busca de urn emprego.

Assim, pela nossa convicção quanto a relevância social deste projeto,
esperamos poder contar corn o apoio de nossos ilustres pares para sua
aprovacäo.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Direitos Humanos e
de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 318/99
Declara de utilidade pUblica o Coral Dom Silvérlo, corn sede e foro no

Municlpio de Sete Lagoas.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUbtica o Coral Dom Silvério, corn sede

no Municipio de Sete Lagoas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 20 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 10 de maio de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificacão: 0 Coral Dom Silvério é uma sociedade civil de caráter

filantrOpico, sem fins lucrativos, tendo como principal objetivo a inserção dos
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jovens de Sete Lagoas no mundo das artes musicals, visando a descoberta e
ao desenvolvirnento da arte em seus associados e a formação de conjuntos
musicals amadores. Além disso, promove o convIvio social entre Os jovens
associados, por melo de reuniöes recreativas, literárias, artIsticas e
esportivas.

Ressalta-se, ainda, que os recursos provenientes de apresentaçães
ptiblicas do Coral são destinados as associaçães de caridade e assisténcia
social situadas no Municlpio de Sete Lagoas.

E de todos sabido que a juventude atual muitas vezes é carente de convlvio
social saudável, o que tem levado muitos jovens a se desviar, buscando
muitas vezes o carninho destrutivo das drogas e da marginalidade.

Assirn, tendo em vista o funcionamento regular da entidade ha mais de dois
anos, bern como o mérito de seu trabaiho, esperamos poder contar corn a
aprovação de nossos pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJETO DE LEI N o 319/99
Declara de utilidade pUblica o ESCAL - Empreendimento Social Cristão

André Luiz, corn sede no MunicIplo de Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade piblica o ESCAL - Ernpreendimento

Social Cristão André Luiz, corn sede no MunicIpio de Sete Lagoas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam- se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniães, 15 de abril de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificação: 0 ESCAL - Empreendimento Social Cristão André Luiz é uma

entidade civil de caráter filantropico, sem fins lucrativos, corn sede e foro no
Municipio de Sete Lagoas, cujo objetivo é a colaboração corn as instituiçães
filantrópicas de amparo a criança, ao adolescente e ao idoso, sem distinção
de nacionalidade, cor, religião, sexo, estado civil ou credo religioso, visando a
formar nas cornunidades o espIrito de cooperação mUtua dos moradores e
aproxirnar Os vários cultos religiosos que professern o cristianisrno.

Fundado em 7/3/91, seu estatuto está registrado no Cartório de Registros
de Pessoas JurIdicas da Cornarca de Sete Lagoas, no livro A-4, no 1.169.

Conforme atesta a Sra. lvone Andrade, Presidente da Câmara Municipal de
Sete Lagoas, a entidade está em pleno e regular funcionamento ha mais de
dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias, e sua diretoria 6 composta
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por pessoas idôneas que não auferem rernuneração pelo exercicio de seus
cargos.

Pelo caráter eminentemente social de nossa proposta, esperarnos contar
corn o apoio de nossos pares a sua aprovacão.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 320/99
Declara de utilidade pUblica a Associacäo dos Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE -, corn sede no Municlpio de Pouso Alto.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação dos Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, corn sede no Municlpio de Pouso Alto.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 10 de malo de 1999.
Dilzon Melo
Justificaçäo: A Associação dos Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE - é

uma sociedade civil, filantrópica, de carãter cultural, assistencial, sem fins
lucrativos, corn duração indeterminada e tern por finalidade estatutária a
promocão de medidas de ârnbito municipal que visern a assegurar o
ajustamento e o bem-estar dos excepcionais de Pouso Alto.

A referida instituicão funciona regularmente e tern uma diretoria composta
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercIcio dos
cargos que ocupam.

Reconhecer essa instituição como de utilidade piblica ira proporcionar
malores condiçães para a dinamizacão de suas atividades e a concretizaçâo
de todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar corn o apoio dos nobres pares para a
aprovacão deste projeto de tel.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabatho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 321/99
(Ex-Projeto de Lei no 396/95)

Autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ac, MunicIplo de Santa Rita do
Sapucal.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIplo de Santa
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Rita do Sapucal im6vel de propriedade do Estado, situado naquele municlpio,
constituldo de terreno corn area total de 23,59ha (vinte e três vIrgula
cinquenta e nove hectares), confrontando no ponto urn, na extensão de
24,00m (vinte e quatro metros), corn o cOrrego Raso; nos pontos dois, trés,
quatro, cinco, seis e sete, na extensão de 528m (quinhentos e vinte e olto
metros), corn a rodovia de acesso ao MunicIplo de Pouso Alegre; nos pontos
oito e nove, na extensâo de 1.095,00m (mll e noventa e cinco metros), corn
terreno da Companhia de Distritos Industrials; e, na intersecào dos pontos
nove e urn, na extensäo de 376,00m (trezentos e setenta e seis metros), corn
o cOrrego Raso, conforme registro n o 2.740, a fl. 120 do livro 2-L, do CartOrio
de Registro de lmOveis de Santa Rita do SapucaI.

Paragrafo t:inico - 0 irnóvel mencionado no "caput' deste artigo destina-se a
ampliação do Distrito Industrial de Santa Rita do Sapucal.

Art. 21 - 0 imOvel reverterá ao patrimOnio do Estado se, no prazo de 3 (trés)
anos contados da data da publicaçao desta lei, nâo lhe for dada a destinacão
prevista no paragrafo ünico do artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de rnaio de 1999.
Bilac Pinto
Justificação: Pelo presente instrumento de doação, pretende a Prefeitura

Municipal de Santa Rita do Sapucal a arnpliacâo do seu parque industrial,
objetivando a instalação de indUstrias e a criação de novos empregos.

Os beneficios decorrentes da doação pretendida sao, portanto, de
significativa importãncia econOmica e etevado alcance social.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 322/99
(Ex-Projeto de Lei n° 663/96)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Santa Rita de Caldas
mOvel que especifica.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de Santa

Rita de Caldas imOvet situado nesse municiplo, no lugar denominado
Povoado de São Bento, no Bairro de São Bento, constituido por urn terreno
corn area aproxirnada de 12.321m 2 (doze mil trezentos e vinte e urn metros
quadrados) e dirnensOes de 111 rn (cento e onze metros) de frente e de lado e
109m (cento e nove metros) de fundo e registrado sob o n o 13.033, ern 17 de
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fevereiro de 1932, no CartOrio de Registro de ImOveis da Comarca de Caldas.

Parágrafo Onico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a construção de
moradias para pessoas carentes.

Art. 20 - 0 imôvel de que trata esta lei reverterá ao patrirnônio do Estado Se,
findo o prazo de 3 (trés) anos, não the tiver sido dada a destinacão prevista
no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 12 de maio de 1999.
Bilac Pinto
Justificação: Conforme notas as fls. 130 e 131 do Iivro n o 72 do Cartório de

Registro de ImOveis da Cornarca de Caldas, o imOvel em questào foi doado
por José Lázaro Pereira e sua muiher ao Estado de Minas Gerais, corn o fim
de nele se construir uma unidade escotar, nos termos do Convénlo Especial
de 1949, celebrado entre o Estado donatário e o Ministério da Educação e
SaUde.

Ocorre que, ate o presente momento, näo fol dada ao terreno nenhuma
destinacão, e a Prefeitura rnanifestou o interesse de utilizar o imóvel para
instalar projeto de habitação popular.

Nada mais justo, portanto, que a doacão do imóvel ao municipio, e, para
tanto, conto corn o apolo dos colegas parlamentares a proposicão.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 323/99
(Ex-Projeto de Lei n o 662/96)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Santa Rita de Caldas
imOvel que especifica.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municlpio de Santa

Rita de Caldas o irnOvel situado naquele municIplo, no lugar denominado Rio
Claro, constituldo por urn terreno corn area de 1.300m2 (mil e trezentos
metros quadrados) e dimensães de 32,5m (trinta e dois virgula cinco metros)
de frente e 40m (quarenta metros) de lado, e registrado corn o n o 22.481, a
fis. 243 do Iivro 3 U, no Cartôrio de Registro de ImOveis da Comarca de
Caldas.

Parágrafo Onico - 0 imóvel descrito neste artigo destina-se a construção de
moradias para pessoas carentes.

Art. 21 - 0 irnOvet objeto da presente doação reverterá ao patrimônio do
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Estado Se, findo o prazo de 3 (trés) anos, não the tiver sido dada a destinacao
prevista no artigo anterior.

Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de malo de 1999.
Bitac Pinto
Justificacão: De acordo corn as notas do livro n° 77, a fls. 119, do Cartório

de Registro de imOveis da Cornarca de Caldas, pertencente ao MunicIpio de
Santa Rita de Caldas, o terreno em tela foi objeto de doacão ao Estado em
1963 e teve por outorgantes doadores o Sr. Joaquirn Reinaldo de Carvalho e
sua esposa.

Embora na referida escritura pUblica de doacâo conste que o imóvel se
destina a construçào de uma escola, tat fato não ocorreu. Por esta razão, 0
Prefeito Municipal da tocatidade manifesta o desejo da população de se
transferir a propriedade do terreno ao patrimônio do rnunicIpio, a fim de nele
se construIrem moradias para pessoas carentes.

Tendo em vista o aspecto social de que se reveste a proposiçao, o autor
conta corn o apoio dos colegas a sua aprovaçäo.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça e de Fiscalizaçäo
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 324/99
(Ex-Projeto de Lei n° 2.012198)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Borda da Mata o imOvel
que especifica.

A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Borda da

Mata o imOvet constituido por urn terreno corn area de 353rn 2 (trezentos e
cinquenta e trés metros quadrados), situado na Rua Herculano Cobra esquina
corn a Rua Atrnansor Doyle, no MunicIpio de Borda da Mata, registrado a fls.
24 do livro 3, sob o n° 111, no Cartôrio de Registro de Imôveis da Comarca de
Borda da Mata.

Parágrafo Unico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a instalacâo, no
prazo de 5 (cinco) anos contados da lavratura da escritura pblica de doacâo,
de urna policilnica e urn velOrio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniães, 12 de maio de 1999.
Bilac Pinto
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Justificaçào: 0 irnóvet objeto desta proposiçâo foi desapropriado e doado ao

Estado para que se construisse a cadeia pUblica municipal. 0 que de fato
ocorreu.

Passados 38 anos, foi edificado outro prédio para abrigar a cadeia püblica
e, consequentemente, o outro foi abandonado.

Desde então, o imOvel, localizado no centro de Borda da Mata, está ocioso
e vern-se deteriorando corn o passar dos anos.

Diante disso, a administração municipal pleiteia seja ele doado ao
rnunicIpio, para que ali se instate uma policlinica e urn velOrio. Esse
empreendimento é de grande irnportância para a cornunidade, pois the
facititará o acesso a serviços de saüde encontrados hoje apenas em area
periférica da cidade e the dará local püblico adequado para que os seu mortos
sejam vetados.

A par dessas consideracoes, solicito o apoio dos nobres pares nesta Casa
para a aprovação deste projeto de Id.

- Pubticado, vai o projeto as Cornissöes de Justica e de Fiscatizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
tnterno.

PROJETO DE LEI N O 325/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.866/98)

Declara de utilidade pübtica a Creche TB - Tia Beraldina, corn sede no
Municipio de Araxá.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utitidade püblica a Creche TB - Tia Beraldina,

corn sede no MunicIpio de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de malo de 1999.
César de Mesquita
Justificaçâo: A Creche TB - Tia Beraldina, entidade filantrópica, sem fins

tucrativos, fundada no dia 1°/9/83, tern como objetivo a proteção e o amparo
aos menores carentes de trés meses a seis anos e nove meses de idade,
atém de atender as suas necessidades de nutrição, recreação, educação e
saUde, em regime de semi-internato.

A entidade possibitita, também, que a criança desenvolva suas
potencialidades, preparando-a para o aprendizado e rnotivando o seu
desenvolvimento.

As atividades desenvotvidas peta Creche desde a sua fundacão
credenciam-na a obtençao do titulo de dectaraçao de utilidade püblica, motivo
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pelo qual conto corn o apoio dos meus ilustres pares a presente proposiçäo.
- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,

e do Trabaiho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 326/99
(Ex-Projeto de Lei n o 1.380/97)

lnstitui a obrigatoriedade da publicaçao de listas de velculos furtados,
roubados e desaparecidos que forem localizados pelos órgãos de seguranca
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Secretaria da Segurança Püb!ica, através do órgão competente,

dará publicidade mensal de todos os velculos recuperados pelos órgãos de
segurança, contendo as caracteristicas de cada velculo, data de recuperaçào
e local onde se encontram acautelados.

Art. 20 - A relaçâo deverá ser mensal, elaborada ate o 50 (quinto) dia Util do
mês seguinte, encaminhada, obrigatoriamente, aos órgãos da imprensa,
afixada ern todas as repartiçoes policiais do Estado e divulgada por melo da
Internet.

Art. 30 - Transcorridos 3 (trés) anos da recuperaçao, o veiculo que näo for
resgatado por seu legitirno dono poderá ser leiloado pelo Estado, esgotadas
as providéncias de localizacao do proprietário.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias apOs sua publicaçáo.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, 12 de maio de 1999.
Christiano Canédo
Justificaçao: A grande incidéncia de furtos e roubos de veIculos em todo o

Estado, que, geralmente, sâo recuperados em locals bern distantes de onde
desapareceram, por si sO já justificaria o presente projeto de lei, mesmo
porque os meios de comunicaçâo dos órgãos de segurança ainda funcionam
precariamente.

Corn a publicidade da relação dos veiculos recuperados, o proprietário
poderá, mensalmente, verificar se a seu velculo foi localizado, mesmo que o
tenha sido em local diferente do qua[ ele reside.

Corn essa relaçâo, as Orgãos da segurança pUblica - Policias Civil e Militar -
também se desobrigarâo de permanecer corn os velculos acautelados, pois
haverá major agilidade do proprietário em liberar o seu patrimOnio, no menor
tempo possivel.

0 Estado também se beneficiará corn a possibilidade de leiloar tais
velculos, cuja estadia por tempo indefinido, em depOsito, além de causar uma
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série de transtornos, pode inutilizá-Ios completamente, pois, as vezes,
permanecem anos ao ar livre.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Direitos Humanos e
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 327/99
(Ex-Projeto de Lei no 1.386/97)

Assegura a matrIcula de portadores de deficiência locomotora na escola
pUblica mais prOxima de sua residéncia.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica assegurada a matrIcula de portador de deficléncia locomotora

na escola püblica mais prOxima de sua residéncia, independentemente da
existéncia de vaga.

Art. 20 - 0 aluno portador de deficiência locomotora apresentará
comprovante de residéncia quando fizer a solicitaçâo da matricula.

Art. 30 - As escolas poderão solicitar atestado medico comprobatOrio da
deficiência locomotora.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias apOs sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de maio de 1999.
Christiano Canêdo
Justificacäo: Este projeto de lei pretende assegurar a crianca ou ao

adolescente corn dificuldades de locomocao matricula na escola próxima de
sua residência, pals as dificuldades desses alunos devem ser minimizadas.

A garantia de educaçao para todos e preceito constituciona!, e, por isso,
näo podern ficar excluIdos desse processo alunos corn deficiência
locomotora. 0 Estado deve assegurar a matricula desses alunos em escola
prOxima de suas residéncias, sob pena de ficar comprornetida a garantia
constitucional da educacâo, prejudicando-se, por conseqüência, a
qualificação para a trabalho e o exercIcio da cidadania.

Assim, aguarda-se a apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste
projeto.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica e de Educaçào para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 328/99
Altera a redacâo do § 1 1 do art. 1 1 da Lei no 6.194, de 26 de novembro de

1973, que dispöe sobre a Unidade de Tesouraria e a execucão financeira do
Estado e dá outras providências:

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - 0 § 1 1 do art. 1, da Lei no 6.194, de 26 de novembro de 1973,

alterado pelo art. 9 0 da Lei no 11.730, de 30 de dezembro de 1994, passa a
vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 1°- ..............................
§ 1 1 - Fica incluida no Sisterna de Unidade de Tesouraria, previsto no

"caput" deste artigo, a execução orcamentária e financeira de recursos a
disposiçäo das autarquias nào financeiras e das demais entidades da
adrninistraçâo indireta que recebam transferências do Estado, corn exceçào
dos fundos já criados e aqueles que vierem a ser instituldos corn base na Lei
Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, e os recursos do Estado
pertencentes ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental -
FUNDEF.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 10 de maio de 1999.
Márcio Kangussu
Justificaçäo: 0 procedimento de contabilizar os recursos financeiros

originários dos fundos no caixa ünico do Estado tern sido objeto de ampla
discussão e coloca sob suspeita a legalidade dessa prática, uma vez que os
fundos perderam a autonomia de gerir os seus próprios recursos e,
conseqüentemente, de cumprir os objetivos para os quais foram criados.

0 remanejamento de suas verbas pelo Governo do Estado provocou a
descapitalização dos fundos, tendo sido alguns deles criados para atender a
situaçoes de emergëncia, e seus recursos nem sequer foram utilizados.

Além de não poderem cumprir as suas finalidades, os fundos vém,
cumulativamente, causando prejuizos ao desenvolvimento socioeconômico
do Estado, impedindo a geracão de ernpregos, a abertura de frentes de
trabalho, a implantação de programas de desenvolvimento de infra-estrutura
dos municipios, dentre outros.

o projeto de lei que apresentamos tern a finalidade de preservar
recursos financeiros dos fundos e garantir a sua destinação vinculada
diretamente aos objetivos que justificaram a sua criacão.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 300/99, do Deputado José Alves Viana, solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulaçoes corn o Secretário da Segurança
PUblica, pela inauguracão das novas instalaçães da 2a Delegacia Regional da
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Seguranca Püblica no Municipio de Curvelo e pela iniciativa do 3 0 Batalhão de
Policia Militar, do Municipio de Diamantina, implernentada pela 39
Companhia de Policia Militar, do Municipio de Curvelo, de colocar ern
funcionamento o Prograrna de Policiamento Escolar Voluntário. (- A Cornissão
de Direitos Hurnanos.)

N° 301/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encarninhado ofIcio
ao Procurador-Geral da Justica, a firn de que indique urn representante do
Ministério Püblico para acompanhar as reuniOes dessa Cornissão, assim
como as discussöes acerca da utilizacao dos recursos do FAT para
prograrnas de qualificaçao profissional no Estado. (- A Comissão do
Trabalho.)

N° 302/99, da Cornissão do Trabaiho, solicitando seja enviado oficio ao
Secretário do Trabalho para que encaminhe a essa Comissão os documentos
que rnenciona.

N° 303/99, da Cornissão do Trabalho, solicitando seja encaminhado oficio
ao Superintendente de Relaçöes do Trabaiho da Secretaria do Trabalho, para
que envie a essa Comissão informaçöes detaihadas sobre os recursos do
FAT.

N° 304/99, do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando seja transcrito nos
anais da Casa o pronunciamento do Secretário da Agricultura por ocasião da
abertura da 65 a Exposicao Nacional do Gado Zebu - EXPOZEBU - em
Uberaba. (- Distribuldos a Mesa da Assembléia.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados José
Milton, Elbe Brandão e Sebastião Costa.

Comunicaçães
- São também encaminhadas a Mesa comunicacães das Comissães de

Turismo, de Transporte e do Trabaiho e dos Deputados Wanderley Avila e
Hely Tarquinio.

Oradores I nscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Durval Angelo, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes a esta sessão plenária,
telespectadores, gostaria de, inicialrnente, agradecer as rnanifestaçöes de
carinho e preocupacão dos colegas em face do acidente que sofrernos.
Graças a Deus, fora algumas escoriaçöes, estamos muito bern. Gostaria de
agradecer o carinho dos colegas e de todos da Assembléia Legislativa e a
manifestacão carinhosa do nosso Estado para conosco.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, mais uma vez ocupo a
tribuna desta Casa para denunciar açöes do Executivo estadual que insiste
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em atropelar as direitos humanos, desrespeitar as conquistas do povo de
Minas Gerais.

Em junho do ano passado, por decisão do Governador Eduardo Azeredo e
corn a presença de dois Secretários de Estado, foi dado urn basta ao "Inferno
da Lagoinha", palco de int:imeras rebeliöes e de aproxirnadamente 50 mortes
de presos, muitas delas através de urn macabro ritual que ficou
internacionairnente conhecido corno "Ciranda da Mode". Também merece ser
lembrado que, no "Inferno da Lagoinha", presos politicos foram torturados e
presos comuns contidos corn a ingestão de calmantes e anti-depressivos.

Corn certeza, esses fatos vergonhosos são do conhecimento de todos nós,
assim corno é a vergonhosa atitude da Secretaria de Segurança Pblica, que,
apOs tentativas frustradas de ressuscitar esse cárcere aborninado por todos
aqueles que respeitarn a vida, aproveita urn firn de sernana, quando a
sociedade está menos atenta aos seus problemas, para reabilitar urn modelo
de cárcere que todos nOs acreditávamos ser uma triste e vergonhosa página
virada na histOria de Minas Gerais. Curiosamente, àquele local estava
destinada urna policia técnico-cientifica, compativel corn a modernidade que a
terceiro milênio está a exigir, e näo a volta de urna instituição subumana,
retrograda, medieval e, sobretudo, em desacordo corn a desejo do povo
mineiro, beneficiário prirneiro dos erros e acertos do poder ptblico.

0 ressurgimenta do "Inferno da Lagoinha" vem travestido de urna farsa: dar
condiçoes "decentes" as muiheres presas, ate que a Penitenciária Estêvão
Pinto seja reforrnada. E quando isso acontecer, no prOxima ano, qual a
destino que será dado a essas oito celas? Voltarão a ter 200 ou 250 presas,
conforme a sua histOria recente? Corn a volta dessa estrutura perniciosa e
aviltante, certamente as rebeliöes tarnbém virão. Que garantias serào dadas
aos rnoradores da regiao? E aos estudantes do Colegio Municipal? F quanto
aos profissionais e pacientes do Hospital Odilon Behrens?

Realmente estamos na contrarnão da histOria, em confronto corn os
interesses da sociedade, defasados no aprimoramento de nossas instituiçães.
Falta vontade politica para avancar. Precisamos de urna adrninistração em
sintania corn o dinarnismo dos mavirnentos sociais. Mais urna vez, quero
cobrar do Governo Estadual a implantacão do Programa Estadual de Direitos
Hurnanos, sern a qual esse direito constitucional estará fadado a ser apenas
urna inoperante estrutura burocrática a carregar o nome de Secretaria Adjunta
de Direitos Hurnanos.

Lernbro, ainda, que as subsidios para a irnplantacão desse prograrna foram
elaborados em agosto passado, nurn serninária legislativo, do qual
participaram quase 200 organizaçöes governarnentais e nâo governamentais.
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A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Prezado amigo Deputado

João Leite, prirneiramente queremos curnprimentá-lo pela Iuta que a senhor e
outros Deputados desenvolverarn, no ano passado, na Cornissão de Direitos
Hurnanos, defendendo, sobretudo, aqueles que estão encarcerados em
condicöes subumanas. Naquela oportunidade, foi visto a que era o Presidio
da Lagoinha: urn verdadeiro inferno aqul na terra. Foi, alias, pedido - e
sabemos rnuito bern disso - a fecharnento desse presidio. Sei da sua
preocupacão porque, agora, 50 rnulheres foram colocadas au. Entretanto,
gostaria de dizer ao Deputada que, na sernana passada, na segunda-feira,
tivernos urna reunião corn a Secretário Henrique Hargreaves, e fol levantado
o problerna dessas mulheres prisioneiras. Ele nos assegurou que aquelas
mulheres estão Ia porque a presidio onde estavam anteriormente estava
superlotado. Sendo assim, provisoriarnente, elas foram levadas ate 16, mas,
se alguem quiser verificar a sua situacäo, ou ate conversar corn elas, sendo
que elas já declararam preferir estar 16 a estar no presidio em que estavarn,
tern toda a possibilidade. 0 sofrirnento Ia está sendo rnenor do que onde
estavarn.

No entanto, estão ali ternporariarnente, porque está sendo cogitada a
construcão de uma nova penitenciária para mulheres. Entendernos e
participarnos da sua preacupacáo, mas tal situacão para aquelas mulheres,
alérn de ser tempararia, é rnelhor do que a situaçâa onde estavam, nurn
presidio superlotada e corn tantos problernas. Acho irnportante que isso seja
discutido e lembrado, para que, a quanta antes, a Governador do Estada,
Itamar Franca, que tern-se preocupada corn essas questOes, agilize a
construção do presidio para muiheres. Era a que tInhamos a dizer, Deputado.

0 Deputada João Leite - Agradeco a cantribuição da Deputada Maria José
Haueisen. Náa podernas concardar corn essa transferência para a Lagoinha,
já que a Penitenciária Estêvão Pinto, no Horto, na Av. dos Andradas, tern
espaco e totais condiçães para abrigar essas rnulheres. Par que essa obra? A
primeira obra do Governo Itamar Franco, que é a volta da Lagoinha, poderta
dar condiçöes para que essas mulheres fassern transferidas para a
Penitenciária Estêvão Pinto, local visitado pela CPI, que canstatou a
existéncia de espaça para construção, onde essas mulheres poderiarn ser
abrigadas.

0 Deputado Durval Angela (em aparte) - Concordo corn V. Exa. Diga mais:
a questão da Lagainha é urn simbola, pois sabemas que nãa é solução. As
situaçöes da Tóxicos e da Furtas e Roubas não são diferentes. A nossa
posiçàa é contrária, rnesrno que essa seja urna atitude hurnanitária, ou seja,
receber, naquele local, as mulheres que estavam arnontoadas - esse é a
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termo - na TOxicos e na Furtos. E preciso urna soluçäo definitiva. Durante a
conversa que a Bancada do PT teve corn o Secretário da Casa Civil,
propusemos, e isso deve acontecer hoje ou amanhã, que ele faca uma visita,
juntamente corn uma cornissão de entidades da sociedade civil - já entramos
em contato corn o Pe. Paulo, do Movimento de Direitos e Cidadania - MDC-, e
corn o Pe. Bernardino, da Pastoral Carcerária -, a Delegacia da Lagoinha e a
Penitenciária de Mulheres. A Penitenciária de Mulheres não teria condiçoes
de receber as 50 detentas, mas acredito que 30 teria condicoes de receber.
Sabemos, eu e o senhor, pois criticamos, no Governo passado, que ali existe
uma reforma se arrastando ha muitos anos, que, se a reforrna fosse
concluida, aquela penitenciária poderia receber trés vezes a sua capacidade
de hoje.

o Secretário se comprometeu conosco, no sentido de que iria na segunda-
feira, a noite, ao presidio da Lagoinha e, segundo sua própria expressao,
contaria presa por presa que Ia estivesse, deterrninando que não poderia ser
colocada mais nenhuma interna naquele local. 0 retorno seria dificil, depois
dessa rnedida tomada pela policia, rnas ninguém mais seria colocado ali.
Sabernos que, hoje, existern condicaes para que alguns alojarnentos sejam
transformados na Penitenciária Estévão Pinto, a fim de que algumas mulheres
a mais pudessem ir para Ia. No entanto, os recursos do Fundo Penitenciário
ficaram retidos no Governo anterior, foram diluidos no caixa Unico. São 28
rnilhöes, que dariam para terminar aquela reforma. Mas isso não é motivo
para concordarmos corn qualquer acão do atual Governo, que, em nosso
entendimento, possa ferir os direitos humanos. Houve sensibilidade do
Secretário Henrique Hargreaves, para, nesta semana, tentar solucionar esse
problem a.

o Deputado João Leite - Agradeco a contribuiçao do Deputado Durval
Angelo. Ficamos, então, nesta direção, ou seja, dar condicoes para que essas
mulheres cumpram suas penas na Penitenciária Estêvão Pinto.

Darei urn aparte a Deputada Elbe Brandão, mas gostaria, rapidamente, de
tratar de outro assunto, que diz respeito as conseqüéncias das nomeacöes
que o Governo vem fazendo a toque de caixa.

Estamos acompanhando urn verdadeiro fisiologismo explicito, uma busca
de cargos. Estamos vendo urn Plenário vazio, e talvez possa ate explicar
essa falta de Deputados essa briga que estamos acornpanhando e que foi
parar na imprensa. A imprensa traz hoje o fisiologismo nas nomeaçOes desse
Governo. Estamos recebendo urn ofIcio da Associacão Sindical dos
Servidores da Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Humanos, que trata
justamente, corn muita indignacão, de nomeaçöes, e, especificamente, da
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nomeação do Sargento Benedito de Souza como Diretor da Penitenciária
Nova Floresta, próxirna a Governador Valadares. Diz o oficio. (- Lê:)

"Queremos aproveitar esse momento para manifestarmo-nos contrários a
outras condutas do Secretário da Justiça, Dr. Tadeu Leite, que vem se
pautando por baixar atos contrários aos pontos acordados por entidades de
classe da categoria." E, é claro, está tudo escrito aqui: "Agora, o Secretário,
Dr. Tadeu Leite, comete urn ato ilegal ao nomear urn PM, sargento da ativa,
para a diretoria de urn presidio, ferindo as leis do Brasil e da ONU, leis que
são do conhecimento de todos, inclusive veiculadas amplamente quando do
debate da anistia aos PMs exonerados no Governo passado".

Diz a Associação: "Outro fato agravante dessa situacão são as acöes do
Deputado Estadual Sargento Washington Rodrigues, que está fazendo
"lobby", junto ao Governador Itamar Franco, para indicação de mernbros da
PM para cargos nas penitenciárias. Desconhecimento do Sargento ou
protecão ao corporativisrno? Relembramos a sociedade e ao Secretário da
Justica alguns argurnentos, do conhecimento de todos, para que o sisterna
penitenciário não trabalhe corn polIcia militar. 0 ato de nomeação fere as
regras mInimas da ONU sobre prevençao de delito e tratamento de reclusos,
que diz:

Ill - Condicães gerais de selecão:
Organizacão não rnilitar do pessoal.
1 - 0 pessoal penitenciario devera ter caráter civil;
2 - 0 pessoal sera especialmente selecionado, não devendo ser formado

corn membros procedentes das Forças Armadas ou da PolIcia."
Quero, também, lernbrar o relatório final da CPI do Sisterna Carcerário, que

colocou clara a exoneração de todos os policials militares reformados e
policiais civis aposentados, em exercicio nos estabelecirnentos penais
vinculados a Secretaria de Estado da Justiça. E está claro em toda a Lei de
Execuçao Penal, está claro nas regras minimas para o tratamento de
prisioneiros, que deve ter carater civil a pessoa que vai tratar do condenado.
Ela não deve ter a formacão do policial, que é uma formação para prender. A
formacão daquele que trabalha na recuperação do condenado deve ser outra
form acão.

A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Agradeco ao nobre companheiro
Deputado João Leite. Corn certeza tera, por parte desta parlamentar, a luta
para que a lei seja cumprida neste Estado.

Mas, Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Exa., Presidente desta
Assembléla Legislativa, que pudesse assumir, em carater de urgéncia, junto
corn a bancada do Norte de Minas, urn rnovimento para que o Node de Minas
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saia da area charnada "tampâo", no que diz respeita a liberaçao da febre
aftosa. Geograficarnente, foi feita uma divisão que coloca o Node de Minas
junto corn a Bahia e corn o Nordeste, e no prOxima dia 30 de junho serão
fechadas as fronteiras, nem urn boi paderá passar, e a econornia pecuária do
Node de Minas vai parar, porque será cerceada a liberdade de
cornercializaçao e de trânsito do gado bovino de nossa região para as outras
regiöes livres.

A bancada do Node de Minas é forte, corn cedeza toda ela estará
empenhada na busca da solucâo para a nossa região. Que a Ministro da
Agricultura, juntamente corn a Secretário de Agricultura de Minas Gerais e a
IMA, possa lutar para que, geograficamente, o Node de Minas, que vem
mantendo as indices de vacinaçâo de acordo corn a alT, organisrno
internacional que estabelece as regras de controle de doencas, possa estar
incluido na area da chamada Zona Livre de Acesso a Comercialização e ao
Receptivo. Corn isso, Sr. Presidente, todas as exposicöes do Node de Minas
estâo comprometidas, Montes Claros e Janaüba. Não será permitido a urn
corn prador de Uberlândia adquirir a rebanho do Node de Minas. Ele terâ que
destinar uma quarentena para esse gado da nossa regiäo. Que ele
perrnaneça Ia dais meses e que seja necessário ainda que individualrnente
seja feito a teste de sorologia, extrernamerite caro, inviabilizando a econornia
da nossa regiâo. Dessa maneira, nurn momenta como esse, em urna situacao
coma essa, numa campanha suprapartidaria, esta Deputada solicita da V.
Exa. ser realmente a prócer da bancada node-rnineira. Muito obrigada.

o Deputado João Leite - Quero lamentar nâo ter podido conceder apade ao
Deputado Rodrigues e ao Deputado Márcio Cunha, mas me coloco a
disposicâo para realizarmos esse debate. Muita obrigado, Presidente.

* - Sem revisão da oradara.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paula Pettersen.
o Deputado Paula Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, preocupado

cam as declaraçaes do ex-Governadar Eduardo Azeredo feitas em urna
entrevista ao jornal "Pampulha", cabe-nos aqui dar urna ampla satisfaçâa,
devido a repercussão, quase que negativa, do alcance de sua fala.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, apOs permanecer quatra meses em
côrnodo e discreto silêncio - naturalmente, gazando dos Ocios da
apasentadoria imerecida -, a ex-Governador Eduardo Azeredo pracura voltar
a cena poiltica, tentando responder a crIticas do Gaverno Itamar Franca a sua
adrninistraçaa.

As declaraçöes do ex-Governador canstarn de entrevista ao sernanário
"Pampuiha", e nela a Dr. Azeredo alega que tern sido muita duro supadar
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tantas agressOes, embora as verdades já comecem a aparecer.

Imagiriamas, realmente, que não deve ser fácil para uma personalidade
vaidosa coma é a sua supodar criticas, mesmo que merecidas. Que as
verdades começam a aparecer, nãa ha düvida. Desde as primeiras dias da
Adrninistracâo Itarnar Franca, cameçamas a perceber a descalabro
administrativo e financeiro legado pelo governa anterior.

Na corpo da entrevista, entre autras pantos, declara a Dr. Eduardo Azereda
que a Governador Itamar Franca já paderia ter pagada a 130 salário de 1998
aa funcianalisma. Afirma, ainda, que a negociacãa da dIvida do Estado cam a
Uniâo fai boa para Minas, aa mesma tempo em que desaprava a prajeta de
anistia aos ex-integrantes da Palicia Militar, ara em tramitaçäo.

Devemos lembrar ao ilustre ex-Governador, para comeco de canversa, que
Ramar ainda nãa pagau a décimo-terceiro par falta absoluta de recursas.
Afirial, recebeu ele a caixa do Estada cam miseras R$23.000.000,00 em
depósita, enquanta receitas futuras, devidas a sua administraçao, ja haviam
sida arrecadadas pela equipe de Azereda.

Quanta a negaciaçâa da dlvida, chega a ser risivel a afirrnativa do ex-
Governadar, porquanta foi ele mesma, em mensagem a esta Casa, quem
afirmou que a acardo celebrado cam a Uniãa era inviável.

Cam referenda, autrassim, a crItica aa prajeta de anistia, diria que a ex-
Gavernadar näo tern estatura moral para julgá-la, coma analisarel mais
adiante, neste meu pranunciamenta.

Entendernas, na verdade, que qualquer cidadäa tern a dever de forrnular
crIticas e cobrancas justificadas a urn "desgaverna", coma fai a passada
administracão em Minas Gerais. As irrespansabilidades cametidas calararn
funda na alma dos mineiros, cuja grande malaria náo sentira saudades e
pracurará esquecer a que se passau no periada de 1995 a 1998.
Preferirlamas, par essa razäo, que a Dr. Eduardo Azereda continuasse
hibernando em seu ampla e Iuxuosa escritória da Savassi, em vez de chamar
a atencãa para si prOpria. Afinal, ele nunca desernpenhou a cantenta a cargo
que Ihe autargaram as mineiras, dos quais, alérn dissa, tarnpauca foi amigo.

Quanda sua vaz ecaa em nosso Estado, ela faz tremer nas tumbas as 57
modos das inundacöes de 1998, tadas aqueles infelizes saterrados ou
afogados pela incüria governamental. Ele mexe cam a sentimenta das
desafodunadas familias desses modas, sem falar nos 170 feridos, 2.878
desabrigados e desalojados, bem coma daqueles 1.057 cidadäas ilhados em
suas casas. Nunca custa lembrar, a prapOsita, que 827 deles tiveram suas
casas alagadas e 149, danificadas. São estatisticas dalarosas, canfigurando
uma tragédia que, em hipOtese alguma, gastarlamas de relembrar.



w

438
No entanto, o ex-Governador quebra seu silêncio, julgando que 0 povo tern

memôria curta, no que muito se engana. Minas Gerais e o Brasil inteiro
sabiam que S. Exa. estava em nababesca excursão através da Europa, em
companhia do Vice-Governador Waifrido dos Mares Guia, quando o Estado
fol inundado pelas chuvas e a desgraça chegou para essas familias. Gozando
de suas preciosas férias, de que näo abria mao, não se dignaram formalizar o
minimo apoio aos nossos coestaduanos, que careciarn, pelo rnenos, de uma
palavra de coriforto por parte do Governo. Não exageramos ao dizer que,
nesse acontecirnento, o "desgoverno" Azeredo cornprometeu os mais
elementares princIpios dos cOdigos do amor ao prOxirno e da ética.

Enumerar as irresponsabilidades de seu "desgoverno" e avaliar todo o
sacrifIcio e quebradeira que impôs ao povo mineiro é tarefa, para nOs, difIcil,
dada a sua enormidade; ate porque o Governo Azeredo não primou apenas
pela insensibilidade e pelo descaso financeiro, mas deixou igualmente marcas
corn a omissào e a incompetência.

Omissão e incompetência, realmente, sobraram no episOdio de 13/6/97,
quando eclodiu o movimento reivindicatório dos policiais militares. No dia
seguinte, o então Governador Azeredo viajou para a Eslovênia,
permanecendo fora do Estado por vários dias e dando as costas a urn
problema cuja gravidade nos traz reflexos ate hoje.

Voltando a Minas Gerais em dia que gostarlamos de apagar de nossa
lernbrança, faltou-lhe a autoridade de estadista para enfrentar a crise.
Transferindo a questão a seu Secretário da Casa Civil, deixou que a situacao
se deteriorasse, culminando, infelizmente, corn a morte do cabo da PM.

Não ha düvida de que o Dr. Azeredo, nesse episódio, mostrou não ter
intimidade corn a causa pUblica, nern para ela, demonstrar a devida vocação.
Faltou-lhe também aquela sensibilidade que esteve, da mesrna forma,
ausente por ocasião das inundaçöes.

Näo varnos entrar ern detalhes sobre o entreguismo e a dilapidação
irresponsável do patrimônio püblico, tal como ocorreu corn a alienacão do
BEMGE, do CREDIREAL e da CEMIG. Não varnos, tarnpouco, dissecar a
operação corn que antecipou receitas do futuro Governo para pagar 0 13°
salário do funcionalisrno, tendo desviado os recursos para favorecer amigos
ernpreiteiros. São todos acontecirnentos que, como ja dissernos, gostarlarnos
de esquecer, não fossem as danosas conseqüências que ainda hoje nos
acarretam.

Em vez de afirrnar que o Governador Itamar Franco nada fez, ate agora, em
seus quatro meses de governo, o Dr. Eduardo Azeredo deveria calar-se.
Afinal, não bastasse todo o programa administrativo que ltamar está levando
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adiante, apenas a bandeira que ele levantou - de revisão do pacto federativo
e da substituicao do modelo econôrnico nacional - são suficientes para
destacar sua administração como uma das rnelhores e mais dignas que
Minas já teve. Aconselhamos ao Dr. Eduardo Azeredo, isto sim, que
permaneça em eterno silêncio, ate que Deus venha a julgá-lo.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado, em primeiro lugar,
gostaria de parabenizar V. Exa.

Fiquei urn pouco perplexo quando o Deputado João Leite fez alguns
questionarnentos referentes a indicação deste Deputado e do Deputado
Federal Cabo Julio, majoritários na cidade de Valadares. Entâo, gostaria de
perguntar-Ihe: o Deputado tern conhecimento de que, no Governo Azeredo, o
Superintendente das Organizacöes Penitenciárias do Estado era nada mais
nada menos que o Cel. Sebastião Carlos Lopes, tambérn PM? E que quase
todas as penitenciárias eram dirigidas por coronéis reformados da Poilcia
Militar?

Quando se pronunciou a respeito dessa indicacão, achei que o Deputado
iria falar sobre a discriminacão que estava acontecendo, sobre o fato de o
Sargerito José Pedro Liicio de Medeiros não poder ocupar o cargo, rnesmo
sendo bacharel em direito, formado em relaçoes pUblicas humanas e tendo
urn curriculo excelente, porque o Comando da PM pressionou. Mas houve a
salda do Major Benedito de Souza, que ocupava - também you lembrá-lo,
porque parece que a sua memória não está sintonizada no tempo - o cargo
de Diretor Administrativo do Governo Azeredo.

E, por Oltimo, gostaria de saber por que o Deputado so agora faz esses
questionarnentos sobre as leis internacionais, prevendo que a frente dessas
penitenciárias devern existir sornente civis corn formação curricular, que
atendam aos requisitos dessas normas internacionais. Por que sornente
agora? Por que o Deputado, corn tanta coerência, não fez esse
questionamento ao Governador Eduardo Azeredo? Muito obrigado, Deputado.

o Deputado Paulo Pettersen - Gostaria de lernbrar ao Deputado que essas
colocaçöes são de praxe e corriqueiras, dada a mudanca no governo do
Estado. Então, é natural que apareçam. Mas não entro no rnérito, porque
quem tern a caneta é o Governador eleito pelos mineiros. E respeito a sua
decisão, porque tern competência para tal finalidade.

o Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Paulo Pettersen,
queria parabenizá-lo, rnais urna vez, pelo assunto que traz a esta tribuna.

Realrnente, algumas coisas nos incornodarn e, entre elas, o fato de o ex-
Governador Eduardo Azeredo tratar de dois assuntos que, se fosse ele, não
trataria. Urn 6 exatarnente a Policia Militar.
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o Governador Eduardo Azeredo foi em tudo o responsável pelos

acontecimentos quando, de forma completamente inábiL acabou
desencadeando uma rebelião e urn movimento grevista no interior da PolIcia
Militar, colocando-se, hoje, contra a anistia e, portanto, refazendo as posicães
equivocadas que teve no passado.

Outro assunto que nos assusta é escutar o Governador Eduardo Azeredo
ter a coragem de falar a respeito do 13 1 salário, pois foi exatamente ele quem
deixou o Estado e os funcionários pUblicos numa situacão de não recebê-lo.
Portanto, são dois assuntos que julgaria proibitivos de ser tocados pelo ex-
Governador e pelos parlamentares, em especial do PSDB, colocando-se
como aqueles que querem a solucão do problema. Quanto menos eles
mexerem no assunto referente a PolIcia Militar e ao 13° salário, mais nos
ajudarão, após terem atrapaihado muito num passado recente.

Gostaria de parabenizar V. Exa. por trazer novamente este tema a tribuna
para colocar Os pingos nos is.

o Deputado Paulo Pettersen - V. Exa. ha de convir que é muito fácil para
quern sai de urn Governo, embora o tenha feito recentemente, pensar que o
povo esquece rapidamente dos acontecimentos. E natural extrapolar a sua
prOpria conveniência e vir a enfocar urn assunto de tamanha gravidade, que
merece o nosso respeito e o dele, que também foi o causador do problema, e
agora vir explicitar essas infelizes colocacöes, para que o povo mineiro venha
a ter tristes recordacoes.

o Deputado João Leite (em aparte) - Gostaria de trazer uma explicacão
pessoal, ja que o Deputado Sargento Rodrigues se referiu a minha
manifestação.

Gostaria de dizer que a manifestaçao, Deputado Sargento Rodrigues, é da
Associação dos Servidores da Secretaria de Estado da Justica e Direitos
Humanos. No dia 10/9/97, cobrei do Governador Eduardo Azeredo e do
Governo passado, na letra "a" do relatôrio final, item 3/10, dos Recursos
Humanos para o Sistema Carcerário, não sO eu como toda a Comissão, a
exoneração de todos os Policiais Militares reformados e Policiais Civis
aposentados e em exercicio nos estabelecimentos penais vinculados a
Secretaria de Estado da Justica. Cobrarnos, em 1997, e insistimos corn
aquele Governo, como continuaremos a faz6-lo corn este Governo, para que
sejam atendidas as regras rnInimas de tratarnento ao preso, conforme a ONU
e as leis brasileiras. Muito obrigado, Presidente.

o Deputado Paulo Pettersen - Tenho a certeza de que, acirna de tudo,
temos de ficar atentos as cobocacoes da ONU, rnas não dispensando a
modalidade e a peculiaridade das leis mineiras que sempre observaram 0
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respeito a pessoa humana. Não entro no mérito nern questiono a
deterrninaçào e o posicionarnento do Governador do Estado, por ser a ele
inerente o direito de demitir ou nomear.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, P01

coincidéncia, o assunto que me traz a esta tribuna e, tambérn, a questão
policiab. Concordo corn a Ubtirna argumentação do Deputado João Leite, pois
discordamos totalmente do fato de que policial civil ou rnilitar adrninistre
estabebecimentos penais.

Todas as normas internacionais indicam nesse sentido. E urn absurdo que
isso aconteça em paIses do terceiro mundo, que viveram sob a ditadura
durante muitos e muitos anos. Não podernos admitir. 0 atual Governo tern de
mudar. Não pode repetir os erros do Governo Eduardo Azeredo, que foi uma
catástrofe na questão dos sistemas carcerário e penal. Concordo corn o
Deputado João Leite. Achamos que a questào não é trocar major por
sargento, nern sargento por major, nem coronel por major. As maiores
denüncias de tortura e violação dos direitos humanos estão em
estabelecimentos penais administrados por policiais militares. lnfelizrnente,
essa foi a realidade que vimos em Nova Contagern, onde aconteceu uma
coisa interessante: os prOprios policiais que Ia estão presos, no pavilhão da
Policia Federal, tambérn estão constatando a atrocidade dos militares que
adrninistram aquele estabelecimento penal, onde dizem que ha uma
verdadeira ditadura. E born que os pobicials internos daquele presidio também
estejam sentindo isso. Ern varias visitas, ouvimos reclarnaçoes dos policiais
civis e militares que estão presos em Nova Contagem. Foram feitas várias

z greves de forne no ano passado, protestando contra a forma dura, negligente
e irresponsável corn que aquele presidio é administrado.

Mas o assunto que me traz aqui é outro, tambérn no tocante a essa
E questào. Ontem, apresentamos nesta Casa a Proposta de Ernenda a
0
C Constituicão n° 14, que dá autonomia ao Corpo de Bombeiros. E born que se

diga que a Constituicão de 5/10/88 já fez essa separação, ao tratar da
questão das forças de seguranca, sendo os bombeiros militares separados da0

Policia Militar. A prOpria funcâo estabelecida na Constituiçäo esciarece isso. AU,

Policia Militar tern a funçao de ser polIcia ostensiva de prevencão criminal, de
seguranca, de trãnsitos urbano e rodoviário, de florestas e mananciais e das0

atividades relacionadas corn a preservação e a restauracão da ordern ptblica
e a proteçao a fauna e a flora, enquanto ac, Corpo de Bombeiros são
destinadas as funçaes de coordenação e execução de acoes de defesa civil,
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prevenção e combate ao incêndio, perIcias de incéndios, explosöes em local
de sinistro, busca e salvamento, elaboraçâo das normas relativas a
seguranca das pessoas e de seus bens contra incéndlo e panico e outras
previstas em lei.

Entendemos que as funçoes são diametralmente opostas. Enquanto temos
uma polIcia para o combate ao crime de forma ostensiva, temos o Corpo de
Bombeiros para defesa da vida. Não podemos entender: se a Constituiçâo já
separou essas duas estruturas, por que em Minas Gerais continuam juntas?
No Brash, 16 Estados já colocaram em prática essa deterrninacão
constitucional, tendo separado o Corpo de Bombeiros da Policia Militar. E
born que digamos que a juncão das duas forças se deu na maioria dos
Estados a partir do Golpe de 64, dentro de uma ideologia de segurança
nacional. Em Minas Gerais, nosso glorioso Corpo de Bornbeiros, que existe
desde 1911, so se unificou corn a PolIcia Militar a partir de 1966. Em nosso
entendimento, não se justifica que ainda hoje essas duas forças continuem
juntas.

Vou conceder urn aparte ao Deputado Cabo Morais, que se tevantou
primeiro, e, logo depois, ao Deputado Carlos Pimenta. Peço que sejam breves
e agradeço Os apartes, pois é importante o debate dernocrático, mas tenho
urn assunto para falar, que é sobre Contagem.

o Deputado Cabo Morals (em aparte) - Agradeço o aparte. Quero falar
sobre essa questão do Corpo de Bombeiros, essa instituicão a qual pertenci
durante 18 anos da minha vida, servindo como policial militar. Sabemos
perfeitarnente que o Corpo de Bombeiros tern urna atividade atipica dentro da
estrutura da instituicão Policia Militar. E necessário que se faca, corn o
rnáximo de urgência, essa separacão, para que o Corpo de Bornbeiros tenha
autonornia de gerenciarnento. A Pollcia Militar é urna instituição que dá
prioridade ao trabaiho de segurança püblica em detrimento das atividades do
Corpo de Bombeiros.

Hoje sabemos perfeitamente que o Corpo de Bornbeiros se encontra
sucateado, sern condiçöes de operacionalidade, em funcão dos maus-tratos
da instituição PolIcia Mhlitar para corn ele. Mas, no rnornento ern que é
necessário fazer urna propaganda institucional da PM, quern aparece na
televisão como socorrista, como salvador de vidas, salvador de patrimOnios, é
o Corpo de Bornbeiros. Não podemos permitir que urn efetivo tao bonito e que
tern uma missão tao nobre corno é a do Corpo de Bombeiros continue
atrelado a uma instituição que está preocupada - e corn razão - corn a
segurança pibIica.

Quero parabenizá-lo pela proposta de ernenda a Constituicáo; pode contar
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cornigo, para que façamos corn que isso caminhe o rnais rãpido possIvel
nesta Casa.

o Deputado Durval Angelo - Agradeço o aparte, Deputado Cabo Morais.
o Deputado Carlos Pirnenta (em aparte) - Gostaria, também, Deputado

Durval Angelo, de parabenizar V. Exa. por essa iniciativa. Realmente, ela terá
da bancada da Oposicao - PSDB, PFL - todo o apoio porque é urna medida,
acima de tudo, necessária e urgente.

Não you dizer que o Corpo de Bornbeiros sofre urn processo de
discrirninaçao na Policia Militar. Nâo you dizer isso. Mas, certarnente, não é
prioridade nas decisOes do alto cornando -principalmente da policia e do
Governador -, mesrno porque e uma unidade que, se comparada corn as de
outros Estados, está realmente numa situaçao inferior em nUmero de
homens, em equipamentos.

Essa separação e benéfica, é extrernarnente irnportante e val proporcionar,
principalmente as pequenas e as rnédias cidades, a oportunidade de ter a sua
unidade de corpo de bombeiros. Ternos visto incêndios em cidades histOricas
destruindo patrirnOnios pUblicos, igrejas, e, na rnaioria das vezes, o Corpo de
Bombeiros não pode estar presente, nern pode dar assistência nessas
catástrofes e nesses incêndios.

Essa proposta de emenda a Constituiçao, partindo de V. Exa., já ganha
irnpulso e força, principalrnente no Governo do Estado, uma vez que o PT é
hoje urn partido da Situaçao e tern ajudado o Governo a adrninistrar o nosso
Estado.

Conte corn o nosso apoio, corn a nossa participaçâo, para que possarnos
ter o Corpo de Bombeiros eficiente e, acirna de tudo, independente nas suas
acoes.

o Deputado Durval Angelo - Agradeço e gostaria de registrar, a respeito
dessa colocaçao de V. Exa., Deputado Carlos Pirnenta, alguns dados: hoje,
não quero dizer que é desprestlgio do Corpo de Bombeiros, mas que é urna
realidade: o Corpo de Bombeiros representou sO 5% do orçamento do Estado
no ano passado. No ano retrasado, foram 4,5%. Então, ternos o que? Uma
estrutura sucateada. 0 Corpo de Bornbeiros, corno está aqui o Cabo Morais,
que, alias, fol do pelotão do Batalhão de Contagem, atuou e trabalhou em
nossa cidade, sabe muito bern a situaçâo a: temos viaturas da década de 50,
que nao estão, em hipOtese nenhurna, nem corn a manutenção atualizada.
Mais ainda: nos Estados Unidos, uma viatura do Corpo de Bornbeiros não fica
mais que trés anos em uso, sem contar que a major parte de nossas viaturas
é de 1975 a 1980. Então, estão sucateadas.

Urn outro dado impot-tante: quando as normas internacionais indicam que
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deverIamos ter 1 bombeiro para cada 1.000 habitantes, em Minas Gerais
temos 1 para cada 7 mil. Temos so 3 mil bombeiros e 450 alunos na escola
de formaçao de bombeiros. Em Brasilia ternos 6 mil; no Rio de Janeiro, 14
mil; no Rio Grande do Sul, 4 mil; quer dizer, Estados com populacão bem
menor do que a de Minas Gerais, com uma estruturacão e corn efetivo muito
rnaior. Então, além da especificidade da funcão, temos essa questão.

Outro dado importante: a Corpo de Bombeiros de Pernambuco, corn toda a
crise e seca que tern hoje, arrecada R$18.000.000,00 por ano. 0 nosso
arrecada R$600.000,00. E là ha leis especificas: o arrecadado pode ser
apt icado na manutencão do Corpo de Bombeiros.

Isso representaria a rnetade do orçamento do Corpo de Bombeiros de 1999.
Então, temos para quê? Para "Habite-se" de prédio, para liberacao de alvará.
Para muitas coisas, ternos urn papel de fiscalizacao previsto na Constituição
pelo Corpo de Bombeiros. Nesse sentido, na nossa Proposta de Emenda a
Constituição n° 14, corn o apoio do PSDB e do PFL, corn o apoio das
Bancadas do PL, do PT, não tenho dUvida, terernos essa ernenda aprovada
em tempo recorde.

Concedo urn aparte ao Deputado Sargento Rodrigues, mas the peço que
use apenas 1 minuto porque tenho urn assunto relativo a Contagern.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Perfeitarnente. Gostaria de
parabenizar V. Exa. pela iniciativa. Coma também estive do lado da potIcia,
não do Corpo de Bornbeiros, venho simplesrnente corroborar as palavras do
Deputado Cabo Morais, porque, realmente, são funçöes bern diferentes, que
estão na mesma instituicão e devern ser separadas.

Gostaria que conseguIssemos, nessa proposta, acabar corn o canker rnilitar
nessa separacão do Corpo de Bombeiros, a que é anseio da corporação da
Policia Militar, que trata da questão da seguranca pi:iblica definitivamente.
Gostaria que isso fosse aperfeiçoado, ja que é tarnbém anseio dos bornbeiros
acabar corn a caráter rnilitar, porque é tambérn, corno sabemos, funcão de
defesa civil, a que não tern nada que ver corn esse caráter. Muito obrigado.

o Deputado Durval Angelo - Além do mais, podemos ter, na autonornia do
Corpo de Bornbeiros, a soluçãa para a problema dos 185 policiais que foram
afastados de suas funcöes. Corn uma emenda nesse sentido, do Cabo
Morais, de alguma forma, corn a autonornia garantida no nosso projeto,
teremos a solução para urn problema que está se arrastando por rnuito
tempo.

Gostaria de falar sobre Contagem, que está vivendo urn estado de sitio.
Estarnas tendo, naquele municipio, urna ditadura. Ontem, denunciei a
demissão do Prof. Lindomar Diarnantino Segundo, do Conselho Municipal de
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Educacão. Ele estava là ha oito anos. A decisão arbitrária foi tomada peto
Prefeito Paulo Augusto Pinto de Matos e pela Secretária Municipal de
Educacão e Cultura, Enice Fonseca Nahas. Ontem, a Câmara Municipal de
Contagem se posicionou unanirnernente - 21 Vereadores - contra a dernissão
arbitrária do Prof. Lindornar. Conseguiu, inclusive, unanirnidade na base de
apoio ao Governo local. E todos registrararn os valores e a papel irnportante
que a Prof. Lindomar desernpenha na educacao do municIpia.

Agora, vem a página triste. Tambérn ontem denunciei urn senhor que se
dizia Delegado de PolIcia, que ocupava o cargo de Corregedor Municipal e
que teria ameacado a Prof. Lindomar. Eu disse: Lindornar, você não pode ir
sozinho; vá corn sua advogada, para ver se esse senhor, que se diz policial,
vat ameacá-lo. Hoje esteve là a Prof. Lindomar corn a sua advogada, Dra.
Rosa MIstica Leão, e foram recebidos pelo Corregedor Municipal, Sr.
MaurIclo Nabac, Delegado de PolIcia, e pelos dais policiais Corregedores
Adjuntos, José Soares e Rodolfo Oliveira.

Está aqui a ofIcio que encaminho ao Secretário Mauro Lopes. Diante da
advogada, corn testemunha, a Sr. Nabac arneaçou novamente, fez ameacas
fIsicas ao professor. Em vez de termos uma Corregedoria de PolIcia, temos là
urn campo de concentraçãa dirigido por esse Delegado. Estou encaminhando
ofIcio ao Sr. Mauro Ribeiro Lopes, Secretário da Seguranca, pedindo
inforrnacoes sobre o motivo par que esses três policiais estão recebendo do
Estado e da Prefeitura Municipal de Contagem? Mais ainda, estou
encaminhando essa denüncia para a Corregedoria da PolIcia Civil.

Hoje, a Prof. Lindomar está entrando corn urna ação na justica visando a
sua readrnissão e corn outra, na area civel, de indenizaçao par perdas e
danos morals. E urn absurdo. Quero denunciar: Contagern está vivendo seus
tempos áureos de "republiqueta de bananas", coma era antigamente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado José Alves Viana.
• Deputado José Alves Viana - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

dernais membros da Casa, senhores funcionários, rnembros da imprensa,
püblico das galerias, volta a tribuna desta Casa para relatar fatos importantes,
relevantes e que merecern nosso destaque.

Primeiramente, quero citar a P Semana da Saüde Araüjo, em Bela
Horizonte. Esse evento vern ocorrendo desde a dia 10 e ira ate a dia 14 de
rnaio, corn cursos, palestras e conferéncias, que estão sendo realizadas as
15 e as 19 horas, na sede da Cãmara de Diretores Lojistas - CDL-BH -, na
Av. Joãa Pinheiro, 495. A idéia é merecedora de nossos aplausos e, coma
representante do povo, faco usa da palavra neste momenta para congratular-
me e parabenizar todos as organizadores e participantes desse evento que
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está beneficiando a população de Belo Horizonte. E a Prirneira Sernana da
SaUde Araüjo de Belo Horizonte, e que outras venham a acontecer. Parabéns
também aos patrocinadores, cujo apoio foi fundamental para o êxito desse
evento. São eles: Araijo Drogaria Drugstore, Mater Dei Hospital, Roche
Diagnostics, Disque Advantage, Laboratôrios São Marcos, Fontovit e Johnson
& Johnson. A todos, o muito obrigado deste Deputado pelos beneficios
conseguidos ao nosso povo nos esciarecimentos a sade. Saüde é Vida.
Somos pela saUde.

Em segundo lugar, gostaria de falar sobre a inauguração das novas
instalacöes da delegacia de polIcia da Comarca de Curvelo e da cadeia
pLJblica. E corn muita alegria que trago ao conhecimento desta Casa e dos
Srs. Deputados o fato que passo a narrar.

No dia 7/5/99, foi inaugurado o novo prédio da delegacia de polIcia da
comarca e da cadeia püblica, que atende plenamente ao trabalho dos Srs.
Delegados e subordinados como também a realidade da cornarca no que
tange a acomodação para as presos. E interessante ressaltar algumas
peculiaridades na execucão dessa obra.

1- a participação efetiva da Secretaria da Segurança Ptiblica; 2°- a
participação da sociedade, que foi convocada e atua decididamente para o
êxito da obra. Entidades, pessoas e toda a comunidade, unidas, inseridas na
construção do prédio; 3 0- a participação dos presos - muitos trabalhararn corn
dedicação e amor, pois perceberam a irnportância da obra para eles também.

Apesar das dificuldades financeiras, a obra foi realizada, está pronta,
mostrando que, corn união, parceria, trabalho e dedicação, muito pode ser
feito em benefIcio da comunidade. Ainda estão em construção, no rnesrno
terreno, urn albergue para alojar temporariamente pessoas que cometerarn
pequenas corn infracöes e urn galpão para rnontar programas
profissionalizantes para os presos, as quais, espero, estejarn concluidos a
mais breve possivel. Resultado: Os Delegados, as Inspetores, as Detetives,
as demais pessoas e os funcionários que ali trabalharn, tambérn serãa
beneficiados corn a construçao que ali se realizou. Por isso, quero
parabenizar a Secretário da Segurança, Dr. Mauro Lopes, Deputado Federal,
que tanto tern se preocupada corn o prablerna da superlatacão nas cadeias
ptblicas e, bern-intencionado, busca urn caminho para solucionar esse
problema: ampliar e dar condiçoes humanas, dentro da reatidade de cada
cidade ou região. Não sou a favor da construcãa de cadeias para 250, 500 au
mais presos, a que as distanciariam de seus farniliares. Alias, a Lei de
Execucoes Penais diz que a condenado deve cumprir pena em local mais
prôxima da famIlia, que assirn tern condiçoes de assisti-lo, ajudando-a a ser
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reintegrado a sociedade.

Parabenizo tambérn a Secretário Adjunto da Segurança PUblica, Dr. Márcio
Barroso Domingues, que vern desenvolvendo tambérn urn grande trabalho
naquela secretaria. 0 Dr. Márcio esteve presente, a que muita nos honrou, e
pôde testernunhar a fato. 0 nasso abraca e a nossa consideração.

Aos dernais presentes, Dr. Alexandre Carräo Mesquita Machado, DD.
Superintendente Regional de Seguranca Püblica; ao Dr. Josias Azevedo
Rocha, DD. Delegado Regional, na pessoa de quem cumprirnento todos as
demais Delegados Regianais presentes; as dernais autoridades civis,
eclesiásticas e rnilitares.

O Dr. Sebastião Nagib Salornäo Filho, mui digno Prefeito Municipal de
Curvelo, que colocou toda a Secretaria de Obras a esse ser-viço e
efetivarnente colaborou na obra, tambérn é digna de nossa aplausa.

Quero parabenizar também o Delegado Antonio Carlos Andrade, que iniciou
o projeta, e a Dr. Marcelo Cipriani Arouca, DD. Delegado Titular da Cornarca
de Curvelo, que foi a timoneira na conducão de toda a canstruçaa,
rnerecendo a nosso elogio e consideração.

For tudo issa aqui relatado, eu me orguiha de ser Deputado Estadual por
Curvelo e região, que dá urn grande exernp!o do que se pode fazer pelo bern
cornurn, quando a espIrito de união e participacãa prevalece, ou seja, uma
obra que humaniza a cadeia püblica e colabora para a reintegracâa dos
presos na sociedade, corn seriedade e justiça.

O terceiro e ültirno fato que tratarei me deixa muito feliz: Curvelo foi
mostrada coma cidade exemplar, na edição da naite do dia 10/5/99 do "Jornal
Nacional", da TV Globo.

Em Curvelo, a PolIcia Militar, diferentemente de outras lugares, vern
z desernpenhanda a Prograrna do Policiarnento Escolar Voluntário, que vern

agindo preventivamente junta as escolas, coibindo a tráfico de drogas e
mesrno as brigas de alunas nos portOes dos estabelecirnentos. E urna
iniciativa da maiar irnportãncia, num momenta em que tanto se reclama de

0
C melhores candiçães de segurança nas escolas.

Os paliciais militares, nurn gesta de grandeza, estãa abrindo mao de
algumas horas de descanso - sendo alguns ate aposentadas -, e colocando-
se a dispasicãa da comunidade, de urn modo tao altruista.

H Quero parabenizar a Ten.-Cel. ROmulo Herbert Diniz, DD. Cornandante do
30 Batalhão em Diamantina, e a Maj. Décia Barges da Cunha, DD.
Cornandante da 39a Campanhia de PolIcia Militar em Curvelo. Parabenizo a
todos e fico feliz pela destaque justa do "Jamal Nacional" para a exemplo de
Curvelo.
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o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores que ocuparn as galerias, imprensa, ocupo esta tribuna
para falar de urn assunto da rnaior importância para o Estado de Minas
Gerais, para sua economia e para o desenvolvirnento do Estado, que é
agropecuária. A agricultura de Minas Gerais representa cerca de 12% do PIB
estadual, ocupando a quarta posicão no Brasil, rnas, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, se considerarmos apenas o valor bruto da pecuária bovina, Minas
Gerais ocupa o primeiro lugar, corn urn rebanho de aproxirnadarnente 19,5
milhöes de cabecas e uma produçâo de 6 bilhöes de litros de leite por ano.

Minas Gerais nào se destaca apenas na produçao de leite e came, mas
tarnbérn na produçáo de material genetico distribuldo por todo o Pals. Em
1997, a econornia mineira apresentou crescirnento superior ao da economia
brasileira, resultado que devemos ao born desernpenho da produçâo animal,
destacando-se o segmento leiteiro, principalmente nas regiôes do Triângufo
Mineiro, Alto Paranaiba, Oeste e Noroeste.

A produçâo de came, em 1997, atingiu quase 700 mil toneladas, apesar da
grande capacidade ociosa dos nossos frigorificos. Dos 36 frigorificos
instalados em Minas Gerais, apenas 13 continuarn operando, embora a
capacidade ociosa tenha condiçöes de abate destinado a exportacäo para
palses da Uniâo Européia, cujo Indice de exigências sanitárias e tecnológicas
é sobremaneira elevado.

Os malores entraves ao desenvolvirnento das atividades dos nossos
frigorificos estão na necessidade de investimentos para reativá-los, na
necessidade de capital de giro, na posicão de débitos fiscais e trabaihistas e
na questão do meio ambiente. Corn isso, o mercado externo é inviabilizado. A
industrializaco precisa garantir a competitividade e a rentabilidade para o
reinvestimento e expansâo dos negOcios do setor, corn a finalidade de suprir
o mercado interno, que hoje é abastecido quase na sua totalidade por
produtos industrializados de empresas de fora do nosso Estado. Os
frigorificos de Minas Gerais, apesar do born aspecto tecnológico, não estão
preparados para a industrializacâo da came e o aproveitarnento dos
subprodutos. Os frigorificos de Minas Gerais convivem corn a coricorrência
predatOria do abate clandestino e corn restriçöes para disputar corn os
produtores de outros Estados, que colocarn seus produtos em Minas Gerais
em rnelhores condicöes de preço e qualidade.

Minas Gerais necessita da abertura de mercado, especialmente do
mercado externo. Mas, para isso, é preciso que Os organismos internacionais
reconheçam Minas Gerais como area livre de febre aftosa, permitindo a
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exportaçäo de came "in natura" para os rnercados livres da doenca. Nesse
sentido, ternos certeza de que o Governo do Dr. ltamar Franco, representado
pelo Secretário de Agricuttura, Dr. Raul Belém, hornem de larga experiência,
de grande cornpetência e conhecirnento politico, representante de urna regiäo
onde os rebanhos bovinos sào da melhor qualidade e de reconhecida
capacidade técnica, deverá desenvolver urna politica voltada para dinamizar
esse setor da economia rnineira, que se encontra estagnado. Como produtor
rural, trago essa preocupaço desse segrnento, sobre a estagnaçao de urn
setor que pode gerar empregos e riquezas para as regioes produtoras.

Desta tribuna, quero solicitar do nosso Secretário, Dr. Raul Belérn, o
empenho para garantir a "alavancagern" dos nossos frigorificos, através do
Banco de Desenvolvirnento do Estado, por rneio de programas que
incentivem o incremento dessa indUstria propulsora do nosso Estado, para
que alcancernos nIveis de cornpetitividade nos mercados intemno e externo,
gerando rnais receita e empregos no Estado.

O Deputado César de Mesquita (em aparte) - Prezado colega Dimas, muito
obrigado pelo aparte. Gostaria de parabenizá-lo pela abordagem desse
irnportante tema, pela legItima defesa de urna região que mepresenta
exatamente isso que V. Exa. está dizendo.

Peço Iicença ao Deputado Dimas Rodrigues e aos rneus colegas da
Assembléia para comunicam a este Plenário que S. Exa. o Sr. Governador do
Estado, Itamar Franco, amanhâ, a nosso convite, a convite da Cârnara
Municipal de Araxá e do Pmefeito ern exercicio, Eustáquio de Lima, estamá
iniciando a peregrinaçâo que farâ pelo Estado, a firn de atender e tomar
conhecimento dos problemas interioranos de Minas, tendo, em Araxá, como
prioridade, o término das obras do Grande Hotel. E rnais uma atitude de
nobreza e de competência de S. Exa. o Sr. Governador, pela qual estarernos
muito gratos. Muito obrigado, Deputado Dimas Rodrigues.

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradecemos o aparte do nosso colega
Deputado César de Mesquita. Gostamia, tambérn, Sr. Presidente, de falar
sobre o Banco do Nordeste do Brash, que tanto tern contribuIdo pama Minas
Gerais, principalmente para o Node de Minas. Quero falar sobre urn programa
importante que o Banco do Nordeste Iançou pama o Node de Minas e para 0
Nordeste brasileiro, charnado Farol do Desenvolvimento - Urna Luz para 0
Desenvolvimento. 0 programa, que envolve parceria corn as lidemanças do
municlpio, discute corn a cornunidade sobre a vocação da região. Os projetos
passam por uma avaliação rnais criteriosa, na rnedida em que a sociedade
está participando e aprovando a elaboração desse projeto. Os riscos são
menores porque são discutidos corn as autoridades e corn o povo da região.
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Querernos dizer tambérn que os recursos vêm do Fundo Constitucional do
BNDES e do FAT. 0 limite para crédito é ilirnitado.

Entâo, Sr. Presidente, meus colegas Deputados, quero dizer que esse
Banco é muito importante para a nossa regiao: Norte de Minas, Jequitinhonha
e Mucuri. Querernos tambérn, Sr. Presidente, agradecer a V. Exa. e
parabenizá-lo pelo grande trabaiho que tern prestado a esta Casa. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçöes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado o prazo

destinado a esta parte, a Presidência passa a 2a Parte da reunião, corn a 1'
Ease da Ordem do Dia, compreendendo as comunicacöes da Presidência e
de Deputados e a apreciacäo de pareceres e requerirnentos. Estão abertas as
inscriçães para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicacöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das cornunicacöes

apresentadas nesta reuniao pela Comissão de Transporte - aprovacão, na 3'
Reuniäo Extraordinária, dos Requerimentos n

o
s 167 e 233/99, do Deputado

Fábio Avelar; 186 e 187/99, da Deputada Elaine Matozinhos; 188 a 191/99, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 193/99, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; 202/99, do Deputado José Alves Viana; 216 a 221/99, do Deputado Gil
Pereira; 222199, do Deputado Agostinho PatrUs; 223 e 224/99, do Deputado
José Milton; 234 a 248/99, do Deputado Dimas Rodrigues; e 253 a 256/99, do
Deputado Christiano Canédo; pela Comissäo do Trabaiho - aprovaçâo, na ioa
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 99/99, do Deputado Paulo Piau, e do
Requerimento no 272199, do Deputado Fábio Avelar; e pela Comissão de
Turismo - aprovaçao, na 7a Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos
265/99, do Deputado Carlos Pirnenta; e 274/99, do Deputado Alencar da
Silveira Junior (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerirnento da Deputada Elbe Brandão, em que

solicita, na forma regimental, em caráter de urgência, seja marcada audiência
dos Deputados Estaduais da bancada Norte-mineira, acornpanhados pela
Presidéncia, corn os Srs.Francisco Turra, Ministro da Agricultura, e Raul
Belérn, Secretário de Estado da Agricultura, corn o objetivo de solicitar
providéncias para transferir o Norte de Minas do circuito Leste, considerado
Zona Tampâo, area de restrita comercializacão do rebanho bovino da região,
segundo as norrnas impostas pelo Programa de Erradicaçâo da Febre Aftosa
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dos Governos Federal e Estadual, para o circuito Centro-Oeste, area de Iivre
comercializaçäo do animal. A Presidéncia defere o requerirnento, de
conform idade corn o inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno, e designa a
seguinte cornissão de representacâo: Deputados Anderson Adauto, José
Braga, Gil Pereira, Elbe Brandão, Carlos Pimenta, Wanderley Avila, Arlen
Santiago, Dimas Rodrigues, Ermano Batista e Márcio Kangussu.

- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regirnento Interno, requerimento do Deputado José Milton, em que solicita a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n o 42/99; e, nos terrnos do inciso
VIII do art. 232 do Regirnento Interno, defere tambérn requerimento do
Deputado Sebastião Costa, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n o 226/99 (Arquive-se o projeto.).

Discussão e Votaçâo de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer de Redaçâo Final do Projeto de Lei n o 23/99. 0

parecer teve sua discussäo encerrada na reunião ordinária de ontem a tarde.
A Presidência val renovar a votaçao do parecer. Em votacäo, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A sancâo.

Parecer da Comissäo de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei no 36/99, do Deputado Cabo Morals, que proibe o Estado de contratar
servicos e obras com empresas nas condicöes que especifica. 0 parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Corn a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Sebastiâo Navarro Vieira.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o Projeto de Lei no 36/99, do Deputado Cabo Morals, que vem a
proibir o Estado de contratar serviços e obras ou empresas nas condiçöes
que especifica, tern o seguinte teor:

- 0 Projeto de Lei n o 36/99 e sua justificacão, lidos pelo Deputado Sebastiâo
Navarro Vieira, foram publicados na edicao de 27/2/99.

E extremarnente Iouvável o principlo do qua[ parte o Cabo Morals. Existem
crimes que não sào tolerados pela sociedade que, mesmo punidos, deixam a
sua marca, e tao negativa que contamina toda a nossa sociedade; além da
pena, outras sançöes Ihe deveriam ser impostas. 0 princIpio é louvável. Ha
que se ver e analisar a respeito da questão técnica e da questao de defesa
dos interesses do Estado e das suas autarquias na contratação dos servicos
para o born gerenciamento de seu sisterna. E de se estender a pena, as
vezes, a pessoas que os cometeram. Se, numa sociedade anônima, urn de
seus membros foi condenado por urn crime dessa natureza, por que todos Os

dernais acionistas devern pagar, corn a sancáo prevista pelo Cabo Morals?
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Vejamos a fundamentacao da Cornissâo de Justica. (- Lê:) "Nos termos do

art. 1 0 da proposicão, pretende-se proibir o Estado de contratar servicos ou
obras corn empresas que tenham tido Diretores, gerentes ou empregados
condenados por crime ou contravenção concernente a prática de atos de
preconceito de raga, de cor, de sexo ou religiâo. A prática do preconceito
recebeu tratamento constitucional em diversos dispositivos da Lei Major. Corn
efeito, o art. 30, inciso IV, da Constituiçäo, estabelece que constitui objetivo
fundamental da RepUblica Federativa do Brash, entre outros, "prornover o
bern de todos, sern preconceitos de origem, raga, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminacão.".

Vê-se, pois, que a Constituicao acolhe a nao-discriminaçâo como urn de
seus princIpios fundamentals, consignando, em seu art. 5 0, dispositivo
especIfico para a discriminaçao racial, segundo o qual esta constitui crime
inafiançável e imprescritivel, sujeita a pena de reclusão, nos termos da lei.

Todavia, a proibicào de o Estado contratar empresas que tenham mantido
ou mantém ex-condenados por crimes dessa natureza em seus quadros de
pessoal nào encontra guarida no nosso sistema juridico vigente,
principalmente segundo o que dispoe a Constituicào, em seu art. 37, inciso
XXI: a contrataçâo de obras e servicos, as compras e as alienaçoes da
administraçao püblica serão precedidas de processo Iicitatório, exigidos dos
licitantes tão-somente documentos referentes a qualificacâo técnica e
econômica indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigaçoes.

Mas, coma dizia, nesse mesmo sentido, a Lei n° 8.666, de 21/6/93, corn as
alteraçaes promovidas pela Lei n° 8.883, de 8/6/94, a qual regulamenta o art.
37, XXI, da Carta Magna, limita a documentacão a ser exigida dos licitantes
exclusivarnente aos comprovantes de capacidade juridica, regutaridade fiscal,
capacidade técnica e idoneidade econômica.

* - Sem revisâo do orador.
Questão de Ordem

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, estamos discutindo
o projeto de lei do Cabo Morais corn urn Plenário vazia. Assim, gostaria de
solicitar a V. Exa. que, de pIano, encerrasse essa sessão, permitindo-nos
discuti-lo na presença dos Deputados.

o Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria em pauta, a
Presidência vai determinar que se proceda a chamada para a recomposicäo
do "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado AntOnio Julio) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Responderam a chamada 26
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Deputados. Ha "quorum", portanto, para a prosseguimento dos trabalhos.
Corn a palavra, para discutir a parecer, o Deputado Paulo Piau.

0 Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,
imprensa, senhores da galeria, gostarlamos de discutir esse projeto de
autoria do Deputado Cabo Morals, que trata, no seu art. 1 0, de vedar aos
Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, as autarquias do Estado e ao
Tribunal de Contas a contratação de servicos e obras corn empresas que, na
qualidade de empregadoras, tenham tido Diretores, gerentes ou empregados
condenados por crime ou contravençao concernentes a prática de atos de
preconceito de raga, cor, sexo ou religião.

Na verdade, o motivo que a comissâo e a assessoria desta Casa viram para
definir esse projeto como inconstitucional foi por, frontalmente, ferir a
legislaçâo, embora a mérito do projeto do Deputado Cabo Morals seja da
rnelhor intenção possivel. No seu parágrafo ünico, a vedacào de que trata
esse artigo aplica-se pelo prazo de 2 anos, ou a pena de privaçäo de
liberdade aos que tiverem sido condenados por quaisquer dos agentes
indicados no "caput" desse artigo. Ou seja, tenta disciplinar essa condicao,
porérn a legislação näo dá a devido abrigo a esse projeto de lei. Sua
justificacào tern todo a amparo no seu mérito, porém a Comissão de Justica,
juntamente corn toda a assessoria da Casa, entendeu por bern que não passa
pelo exame de constitucionalidade. A Comissâo de Justica, tao bern presidida
pelo nosso cornpanheiro Deputado Ermano Batista, dentro da orientacão de
urna pessoa sábia e experirnentada, tern tentado, de fato, fazer corn que esta
Casa tenha projetos bern definidos e delineados em andamento, rnas,
sobretudo, projetos que não venharn a afrontar a prOpria legislaçao estadual
ou federal.

Na fundamentação da Comissão de Justica, nos termos do art. 1 1 da
proposicâo, pretende-se proibir o Estado de contratar servicas, obras ou
empresas que tenharn tido Diretores, gerentes ou empregados condenados
por crime ou contravencâo concernentes a prática de atos de preconceito de

0 raça, cor, sexo ou relighâo. (- Lê:)
0 	 "A prática do precanceito recebeu tratarnento constitucional em diversos
0 dispositivos da Lei Major. Corn efeito, o art. 3 0, IV, da Constituição, estabelece

que constitui objetivo fundamental da Repüblica Federativa do Brasil, entre
outros, "promover o bern de todos, sern preconceitos de origem, raga, sexo,
car, idade e quaisquer outras forrnas de discriminacão. V6-se, pais, que a
Constituiçäo acolhe a nao-discrirninaçao coma urn de seus principios
fundamentals, consignando, em seu art. 5 0, XLII, dispositivo especIfico para a
discriminaçao racial, segundo a qual esta "constitul crime inafiançável e
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imprescritIvel, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. No entanto, a
proibiçâo de o Estado contratar empresas que tenham mantido ou mantêm
ex-condenados por crimes dessa natureza em seus quadros de pessoal näo
encontra guarida em nosso sistema jurIdico vigente".

Portanto, está al o ponto central pelo qual a comissâo deu parecer pela
constitucionalidade do projeto. Repetindo: todavia, a proibiçao do Estado em
contratar empresas que tenharn mantido ou mantém ex-condenados por
crimes dessa natureza em seus quadros de pessoal nâo encontra guarida no
nosso sistema juridico vigente.

- Os § 30, 40 , 50 e 61 da fundamentacão do Parecer para o 10 Turno do
Projeto de Lei n° 36/99, emitido pela Cornissâo de Justiça, lidos pelo
Deputado Paulo Piau, foram publicados na ediçao de 6/4/99.

Esse e o parecer, que foi assinado pelo relator da nossa Comissão de
Justica.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, em razâo da auséncia de nUmero

suficiente de Deputados para a discussào, pedimos que V. Exa. encerre essa
reuniâo de piano.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria em pauta, a
Presidência vai determinar que se proceda a chamada para a recornposição
do "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a charnada 16 Deputados. Nâo ha

"quorum" para a continuacâo dos trabaihos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniäo, convocando os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanha,
dia 13, as 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bern como para a
ordinária, tam bern de amanhä, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada e a publicada na ediçâo anterior.). Levanta-se a
reuniâo.

ATA DA l a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOB RE A PROPOSTA DE EMENDA A CONsTITuIçAO N o 9/99
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de abril de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Márcio Cunha, membros da supracitada
Cornissão. Havendo nümero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
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Daimo Ribeiro Silva, declara aberta a reuniâo e comunica que eia se destina a
eleger o Presidente, o Vice-Presidente e a designar o relator do parecer sobre
a Proposta de Emenda a Constituição n° 9/99, que dá nova redação ao inciso
III do art. 30 do Ato das Disposicoes Constitucionais Transitórias da
Constituiçâo do Estado de Minas Gerais. A seguir, a Presidência determina a
distribuicão das cédulas de votaçao aos Deputados e convida o Deputado
Fábio Avelar a atuar como escrutinador. Feita a contagem dos votos, o
Deputado Fábio Avelar obtérn trés votos para Presidente e o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva obtém trés votos para Vice-Presidente. A seguir, o Presidente
"ad hoc" proclama eieito para Presidente da Comissão Especial o Deputado
Fábio Avelar e para Vice-Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Dando
prosseguirnento a reunião, o Presidente "ad hoc" declara empossado corno
Presidente o Deputado Fábio Avelar, a quern passa a direçâo dos trabaihos.
O Presidente eleito, Deputado Fábio Avelar, declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Dando prosseguimento aos
trabalhos, a Presidéncia designa o Deputado Márcio Cunha como relator da
rnatéria no 10 turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 11 de maio de 1999.
Fábio Avelar, Presidente - Márcio Cunha - Edson Rezende.

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO

N o 6/99
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de abril de mil

novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes os
Deputados José Alves Viana, Antonio Carlos Andrada, Maria Tereza Lara e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado José Alves Viana, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçáo de requerimento do Deputado AntOnio
Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada
por aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir,
a Presidéncia informa que a reuniäo se destina a apreciar o parecer do
relator, Deputado AntOnio Carlos Andrada. Submetido a discussäo e votacâo,
é aprovado o parecer que conclui pela rejeição da Proposta de Ernenda a
Constituicão n° 6/99. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, informa que a prOxima reuniäo será
convocada através de edital, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.
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Sala das Comissöes, 11 de maio de 1999.
José Alves Viana, Presidente - Maria Tereza Lara.
ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TR.ABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL
As dez horas do dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissães os Deputados Ivo José, Christiano
Canédo, Ronaldo Canabrava e Amilcar Martins. Havendo nümero regimental,
O Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reuniâo e, em virtude da
aprovaçâo de requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e a ouvir, em audiência pUblica, os Srs. Guilherme
Horta, Chefe de Segurança e SaUde do Trabalhador da Detegacia Regional
do Trabalho , Ricciotti Piana Filho, medico do trabalho da Delegacia Regional
do Trabaiho e Márcio Nicolau Machado, Diretor-Presidente do Sindicato dos
Petroleiros - SINDPETRO -, que irão prestar esciarecimentos a esta
Comissão acerca das denUncias feitas pelo Sindicato dos Petroleiros, nas
quais aponta irregularidades trabaihistas na seguranca do trabalho e relativas
a violação de direitos humanos por parte da Superintendéncia da REGAP.
ApOs, o Presidente lé correspondéncia do Sr. Elias Menezes Oliveira,
Superintendente da Refinaria Gabriel Passos, comunicando que não poderá
comparecer a esta reunião. Em seguida procede a distribuição de
proposiçães e designa o Deputado Ronaldo Canabrava relator dos Projetos
de Lei n

o
s 163 e 217/99; o Deputado Amilcar Martins relator do Projeto de Lei

no 124/99; o Deputado Christiano Canédo relator do Projeto de Lei n o 145/99;
e o Deputado Luiz Menezes relator do Projeto de Lei n o 191/99. Passa-se
fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao de proposicöes que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Presidente submete a
discussão e votação, em turno Unico, o Projeto de Lei n o 141/99 (relator: Luiz
Menezes), o qua[ é aprovado. Submetido a discussão e votação, é rejeitado o
Projeto de Lei n o 146/99 (relator: Ronaldo Canabrava). Prosseguindo,
submete a votação o requerimento no 252/99, que e aprovado. Neste
momento, comparece o Deputado Luiz Menezes. Passa-se a fase de
discussâo e votação de proposiçöes. Corn a palavra, o Deputado Christiano
Canêdo lé requerimento de autoria do Deputado Rogério Correia, em que
solicita seja realizada na cidade de Raposos audiência pUblica para tratar de
assuntos referentes ao movimento cIvico. Colocado em votação, é aprovado
o requerimento. Em seguida, o Deputado Ronaldo Canabrava apresenta
requerirnento em que solicita sejam encaminhadas ao Ministério Püblico as
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notas taquigráficas desta reunião para que este tome as providéncias
cabIveis. Colocado em votacão, é aprovado o requerimento. ApOs, o
Presidente transfere a Presidência ao Deputado Ronaldo Canabrava e
apresenta dois requerimentos nos quais requer: seja apurada pela
Consultoria e pela Procuradoria desta Casa a utilização indevida de recursos
do FAT pelo Instituto de Educacão dos Trabalhadores - lET -; seja realizada
visita desta Comissäo a Refinaria Gabriel Passos, em Betim, para verificar as
condicoes de trabalho. Colocados em votacão, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado lvo
José passa a palavra aos expositores. Após a exposiçäo dos convidados,
passa-se a fase dos debates, corn a participaçào dos Srs. Giovani Eustáquio
Guimarães e Leopoldino Martins, Diretores do Sindicato dos Petroleiros, dos
Deputados e demais convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 6 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava.
ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro AntOnio, Arlen
Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, membros da supracitada
Cornissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Wanderley Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos rnembros presentes. 0
Presidente distribui o Projeto de Lei no 41/99 ao Deputado Dinis Pinheiro, a
quem redistribui o Projeto de Lei n o 160/99, uma vez que o relator
anteriormente designado, Deputado Wanderley Avila, solicitou que fosse sua
designacão tornada sem efeito. A seguir, o Presidente passa a discussão ea
votação de proposicOes sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléia. 0
Presidente passa a palavra ao Deputado Wanderley Avila para que proceda a
leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n o 12/99, no 10 turno. Feita a
leitura, o relator conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no
1. Na fase de discussão, o Deputado Arlen Santiago apresenta o Substitutivo
no 2. A Presidéncia informa que a aprovacão do Substitutivo n o 1 prejudica o
Substitutivo no 2, nos termos do art. 284, IV, do Regimento Interno. Constata-
se a inexistência de "quorum" para a votacão da matéria. A Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Cornissão
para a prOxima reuniâo extraordinária, a realizar-se as 16 horas do dia 6/5/99,
nos termos do edital de convocação, determina a lavratura da ata e encerra
as trabalhos.

Sala das Comissöes, 6 de malo de 1999.
Alvaro Antánio, Presidente - Dinis Pinheiro - Wanderley Avila - Arlen

Santiago.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nove horas e trinta minutas do dia seis de rnaio de mil novecentos e
noventa e nave, comparecern na Sala das Cornissöes Os Deputados Edson
Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, Christiano Canëdo e
Carlos Pimenta, membros da supracitada Cornissão. Fazem-se presentes
também as Deputados Arlen Santiago, Jorge Eduardo de Oliveira, Antonio
Roberto e Hely Tarqüinio. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçâo de requerirnento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura
da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião tern por finalidade
ouvir as seguintes canvidados: Sr. Hélio Salvador Areas, Secretária Adjunto
da Secretaria da Saüde, representando a Secretário da SaUde; Sr. Mozart
Oliveira Junior, Secretário Executivo do Conseiho Nacional de Secretários de
Saüde - CONASENS -; Sr. Ivan Batista Coelho, Secretário Municipal de
SaUde de Betim; Sr. Fued Dib, Conseiheiro do Tribunal de Contas do Estado;
Sr. Avenor Augusto Montandon, Vereador a Câmara Municipal de Araxá; Sr.
Joâo Gualberto Bicalho, Presidente do Colegiado de Secretários Executivos
dos ConsOrcios Municipais de SaCjde; Sr. Elcio Silva Dias, Presidente do
Conselho de Secretários Municipais de Saüde, corn a finalidade de se avaliar
o quadra da saüde pUblica no Estado. A seguir, a Presidéncia solicita aos
convidados que tornern assenta a mesa. 0 Deputado Edson Rezende justifica
o rnotivo da audiência püblica e informa que foram também convidados as 25
Diretores das Regianais de Saüde e as 69 Secretários Executivos dos
ConsOrcias Intermunicipais de Saüde - CIS. 0 Presidente passa a palavra aos
oradores pela ordem mencionada, conforrne consta nas natas taquigráficas.
Ao terminar a exposicâa, a Presidente passa a palavra aos canvidados que
se increveram para fazer parte dos debates, a saber: Srs. Ely da Conceicão
Souza, Vice-Presidente da Associaçâo Médica de Minas Gerais; Onésimo
Ferreira Condé, Prefeito de Ressaquinha; José Maria da Paixâo, Secretário
Executivo do CIS de Carandai; José AntOnio de Figueiredo Neto, Secretário
Executivo do CIS de Guanhàes; Getilio Braga, Prefeito Municipal de Brasilia
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de Minas; Pércia Rezende, Secretário Executivo do CISNORTE; Maria de
Jesus, Secretária Executiva do CIS de AraçuaI; Elizabeth Gonçalves,
Secretário Executivo do CIS de Governador Valadares; Celso Teixeira,
Secretário Executivo do CIS de ltajubá; Antonio Jorge, Secretário Executivo
do CIS de Pé da Serra; Luiz Felipe Osram, Secretário Executivo do CIS do
Baixo Mucuri. Antes de finalizar a reunião, a Presidente passa a discussão e
a votaçäo de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Christiano Canêdo
apresenta requerimento em que salicita seja realizada auduência pblica desta
Cornissão corn a finalidade de se debaterem questOes relativas ao Programa
de SaUde da FamIlia em Minas Gerais. Submetido a votacão, e a
requerimento aprovada. A seguir, a Deputada Adelrno Carneiro Leão
apresenta requerimento do Deputada Joäa Batista de Oliveira, solicitando
seja convidado a comparecer no dia 27/5/99 a Sr. MarIlio Malagutti Mendanca
para debater sabre a Centro Geral de Reabulitacâa e a Servico de Referência
em Esclerose Multipla. Colocado em vatacãa, é a requerimenta aprovada.
Cumprida a fmnalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares e dos convidados, convoca as membros da Camissãa para a
prOxima reuniäo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 13 de maia de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pirnenta - Christiano Canêdo - Adelmo

Carneira Leâo.
ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO

As nave horas e trinta minutas do dia seis de maio de mil novecentas e
noventa e nave, comparecern na Sala das ComissOes as Deputadas Elmo
Braz, Ermano Batista e Luiz Menezes (substituindo as dais Ultimos aos
Deputados Maria Olivia e Marco Regis, par indicacào das Liderancas do
PSDB e do PPS, respectivamente). Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reuniao e, em virtude da
apravaçáa de requerimenta do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada par apravada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, a Presidente infarma que a reuniàa se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Ermano
Batista a Prajeta de Lei n° 23/99. Encerrada a 1a Parte dos traba!has, passa-
se a 1a Ease da Ordem do Dia, corn a discussào e a vatacàa de pareceres
sobre praposicOes sujeitas a apreciacãa do Plenária. Submetido a discussãa
e vataçãa, é apravado a Parecer de Redaçâa Final do Prajeta de Lei n o 23/99
(relator: Deputado Ermana Batista). Cumprida a finalidade da reuniäa, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros
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da Comissäo para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marcia Kangussu - Marco Regis.

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As nove horas e trinta minutos do dia seis de maio de mll novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Ivo José,
Ronaldo Canabrava e Luiz Menezes. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a reuniäo e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Cornissão presentes. 0 Presidente informa que a presente
reunião se destina a discutir e votar proposiçães da Comissão e, em seguida,
procede a leitura de correspondéncia do Sindicato dos Administradores no
Estado de Minas Gerais em que solicita a participacão do referido Sindicato
nas reuniöes que visam a discutir a programa do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT. 0 Presidente transfere a Presidéncia ao Deputado
Ronaldo Canabrava e apresenta os seguintes requerimentos nos quais
solicita seja enviado ofIcio ao Tribunal de Contas pedindo informacôes acerca
dos prograrnas e dos projetos de qualificaçâo profissional, financiados pelo
FAT, que estejarn sendo objeto de análise por esse Tribunal; sejam
convidados representantes da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Secretaria de Estado da Fazenda, do Conselho do FAT, do Ministério PUblico,
do Ministério do Trabalho, do Tribunal de Contas, do Instituto de Educaçao do
Trabaihador, do Conseiho Fiscal do Instituto de Educação do Trabalhador, do
lnstituto LUmen e da Fundação Renato Azeredo para participarem de reunião
desta Cornissão a fim de se discutir a utilização dos recursos do FAT em
Programas de Qua!ificacão Profissional no Estado de Minas Gerais; sejam
enviados oficios ao Instituto LUmen e a Fundacão Renato Azeredo
requerendo a ata de constituicão e a cópia dos estatutos das referidas
entidades, a documentacao comprobatOria da indicacäo e da eleição da
Ultirna diretoria das entidades e a relaçao dos projetos de qualificacão
profissional desenvolvidos corn recursos do FAT, de 1996 em diante, corn as
respectivas planllhas de custos; seja enviado ofIcio a SETASCAD, solicitando
o envio a esta Casa do pIano estadual e dos programas de qualificacão
profissional; seja pedido ao Ministério PUblico que acompanhe as reuniöes
desta Comissâo e as discussöes acerca da utilização dos recursos do FAT;
seja enviado oficlo ao lnstituto de Educação do Trabalhador - lET - solicitando
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a ata de constituicão e cópia do estatuto atualizado do Instituto, a ata da
Assembléia que elegeu a atual diretoria do Instituto e a relacão dos cursos
desenvolvidos desde a sua criacão, com as respectivas planilhas de custos.
Colocados em votação, cada urn por sua vez, são aprovados as
requerirnentos. Reassumindo a Presidéncia, o Deputado lvo José agradece a
presenca dos parlamentares, convoca as membros da Cornissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissöes, 11 de maio de 1999.
lvo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava.
ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As dez horas do dia onze de maio de mil novecentos e noventa e nave,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados lvo José, Amilcar Martins,
Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissãa.
Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado lvo José , declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacâo de requerimento do Deputado
Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
par aprovada e é subscrita pelos membras da Comissäo presentes. 0
Presidente registra a presenca do Deputado Adelmo Carneiro Leão e informa
que a reuniâo se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir as
Sras. Maria Machado Cota, Presidente da Confederaçãa Brasileira de
Aposentadas e Pensionistas; Claudinéia Ferreira Jacinto, representando a
Conselho Federal de Serviço Social, e Adriana Maria Cancela Duarte,
representando o Conselho Regional de Servico Social, que irão discutir os
riscos de extincão do INSS, em consonãncia corn as diretrizes da reforma do
Estado. A seguir, procede a leitura da correspondência da Sra. Maria LUcia
Lopes da Silva, Chefe da Divisâo de Servico Social do INSS, justificando a
sua ausência na reuniäo. 0 Presidente informa que o Deputada Christiano
Canêdo foi designado relator do Prajeto de Lei n° 221/99 e designa 0

Deputado Arnilcar Martins relator dos Projetos de Lei n°s 192 e 225/99; o
Deputada Christiano Canêdo relator dos Prajetos de Lei n°s 215 e 249/99; a
Deputado Luiz Menezes relator dos Projetos de Lei n°s 197 e 234/99; o
Deputado Ronaldo Canabrava relator dos Projetos de Lei n°s 202 e 235/99.
Passa-se 6 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao de
parecer sabre proposiçâo sujeita a apreciacão do Plenário da Assembléla.
Corn a palavra, o Deputada Luiz Menezes emite parecer sobre a Projeto de
Lei n° 151/99, no 10 turno, no qual conclui pela aprovacão do parecer na
forma do Substitutivo no 1. Colocado em discussãa e votação, é aprovado o
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parecer. Passa-se 6 2' Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação
das proposiçôes sujeitas a deliberaçäo conclusiva da Cornissão. 0
Presidente, submete a discussão e votação, em turno Unico, o Projeto de Lei
no 99/99 (relator: Christiano Canêdo), o qual é aprovado corn a Emenda n o 1.
Após, subrnete a votação, o Requerimento n o 272/99, que é aprovado. Nesse
momento, o Deputado Ivo José transfere a Presidência ao Deputado Ronaldo
Canabrava e apresenta dois requerirnentos pelos quais solicita sejam
convidadas as Sras. Adriana Maria Cancela Duarte e Claudinéia Ferreira
Jacinto para participarern da reunião e seja realizada audiência pCiblica
conjunta das Comissöes do Trabalho, de Politica Agropecuária e de
Educação, para debater a utilização industrial da raspa da mandioca no
processo de flotacão nas empresas mineradoras do Estado de Minas Gerais.
Colocados em votacão, cada um por sua vez, são aprovados os
requerirnentos. Reassumindo a Presidéncia, a Deputado Ivo José coloca em
discussão e votação as Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei nos
9, 31, 60 e 83/99, Os quais são aprovados. 0 Presidente convida Os
expositores a tomar assento a mesa e, em seguida, passa a palavra ao
Deputado Adelrno Carneiro Leão, autor do requerimento que motivou a
reunião, para suas consideraçoes iniciais. Apas a explanação dos
convidados, passa-se a fase dos debates, corn a participacäo do Vereador
André Quintão, dos Deputados e dos convidados, conforrne consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 12 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Ronaldo Canabrava.

TRAMITAçAO DE PROPOsIçOEs
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 228/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Amilcar Martins, a proposiçäo em epIgrafe tern
por escopo pleitear seja solicitado ao Coma ndante-Geral da PMMG que
informe se e como essa corporaçäo participou da ocupacão da Fazenda
Cachoeira dos Coutos, de propriedade da SiderUrgica União
Bondespachense, localizada no MunicIpio de Born Despacho, episôdio que
envolveu pessoas supostamente ligadas a empresa NC ParticipaçOes e
Consultoria S.A., conforrne noticiado pelo jamal "Estado de Minas" em
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18/4/99.
Nos terrnos do art. 79, VIII, "c", do Regirnento Intemno, a requerimento

sujeita-se a apreciacão da Mesa da Assernbléia.
Fundamentação

Cumpre-nos dizer inicialmente que a natureza da medida solicitada no
requerimento está diretamente associada ao § 31 do art. 54 da Constituicäo
do Estado, que assim dispöe:

"Art. 54- ........................
§ 30 - A Mesa da Assernbléia poderá encaminhar pedido de informaçäo a

dirigente de entidade da administracão indireta, ao Cornandante-Geral da
Policia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou a não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestacão de informacão falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilizacão".

A solicitacão de informaçães a autoridade pUblica estadual, por intermédio
da Mesa da Assembléia Legislativa, sobre fatos supostamente irregulares,
constitui exerciclo do controle parlamentar direto sobre atos do Poder
Executivo.

A proposicão revela-se conveniente e oportuna, tendo em vista que as
informaçöes que pretende sejam solicitadas dotarão a Poder Legislativo de
conhecimento necessãrio ao exercIcio de sua função de controle, cuja
finalidade é a de assegurar que a administracão atue em consonância corn os
principios que the são irnpostos pelo ordenamento juridico e garantir a
sociedade urn governo obediente a lei e eficaz.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovacão do Requerimento n o 228/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 11 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 249/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria da Comissão de Direitos Humanos, a Requerimento no 249/99
solicita seja encaminhado pedido de informaçães ao Diretor-Geral do DER-
MG sabre a impedimenta da entrada de Indios nos trens do rnetrô.

Publicado em 28/4/99, vem a requerimento a Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundarnentacãa
0 requerimento em apreço submete-se ao que dispöe a art. 54, § 3 0, da

Constituicão Estadual, transcrito abaixo:
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"Art. 54-..............................
§ 31 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informag5o a

dirigente de entidade da administraçäo indireta, ao Coma ndante-Geral da
PolIcia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa ou 0 não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informacao falsa
constituem infracão administrativa, sujeita a responsabilizacão".

As informacöes cujo envio a esta Casa se requer dizem respeito a
denüncias recebidas pela Comissào de Direitos Humanos, sobre o
impedimento da entrada de indios nos trens metroviários.

A respeito de atos discriminatOrios, a Constituição Federal, no seu art. 50,
XLII, dispãe que todos são iguais perante a lei, sem distincão de qualquer
natureza, e que a prática do racismo constitul crime inafiancável e
imprescritIvel, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei.

Valendo-se da competência que Ihe confere o Regimento Interno desta
Casa, no art. 102, V, 'c", ou seja "a defesa dos direitos das etnias, das
mulheres e dos grupos soclais minoritários", e que a citada Comissão
encaminha esta solicitação.

Consideramos o pedido de informação oportuno, pois, se tal fato está
realmente ocorrendo, representa ofensa aos direitos individuals, além do mais
a matéria está entre as que a Comissâo de Direitos Humanos é
regimentalmente competente para averiguar.

No entanto, por razöes meramente formais, apresentarnos a Emenda n o 1,
ao final do parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerirnento n o 249/99

corn a Emenda no 1, a seguir redigida.
Emenda n o i

Substitua-se o trecho "Eng. Antonio Erdes Bortoletti; Fax 273-2145, sobre o"
por "sobre denüncias de".

Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 11 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente e relator - José Braga - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 270/99

Mesa da Assembléla
Relatório

Atendendo a requerimento do Deputado Arlen Santiago, a Comissão de
Administraçâo Pblica solicita ao Comandante-Geral da Policia Militar de
Minas Gerais o envio a esta Casa de cOpia das fitas de video sobre o
movimento grevista dos membros dessa corporacão, ocorrido em 1997, o
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qua[ originou a punicão de policials militares.

Publicado em 1 1/5/99, vem o requerimento, a esta Mesa para receber
parecer, em conformidade corn o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Está em tramitação nesta Casa projeto de lei de iniciativa do Governador do

Estado sobre a situaçao dos grevistas membros da PolIcia Militar, punidos por
processo legal instaurado dentro da prOpria corporação, segundo suas regras
processuais.

A Comissão de Administração Püblica, corn as suas atribuiçães previstas
no Regirnento Interno da Assembléia, de acordo corn o art. 60 da Constituicão
Estadual em vigor, tern corno matéria de sua competéncia dispor sobre o
regime juridico e estatuto dos servidores püblicos militares (art. 102, I, "b", do
Regirnento Interno).

Ora, o projeto em tramitaçäo virã criar, inevitavelmente, situação juridica
nova no ãrnbito das puniçöes disciplinares do corpo militar, sendo oportuno e
apropriado que essa Comissão ternática examine detidarnente o assunto,
como prevé o inciso XVIII do art. 100 do Regimento Interno.

A par da situaçao jurIdica ora em discussão, não se podem esquecer as
aspectos politicos que permeiarn a discussão do tema, resultantes do
relevante interesse pUblico que o cerca.

Sendo assim, a solicitação referida é indispensável para que os membros
da Comissão apurem ao maxima os fatos, munidos de visão global,
independentemente dos procedimentos administrativos e legais aplicados
pela corporação militar.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Requerimento n o 270/99 na forma

apresentada.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 11 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 104/99

Comissão de Saüde
Relatãrio

O projeto de lei em análise, desarquivado a requerirnento do Deputado João
Batista de Oliveira, objetiva instituir a obrigatoriedade de linguagem dirigida
aos portadores de deficiência auditiva nas mensagens publicitárias oficiais
veiculadas pela TV.

Examinada a matéria pela Cornissâo de Constituiçao e Justiça, que conclulu
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por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda no 1, cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, Xi, do Regimento interno.

Fundamentaçao
Os portadores de deficiência fisica, entre eles os deficientes auditivos,

tentam, corn antigas reivindicaçöes, melhorias em suas condicöes de vida,
corn vistas a facilitar sua integraçâo na sociedade, afastando discriminaçoes e
preconceitos.

A Lei n° 7.853, de 24/10/89, que dispöe sobre o apoio a pessoas portadoras
de deficiência, veio ao encontro desses justos anseios. Em seu art. 2 1, ela
determina:

"Cabe ao poder pUblico e a seus órgãos assegurar as pessoas portadoras
de deficiência o pleno exercicio de seus direitos básicos, inclusive dos direitos
a educaçào, a saide, ao trabalho, ao lazer, a previdência social, ao amparo a
infância e a maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econOmico".

Essa lei prevé medidas satisfatórias nas areas de educaçâo, saüde,
formação profissional, recursos humanos e, no tocante as edificacães, refere-
se de modo especial aos paraplégicos, aos tetraplégicos e aos deficientes
visuals.

No entanto, no que se refere a televisão, muito pOUCO se tern conseguido
realizar. Apesar de ser considerada uma fonte importante e acessivel tanto de
cultura quanto de informaçao, transmitindo, por exemplo, programas
noticiosos, carnpanhas educativas e pronunciamentos oficiais de autoridades,
a televiso ainda continua apresentando sérias dificuldades de acesso para o
deficiente auditivo.

A matéria ora apresentada pretende minorar esse problema ao oferecer aos
deficientes auditivos a possibilidade de conhecimento das iniciativas do
Estado, divulgadas por esse importante veiculo de cornunicação, propiciando-
lhes maior participaçâo politica, facilitando-Ihes a integracâo ao meio que Os
cerca, o que fará corn que eles se sintam menos alijados da sociedade.

Reveste-se de rnérito, portanto, a proposicäo, que significa 0 atendimento a
uma justa reivindicaçâo dos portadores de deficiência auditiva.

Conclusäo
Em face do exposto, sornos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 104/99 no

1° turno, corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituicáo e
Justiça.

Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Adelmo Carneiro
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Leão - Christiano Canêdo.

coMuNlcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNtcAçoEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 12/5/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência do falecimento do Sr. Antonio

Cândido de Oliveira, ocorrido em 11/5/99, em Belo Horizonte. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Hely TarquInio, dando ciència do falecirnento da Sra.
Agostinha Amaral Soares, ocorrido em 7/5/99, em Patos de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)
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da ata da reunião anterior.
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ATAS

ATA DA 32 a REUNIAO ORDINARIA, EM 13/5/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Durval Angelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Oficios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposicöes: Propostas de Emenda a Constituiçao n°s 16 e 17/99 - Projetos
de Lei n°s 329 a 332/99 Requerimentos n°s 305 a 314/99 - Requerimento
dos Deputados Durval Angelo e Ivo José - Comunicaçöes: Comunicaçäo do
Deputado José Henrique - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Amilcar Martins, Durval Angelo, Antonio Andrade, Rogerio Correia, Márcio
Cunha, Amilcar Martins, Edson Rezende, João Paulo, Dimas Rodrigues e
Paulo Pettersen - Questâo de ordem; chamada para recomposicâo de
"quorum"; inexisténcia de nUmero regimental para a continuaçâo dos
trabaihos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto -
Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro
- Antonio Julio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo BrandOo - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Irani Barbosa - Ivo José - Joäo Leite - JoOo Paulo -
Joao Pinto Ribeiro - José Alves Viana - José Henrique José Milton - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 14hl2min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura

P Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Tereza Lara, 2aSecret6ria "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Antonio Andrade, 1°-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
Do Sr. Francisco César de Sá Barreto, Reitor da UFMG, agradecendo o

convite para participar da audiência pUblica para discutir o impacto ambiental
decorrente das obras de construçao da Estação do MetrO José COndido da
Silveira e, diante de sua impossibilidade de comparecer, informando que
indicou o Prof. Rogério Parentoni, Assessor de Meio Ambiente, para
representar a Universidade no evento.

Do Sr. Alberto Geraldo Damasceno, Presidente da Câmara Municipal de
Mario Campos, solicitando o apoio da Casa a aprovação do projeto de lei que
trata do reconhecimento do referido municipio como estância hidromineral. (-
A Comissâo de Turismo.)

Do Sr. Manoel José da Costa, Secretário de Administraçâo da Prefeitura
Municipal de Boa Esperança, informando que o Prefeito desse municipio,
impossibilitado de comparecer a reuniâo no SEST/SENAT, em Pouso Alegre,
indicou o Sr. Gleiber Morais Azevedo, Secretário de Agricultura interino, para
representá-lo. (- A Comissão de Politica Agropecuária.)

Do Sr. Marcos LUcio Lignani Siqueira, Superintendente da STU-BH-
DEMETRO, prestando informaçOes relativas ao impedimento da entrada de
indios nos trens do metrO, em atençäo a requerimento da Comissâo de
Direitos Humanos. (Anexe-se ao Requerimento n° 249/99.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçào de ProposiçOes

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber
proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, säo encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N° 16/99

Altera o inciso VI do art. 31 da ConstituiçOo do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 inciso VI do art. 31 da Constituiçao do Estado passa a vigorar
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corn a seguinte redação:
"Art. 31 - ..........................
VI - adicional sobre a remuneração, quando completar trinta anos de

serviço, ou antes disso, se implernentado o intersticio necessário para a
aposentadoria ou quando esta se der nos termos dos incisos I e II do art. 36
ou da alIriea "d" do inciso III do art. 36 da Constituição."

Art. 20 - Esta emenda a Constituiçâo entra em vigor na data de sua
publicacäo.

Sala das Reuniöes, 14 de abril de 1999.
César de Mesquita - Carlos Pirnenta - Chico Rafael - Mauro Lobo - Olinto

Godinho - Eduardo Hermeto - Ailton Vilela - Luiz Fernando Faria - Sebastiâo
Navarro Vieira - Márcio Kangussu - Hely TarqüInio - Joào Paulo - Miguel
Martini - José Alves Viana - José Henrique - Marcelo Goncalves - José Braga
- Antãnio Genaro - Djalma Diniz - João Leite - Paulo Pettersen - Alencar da
Silveira Junior - Maria Olivia - Agostinho Silveira - Márcio Cunha - Sebastião
Costa.

Justificaçäo: Antes da vigência da Constituiçäo Estadual de 1989, Os
servidores püblicos tinham direito, por força da aplicação da Lei n° 134, de
28/12/47, a urn adicional de 10%, incidente sobre sua remuneração. Tal
vantagern denorninava-se adicional trintenário, porquanto era devida aos 30
anos de serviço.

A partir de setembro de 1989, corn a promulgaçao da Carta mineira,
instituiu-se o adicional sobre a remuneração, que substituiu o citado adicional.
Tal substituiçao, entretanto, beneficia tão-somente Os servidores que
completam 30 anos de serviço ou os que implernentam o intersticio
necessário para a aposentadoria, ou seja, os que atingern 29 anos e 183 dias
ou os que alcançam 24 anos e 183 dias de serviço. Ficarn, pois, de fora os
servidores que se aposentam por invalidez (inciso I do art. 36), os que väo
para a inatividade compulsoriamente aos 70 anos de idade (inciso II) e os que
se aposentam, voluntariamente, aos 65 anos de idade, se homens, e aos 60
anos, se mulheres, corn proventos proporcionais ao tempo de servico (ailnea
"d" do inciso III). A emenda proposta visa, portanto, a corrigir a injustiça que
se comete corn esses servidores.

A redacâo original do inciso VI do art. 36 veio par termo a discussäo estéril
sobre se a professora, que se aposentava e ainda se aposenta aos 25 anos
de serviço, tern ou não direito a percepcào do adicional trintenário. Já nao
resta dCivida de que tal vantagem é devida.

A regra Insita no inciso VI do art. 26 alcançou, indistintamente Os
funcionários que se aposentam, voluntariamente, corn proventos integrals ou
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proporcionais, independenternente de serem professores ou professoras. Se
se pretendeu incluir na regra a professora, por que deixar de fora quern se
aposentou por invalidez ou compulsoriarnente?

Se o objetivo do adicional é premiar aquele que passa para a inatividade,
apOs haver completado o tempo necessário para tal, nada mais justo que
estender tal beneficio àqueles que, por designios do destino, nâo lograram
completar o tempo exigido para a aposentação, quer por se terem tornado
inválidos para o serviço piblico, em decorrência de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, quer por
terem completado 70 anos de idade, quer, ainda, por se julgarem corn idade
incompativel corn a adequada prestaçäo de servico páblico.

Em nosso entendirnento, portanto, ao se instituir o adicional sobre a
remuneraçao, ele deveria ser estendido a todos os que vão para a
inatividade, independenternente do tempo de serviço prestado, pois é nessa
situacao que mais se precisa de assistência.

Dessa forma, conto corn o apoio de nossos pares para a aprovaçâo desta
proposta de emenda a Constituição.

- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regirnento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçAO N° 17/99
Suprirne o § 21 do art. 288 da Constituiçâo do Estado.
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica suprirnido o § 2 0 do art. 288 da Constituiçâo Estado, passando

a parágrafo ünico o § 10.
Art. 20 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Reuniöes, 14 de abril de 1999.
César de Mesquita - Olinto Godinho - Carlos Pirnenta - Ailton Vilela -

Eduardo Hermeto - Alencar da Silveira Junior - AntOnio Genaro - Chico Rafael
- Marcelo Gonçalves - Luiz Fernando Faria - JoOo Leite - Djalrna Diniz - Paulo
Pettersen - José Braga - Eduardo Daladier - José Henrique - Márcio Cunha -
SebastiOo Costa - Hely TarquInio - Antonio Julio - Sebastiâo Navarro Vieira -
Márcio Kangussu - Maria Olivia - João Paulo - Mauro Lobo - José Alves
Viana.

Justificaçào: 0 art. 288 da Constituição do Estado estabelece jornada de 24
horas sernanais para ocupantes do cargo de Esp.ecialista de Educaçao,
ressalvando-Ihes o direito de opcao pelo regime de 40 horas semanais.

No entanto, o § 20 do referido artigo restringe esse direito aos servidores ern
inicio de exercicio, os quais tern prazo de 90 dias para manifestar sua
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escolha. Corn essa restriçào, urn significativo contigente de especialistas que
cumprem o regime básico de 24 horas ficam impedidos de optar pela jornada
mais extensa, ainda que queiram fazê-o, motivados pelo aumento
proporcional do vencimento, correspondente ao acréscimo do tempo de
trabaiho.

Evidencia-se, pois, tratamerito diverso para urna mesma classe de
servidores, o que nos leva a propor esta emenda. Dessa forma, contamos
corn o apoio de nossos pares a sua aprovação.

- Publicada, vai a proposta a Comissào Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 329/99
Veda a suspensão do fornecimento de serviços essenciais em caso de

atraso no pagamento da conta de consumo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Não serão interrompidos, em decorréncia de atraso no pagamento

da conta de corisumo, Os servicos essenciais prestados por concessionária
ou permissionária de serviço pUblico no Estado.

§ 1° - 0 fornecimento de água e energia elétrica e o servico de telefonia são
considerados essenciais para os fins do disposto no 'caput" deste artigo.

§ 2° - 0 beneflcio de que trata esta lei não se aplica ao consumidor
constituldo na condição de pessoa juridica de direito püblico ou privado.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniães, 12 de malo de 1999.
João Paulo
Justificação: A edição do COdigo de Defesa do Consumidor, em setembro

de 1990, trouxe a lume uma controvérsia que recentemente foi dirimida por
decisão do egrégio Superior Tribunal de Justica.

O art. 22 do citado Código preconiza que "Os Orgãos püblicos, por si OU
suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanta aos essenciais, continuos".

A continuidade previSta na norma, entretanto, ate esta data, não vinha
coibindo uma antiga prática dos fornecedores de servicos essenciais, de
cortar o fornecimento do serviço quando da ocorrência de atraso no
pagamento da conta de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando, em recente decisão, aquele
preceito legal, entendeu que a fornecimento de água, par se tratar de serviço
pUblico fundamental, essencial e vital ao ser humano, não pode ser suspenso
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pelo atraso no pagamento das respectivas tarifas.

O ilustre relator da matéria, na oportunidade, enfatizou que o poder pCiblico
dispöe dos meios cabIveis para a cobrança dos débitos dos usuários.

Entendemos impertinente a suspensão de servicos dessa natureza, o que
se torna ate mesmo inconcebivel, pois o Pals precisa de uma meihoria
significativa nos padroes sanitários, ainda mais quando afloram epidemias de
toda a ordem, que fogem ate mesmo ao controle das autoridades pUblicas.

Segundo consta no voto do Ministro Garcia Vieira, que foi acompanhado
pelos demais componentes daquela turma julgadora, "a água é bern essencial
e indispensável a saUde e a higiene da população. Seu fornecimento é
serviço pUblico indispensével, subordinado ao principio da continuidade,
sendo impossIvel a sua interrupção, e muito menos por atraso no seu
pagarnento."

Tendo em vista essa situação, contamos corn o apoio dos nossos pares
nesta Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 330/99
Autoriza o Poder Executivo a parcelar multas de trénsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a parcelar, em ate seis vezes, as

multas aplicadas em decorrência de infraçães cometidas no tránsito.
Paragrafo Unico - 0 disposto no "caput" deste artigo não se aplica as

infraçöes cornetidas pelos infratores especificados nos incisos I e II do art.
162 da Lei n o 9.503, de 1997.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de maio de 1999.

0
	 Anderson Adauto

Justificação: 0 parcelarnento das multas aplicadas em decorréncia das
infraçoes cometidas no trénsito e rnedida oportuna que beneficiará de forma
inquestionável a arrecadação estadual. Inümeros motoristas que são
multados, por nao conseguir efetuar de uma so vez o pagamento, adiam-no
para quando venderem o veiculo e precisarem fazer sua transferência.

Por outro lado, a medida ora proposta beneficiará apenas os motoristas
habilitados, excluindo-se, aqui, as multas que são atribuidas a condutores de
veiculos que não possuem habilitação.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Administração
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PUblica e de Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 331/99
Assegura, na prestaçäo de serviços ptblicos estaduais, tratamento especial

em favor do usuário de baixa renda.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E assegurado, na prestação de servicos püblicos estaduais,

tratamento especial em favor do usuário de baixa renda.
Paragrafo Unico - 0 tratamento referido neste artigo abrange também os

serviços prestados por empresas concessionárias e permissionárias de
serviços pUblicos estaduals.

Art. 2° - Considera-se usuário de baixa renda aquele cuja renda mensal
familiar nâo for superior a dois salários mInimos.

§ 1° - A condiçâo de usuário de baixa renda é atestada documentalmente
pela Secretaria de Estado da Segurança Püblica, na forma em que dispuser o
regulamento.

§ 2° - 0 documento comprobatôrio da condiçao de usuário de baixa renda
terá validade por doze meses e será obrigatoriamente renovado por perlodos
de igual duracao, enquanto o usuário permanecer nessa condicäo.

§ 3° - 0 requerimento para se pleitear a condiçäo de usuário de baixa renda
será padronizado, e seu fornecimento é de responsabilidade da Secretaria de
Estado da Segurança PUblica, que sobre ele decidirá.

Art. 3° - Os servicos pUblicos prestados pelo Estado a usuário de baixa
renda, que comprove esta condiçâo, são isentos de taxas estaduais.

Art. 4° - As sociedades de economia mista corn participação majoritária do
Estado e as ernpresas concessionárias e permissionárias de servicos
ptiblicos estaduais ficam obrigadas a abater cinquenta por cento do valor
correspondente aos serviços prestados a usuários de baixa renda e
constantes nas correspondentes notas fiscais.

§ 1° - Para usufruir do benefIcio referido neste artigo, o usuário de baixa
renda deverá cadastrar-se na empresa prestadora do serviço, na forma em
que dispuser o Regulamento.

§ 2° - Em se tratando de ernpresa concessionária de transporte coletivo
intermunicipal, o abatimento mencionado no parágrafo anterior será efetivado
rnediante a apresentacão do documento referido no § 1° do art. 20 e na forma
em que dispuser o Regulamento.

Art. 50 - 0 usuário de baixa renda que em razão de sua renda familiar vier a
perder essa condicão fica obrigado, sob pena de responsabilidade, a dar
ciência imediata do fato a Secretaria de Estado da Segurança Püblica e as
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empresas concessionárias e permissionárias de serviços pUblicos estaduais,
se for o caso.

Art. 6° - Os diretores e funcionários das empresas referidas no art. 4° ficam
obrigados a observar e a fazer observar o tratamento especial previsto nesta
lei, sob pena de responsabilidade e cassação da concessão ou permissão, se
for o caso.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Chico Rafael
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais na seçâo que trata

"Dos Servicos PUblicos" determina: "A lei estabelecerá tratamento especial
em favor do usuário de baixa renda" (art. 40, § 5 0 ). Este dispositivo inserido
no ordenamento constitucional mineiro é de caráter social e de conotacão
progressista, e o objetivo do legislador constituinte ao inseri-lo na Carta
Estadual foi o de fazer justiça social a urn expressivo contingente de mineiros
que vive marginalizado no processo de distribuição da renda nacional.

O projeto considera corno usuário de baixa renda aquele cuja renda mensal
familiar näo for superior a dois salários rnInimos. Nern poderia ser de outra
forma, porque, se se considerasse o lirnite de apenas urn salário minirno,
estar-se-ia institucionalizando o estado de miserabilidade e é isso que se
deseja evitar.

Este projeto de lei objetiva, também, operacionalizar o dispositivo
constitucional mediante normas que acautelern e resguardem os segmentos
nele envolvidos, de forma que o tratamento especial preconizado pela Carta
mineira seja o mais seguro possivel. Ao mesmo tempo em que viabiliza o
mandamento constitucional, o projeto de lei define responsabilidades para
ambas as partes: usuário e prestador do serviço.

E inequivoco que esta proposiçào materializa o sonho de todos os mineiros:
uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, de Administração
Pblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 332/99
(Ex-Projeto de Lei n o 405/95)

Cria o Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE -,
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destinado ao financiamento de curso universitário de graduaçâo e de curso
técnico profissionalizante.

Art. 21 - 0 FECE, de natureza e individuaçao contábeis, tern prazo
indeterminado de duraçâo.

Art. 3° - Podem ser beneficiários do FECE o estudante de curso
universitário e o de curso técnico profissionalizante matriculados em
instituiçöes de ensino situadas neste Estado.

Art. 4° - Para obtenção de financiamento corn recursos do FECE, exigir-se-á
do candidato a beneficiário:

I - comprovaçáo de insuficiência de recursos próprios ou familiares para o
custeio das despesas escolares;

II - comprovação de born desempenho acadêmico;
Ill - comprovacão de nâo possuir tItulo de graduaçâo em outro curso

universitário.
Art. 5 1 - Sào recursos do FECE:

- as dotaçoes orcamentárias consignadas no orçamento do Estado ou em
créditos adicionais;

II - as contribuiçoes, as doaçoes, os auxulios e os legados de pessoas
fisicas ou juridicas, püblicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

III - o resultado das aplicaçoes financeiras das disponibilidades temporárias;
IV - os proven ientes de outras fontes.
Art. 60 - A aplicacão dos recursos financiados pelo FECE deverá ser

comprovada na forma definida em regulamento.
Art. 70 - 0 financiamento de que trata esta lei será quitado pelo beneficiário

a partir de 2 (dois) anos após a conclusâo do curso, observados os seguintes
critérios:

a) os juros sobre o financiamento concedido não ultrapassaro 6% (seis por
cento) ao ano, exclu Ida a sua incidéncia no periodo de caréncia previsto no
"caput" deste artigo;

b) o prazo para a qultaçào será equivalente ao nUmero de anos ou periodos
que forem efetivamente flnanciados corn recursos do Fundo.

Art. 80 - 0 órgáo gestor do FECE é a Secretaria de Estado da Educacâo, a
qual, além das instituiçöes determinadas pelo art. 4 1, I, da Lei Complementar
n° 27, de 18 de janeiro de 1993, compete proceder a análise das solicitaçoes
relativas aos requisitos contidos nesta lei.

Art. 9° - 0 Orgao gestor do FECE enviará anualmente a Comissão de
Educaçâo, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia Legislativa
relatOrjo contendo informacoes sobre o funcionamento do Fundo,
especialmente as relativas a:
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a) fonte de recursos obtidos;
b) valor dos recursos financiados;
c) nUmero de estudantes beneficiados;
d) relação nominal de beneficiários inadimplentes corn o FECE;
e) outras informaçoes consideradas relevantes pela Comissão.
Art. 10 - 0 agente financeiro do FECE é o Banco do Estado de Minas

Gerais S.A. - BEMGE -, que não fará jus a nenhurn tipo de remuneraçao
pelos serviços prestados.

Art. 11 - 0 Grupo Coordenador do FECE tern a seguinte composição:
I - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenaçao Geral;
II - 1 (urn) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
Ill - 3 (trés) representantes da Secretaria de Estado da Educaçâo;
IV - 1 (urn) representante do BEMGE;
V - 1 (urn) representante dos estudantes, designado pelas entidades

estudantis legalmente constituldas;
VI - 1 (urn) representante do sindicato dos estabelecimentos de ensino.
Art. 12 - Compete ao Grupo Coordenador do FECE, além das atribuiçoes

contidas no art. 40, III, da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993:
I - definir a politica de aplicaçao dos recursos;
II - fixar diretrizes e prioridades de financiamento ou de repasse de

recursos;
III - aprovar o piano anual de aplicaçao dos recursos;
IV - acompanhar a execuçâo do Fundo.
Art. 13 - E vedada a concessão de financiamento ou o repasse de recursos

a beneficiário que descumpra o disposto nesta lei ou que se encontre
gj inadirnplente corn o Fundo.

Art. 14 - Cabe a Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão financeira
da gestora e do agente financeiro do FECE.

Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do FECE obedeceräo ao disposto
: na Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, e as normas gerais e

especIficas do Tribunal de Contas do Estado.
Art. 16 - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei o prazo de 60 (sessenta)

dias contados da data de sua pubiicaçâo.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçao.
Art. 18 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 11 de malo de 1999.
Dimas Rodrigues
Justificaçao: 0 objetivo desta lei 6 oferecer uma oportunidade aos
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estudantes oriuridos de famulias de baixa renda. Além da falta de incentivo ao
estudante que se dedica a curso técnico ou universitário, o que faz corn que
ele abandone o curso antes mesmo de alcancar a sua fase final, vivemos em
uma sociedade em que os filhos de famIlias de baixa renda são
discriminados: ou não concluem o 2° grau ou, chegarido a faculdade, ficam
impossibilitados de concluir seus cursos.

Nos moldes do financiamento proposto, estaremos incentivando o
estudante realmente interessado em concluir urn curso técnico ou
universitário, na rnedida em que condicionarnos essa formacão ao seu
desempenho no curso pretendido.

E importante frisar a questão do prazo de carência. Dois anos de caréncia
em urn financiamento corn a finalidade proposta no projeto apresentado é
prazo suficierite para que o recém-forrnado encontre rneios para saldar sua
divida.

Acreditando que se trata de urna acão de fundamental importância para os
estudantes mineiros, submeto esta proposição a aprovação dos nobres
pares.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Educacão e de
FLscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N o 305/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando se oficie ao Diretor-Geral da

Imprensa Oficial, pedindo esclarecimentos sobre a matéria intitulada "As Ilhas
Cayman e a Venda da CEMIG", publicada no jornal "Minas Gerais" do dia
6/5/99. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 306/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja feito apelo ao
Secretário de Transportes e Obras Püblicas e ao Diretor-Geral do DER-MG
corn vistas ao asfaltamento de trecho da Rodovia MG-205 ligando o Municipio
de Joalma ao de Felisburgo.

NO 307/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja feito apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG corn vistas ao encascalhaniento e alargarnento e a
conservacão das estradas PalmOpolis-ltarihérn e Rio do Prado-Palmopolis.

NO 308/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja forrnulado apelo
ao Secretário de Transportes e Obras Püblicas e ao Diretor-Geral do DER-
MG corn vistas ao asfaltamento do trecho da Rodovia MG-406 entre os
Municipios de Alrnenara e Rubim. (- Distribuidos a Cornissão de Transporte.)

N o 309/99, da Comissão de Assuntos Municipais, pleiteando sejam
solicitadas ao Presidente do BDMG cópias do convènio celebrado entre o
Estado e o Banco Mundial, relativo ao Projeto SOMMA, e de toda a
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docurnentacão pertinente ao citado projeto. (- A Mesa da Assembléia.)

N O 310/99, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado corn vistas a que seja concedido o tItulo de
Cidadão Honorário de Minas Gerais aos Srs. Celso Furtado e AntOnio Paes
de Andrade. (- A Comissão de Administração PUblica.)

NO 311/99, da Cornissâo do Trabalho, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado corn vistas a que encarninhe a
essa Comissão informaçOes sobre os prograrnas e projetos de qualificaçao
profissiorial financiados pelo FAT que estejam sob análise nessa Corte. (- A
Mesa da Assembléia.)

N O 312/99, da Comissâo de Meio Ambiente, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da BHTrans corn vistas a que sejam tomadas
providências para a elaboracão, em caráter de urgéncia, do Piano de Gestão
Ambiental e seu posterior encarninharnento a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente. (- A Cornissão de Meio Arnbiente.)

N o 313/99, da Cornissão Especial da Seca no Norte de Minas, solicitando
seja forrnulado apelo ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil corn
vistas 6 instalação de agéncias dessa instituiçao nas cidades-pôlos dos vales
do Jequitinhonha e Mucuri, em especial nos municipios que rnenciona. (- A
Cornissão de Assuntos Municipais.)

NO 314/99, do Deputado Eduardo Brandäo, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçOes corn o Sr. Rogério Hamilton de Oliveira
pelo exemplo de trabalho e solidariedade que representa para a comunidade
de Itabirito e das localidades vizinhas. (- A Comissão do Trabalho.)

Dos Deputados Durval Angelo e Ivo José, solicitando seja convocada
reunião corn os Deputados interessados, corn vistas a criacão da Frente
Parlarnentar contra o Trabalho Infantil. (- A Mesa da Assernbléia.)

CornunicacOes
- E tambérn encaminhada a Mesa cornunicação do Deputado José

Henrique.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, empresária,

companheira, Deputada Maria Olivia, que se encontra também neste
Plenário, quero, mais urna vez, registrar, de püblico, a minha indignacão, que
não é apenas posiçao pessoal, rnas uma posicão da minha bancada em
retacão as novas rnanifestaçOes polIticas do Governador ltarnar Franco, que
se tern tornado habituais nos Ultirnos quatro rneses, em nosso Estado.

A cada dia e a cada momento, ele precisa aquecer-se na luz dos holofotes
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da imprensa. Essa é a razão de seu mandato. E qualquer solenidade,
qualquer oportunidade, é motivo, é razão para o Governador Itamar Franco -
e agora, de uma vez e cada vez mais destrambelhado, cada vez mais
destemperado - abrir sua metralhadora giratória contra todos que se
encontram ao seu alcance, ao alcance de sua vista, ou, de qualquar maneira,
ao alcance de sua lingua.

Nas ültimas manifestaçöes de ontem, o Governador Itamar Franco foi
generoso na distribuição de impropérios, de insultos, de desrespeito a
diferentes pessoas, a diferentes partidos, a diferentes instituiçães. Ele
aproveitou urna solenidade importante, que tern urn significado enorme para
nOs, mineiros, que é o Conselho da Seguranca Alimentar - o Governador
Itamar Franco não respeita nern mesmo a importância daquee ato cuja
iniciativa e de seu Governo -, para, quando junto ao Bispo D. Morelli, começar
o seu festival de pancadas, bordoadas e insultos para todos os lados.
Naquele momento, foi sobretudo em relação ao Governador Eduardo
Azeredo.

o Governador Itamar Franco, como ja tenho dito, retirou o Odio da
geladeira, como dizia o Presidente Tancredo Neves, e trouxe todo o 6dio para
o fundo do seu coração, comecando a destilar o seu ressentimento e ódio em
relação a urn homem que e honrado, que é urn hornem de bern, que é urn
rnineiro, que tantos servicos ja prestou a Minas Gerais.

o Deputado Wanderley Avila (em aparte)* - Agradeço ao Deputado.
Solidarizo-me corn V. Exa. Gostaria de me manifestar dizendo que 0
terrorismo fiscal implantado no Estado, segundo o Secretário Geraldo
Rezende e o Deputado Federal Hélio Costa, continua tarnbém corn uma
seqUência junto as associaçoes cornunitárias, junto as Prefeituras do Estado
de Minas Gerais, quer seja o Node de Minas, quer seja a Zona da Mata, quer
seja o vale do Jequitinhonha. 0 terrorismo é da solicitação da devolução das
ambulâncias, que as entidades comunitárias conseguirarn corn o Governo
passado.

Temos prestado esclarecimentos aos Prefeitos e aos Presidentes de
associaçães comunitárias para que não facam a devolução e nos procurem,
para que possamos fazer aquilo que e orientação do gabinete de V. Exa.,
entrarmos na justica, não permitindo que essas arnbulãncias sejarn
devolvidas ao Estado. Muito obrigado.

o Deputado Amilcar Martins - Muito obrigado, Deputado Wanderley Avila. E
exatamente isso: estaremos sempre aqui denunciando essa tentativa de se
retirar da população pobre de Minas Gerais urn instrumento importante para a
defesa de seus doentes, que são as ambulâncias distribuidas na
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adrninistração passada. Muito obrigado pela contribuição.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Arnilcar
Martins. Quero apenas ratificar as palavras do nobre colega Deputado, para
dizer que essa fiscalizacão abusiva náo está acontecendo somente em outras
cidades. Em Juiz de Fora, cidade do Sr. Governador, tarnbém acontece. Hoje,
pela manhã, recebi nove empresários da area do comércio e da indüstria,
dizendo que nao aguentam mais a fiscalização terrorista que estão sofrendo
diariarnente. Várias lojas estão sendo fechadas, porque não tern condiçöes de
aceitar os abusos em cirna deles.

Portanto, fica registrado que a Cidade de Juiz de Fora, minha cidade natal,
cidade natal do Sr. Governador, tarnbém está sofrendo isso. E hora de
dizermos urn basta ao Secretário da Fazenda, principalrnente para que troque
quem está Ia, pois ele nâo conhece absolutamente nada do que está fazendo.
Muito obrigado.

o Deputado Arnilcar Martins - Muito obrigado pelo seu aparte, Deputado
Alberto Bejani. Continuando corn a minha fala, dizia que o Governador Itamar
Franco comecou corn seus impropérios, seus desrespeitos e Os seus insultos,
ontern, em urn dia de ódio particularmente inspirado, corn relação ao
Governador Eduardo Azeredo. Entre outras pérolas, ele teve coragern de
cobrar da imprensa o fato de estarern abrindo espaco para o ex-Governador
Eduardo Azeredo. Esse homem, revelando, mais urna vez, a sua faceta
autoritária, não pode conviver corn o contraditôrio e näo pode conviver corn
pessoas que são contrárias as suas posiçöes. Ele sugeriu a imprensa que
esquecesse o ex-Governador Eduardo Azeredo. E foi rnais longe. Ele disse
que o ex-Governador deveria estar exilado. Ele disse essas palavras, que
estão publicadas nos jornais de ontern.

Ele sugeriu que o ex-Governador Eduardo Azeredo deveria estar exilado.
Em seguida, depois da solenidade com o Bispo Morelli, que teria urn
significado grande para Minas, mas que ele usou para insultar o ex-
Governador Eduardo Azeredo, volta em uma entrevista coletiva e, dessa vez,
não faltou para ninguérn, sobrou para todo o mundo, sobretudo para a nossa
Assembléia Legislativa e para os Deputados eleitos pelo povo de Minas
Gerais, de todos os partidos politicos, inclusive do seu prOprio partido. E meu
dever, apesar de não ter sido atingido por essa atitude, porque estou acima
disso e porque não estou pedindo nada a esse Governo, manifestar de
pUblico a minha solidariedade aos companheiros de vários partidos politicos
desta Casa e, de urna maneira especial, ao PT. 0 Governador Itamar Franco
não teve a gentileza de citar o nome do Deputado Durval Angelo
nominalmente. Ele disse: "esse representante do PT". Dai, vem urna série de
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insultos contra a própria Bancada do PMDB e de outros partidos politicos. E
claro que tenho de dizer a todos as Srs. Deputados que isso não me
surpreende. 0 Deputado Durval Angelo estava apenas mostrando que
tambérn a PT gosta de alguns cargos politicos e que, as vezes, precisa fazer
algumas nomeaçöes. Ele disse isso por escrito. Essa carta foi publicada nos
jornais e não tern nada de mais. No entanto, a Governador Itamar Franco,
corn urn gesto de desrespeito a Assembléia, insulta a todos nós corn suas
atitudes. Dando continuidade a esse gesto de desrespeito para corn a
Assembléia Legislativa, temos convivido, nos ültirnos tempos, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, corn uma atitude profundarnente desrespeitosa, que fere,
de maneira frontal, a autonomia do Poder Legislativo. Enquanto acontecem as
reuniöes da CPI da CEMIG, ha uma forca-tarefa, cornandada por urn homern
que alguns chamarn de Comandante Carvalho, outros chamam de Capitão de
Fragata Antonio Carlos, que fica do lado de fora, dando instruçOes, corn uma
equipe de pessoas, dando telefonemas e passando recados para as
membros da CPI, controlando as atividades da Assembléla Legislativa, em
uma afronta e desrespeito ao nasso trabalho. Aproveito, aqui, para dar uma
palavra de saudaçao e tambérn de denüncia a essas duas arapongas do
Palácio da Liberdade, que agora tern presença permanente aqui na
Assembléia Legislativa. Duas pessoas, contra as quais não tenho nada de
pessoal, ficam aqui para constranger as Deputados desta Casa, controlando
e anotando de que forma cada urn está votando e coma cada urn se
manifesta. Todos nos sabemos que elas ficarn aqui, a rninha esquerda e nas
galerias, anotando astensivarnente, porque a Governador Itamar Franco
precisa controlar a camportarnenta de cada urn dos senhores que são da sua
base parlarnentar e da sua base de sustentaçao.

Não é para controlar o meu comportarnento, corn certeza, não; rnas sim
para controlar a comportarnento das pessoas e canstrangé-las, verificando a
forma como vâo votar ou se rnanifestar. Quero dizer que essa é uma afronta a
Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais. Deixo püblica essa
denüncia. Não podemos nern devemos conviver corn esse tipa de
comportarnento. Já fomos afrontados e desrespeitados na eleição da Mesa
Diretora desta Casa, quando a Governador, pela primeira vez na histOria de
Minas, veio corn uma nota oficial, dizendo como poderia ser a sua
composição, quebrando uma tradiçâo de urna Mesa eclética, composta por
representantes de vários e diferentes partidos politicos.

Agora, ternos, na CPI da CEMIG, uma equipe de 'arapongas" controlando
nossos atos, comandando, de fora da CPI, a que deve acontecer là dentro, e
fazendo relatOrios. Pelo que nos consta, esse hornem é Vice-Presidente da
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MGI. E preciso interpelar, para saber se esse é o mativo pelo qua[ ele veio do
Estado. Queremos saber se faz parte das suas funçOes de Vice-Presidente
da MGI ficar na Assembléia Legislativa acornpanhando a CPI da CEMIG,
dando instrucOes a respeito da forma corno as pessoas devem se comportar.
E preciso saber, tambérn, se faz parte das acOes do Poder Executivo estar
aqui nesta Casa, anotando a forma coma se camporta cada urn dos
Deputadas representantes da base de sustentacão palItica do Sr.
Governador.

Ainda que nãa queiram, ainda que não me peçam, quero dizer a cada urn
dos senhores a minha palavra de solidariedade. Já fui perseguido par
acreditar na dernocracia e defendé-la; já fui presa, desrespeitado e indiciado
em inquéritas paliciais; e veja que voltarnos a canviver corn a clirna de
terrorisma dentra desta Assembléia Legislativa, que, no seu passado, teve
momentos negros na histOria, cam desrespeita a autanomia do
compartamenta de cada Deputado. Agora, rnais urna vez, a arientaçâa desse
hornem que não aceita ser contraditado e nãa aceita a estabelecimenta do
cantraditOrio é no sentido de se colacarem pessaas aqui, vigiando a
campartamenta dos Deputadas da Assembléia Legislativa. Essa é uma
indignidade a que saberernos responder.

Termina, nianifestando, mais uma vez, ao Deputada Durval Angelo, ao
Deputada Rogerio Correia, aos Deputadas do PMDB, que tarnbém foram
desrespeitados, assim coma aas Deputados do PDT e do PTB, a meu apaia.
Desaprovarnas essas declaracOes de desrespeita, ao dizer que nàa precisa
de apaio, que não pediu issa, que sabia que a cornpasiçãa da Mesa nãa dana
certo. Manifesto minha solidariedade ao Presidente, Deputada Anderson
Adauta, que me parece fai atingido também. AIém dissa, peco desculpas par
não ter tido tempo de conceder a aparte, coma gastaria, aa prezada
Deputado AntOnio Andrade, pessaa que tanto preza e respeita. Tenho certeza
de que ele terá oportunidade de rnanifestar seu pensamento posteriormente.
Peço-lhe desculpas e, tambérn, aas Deputados Marcia Cunha e Durval
Angela, par nãa ter padida conceder-Ihes apartes. Muita obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputada Anderson Adauto) - A Presidência salicita ao
Deputada Amilcar Martins, que fez algumas colocaçOes a respeita de crimes
de terrarismo praticadas dentro da Assembléia Legislativa, que formule a sua
denincia par escrito, pais a Presidência tomará tadas as pravidências
cabiveis.

0 Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, corn muito prazer, forrnularei,
par escrita, essas denUncias que faca de pOblica contra a nossa autanomia. A
presenca mencionada 6 a do Vice-Presidente da MGI, cam sua equipe, para

z
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acompanhar Os trabaihos da CPI da CEMIG. Ha, também, a presença de
representantes da Secretaria da Casa Civil, para fazerem anotaçöes sobre o
comportamento politico e as manifestaçoes de cada Deputado. Farei isso
corn rnuito prazer e encaminharei a denUricia a V. Exa.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

fazer alguns reparos no pronunciamento do colega Deputado Amilcar Martins.
Em primeiro lugar, pertencer a base do Governo, atualmente, não tern o
mesmo significado do passado, como aconteceu nos Ultirnos quatro anos, ou
seja, ter urna postura acritica, ser cordeirinho e votar corn a consciência
violentada. Já rnanifestej neste Plenário, em vários momentos, a minha
posição de independéncia. Ontem, em aparte ao Deputado João Leite, em
dois momentos, porque logo em seguida rnanifestei concordãncia corn as
palavras dele.

Gostarra também de explicar a carta de nossa autoria que ontem foi
publicada pela imprensa. A carta trava urn diálogo corn urn Secretário do
Governo, deixando bern claro que não podemos conceber indicaçaes de
cargos sern discussão poiltica. Talvez V. Exa. tenha lido sornente a rnanchete
da matéria e náo o seu texto. Insisto, a todo momento, em que o
preenchimento de cargos tern de corresponder a trés requisitos básicos, a
parte não publicada pelo jornal: o primeiro requisito é a competência; 0
segundo, a representatividade; e o terceiro, o princIpio ético.
Reivindjcávamos então, que esses trés requisitos deveriam estar presentes
nas nomeaçöes. E urn rnovimento justo. Fico feliz que esse movirnento tenha
se tornado püblico, porque não ternos nada a esconder, não carregarnos,
coma no passado, nos quatro anos anteriores, urna caixa-preta, e os atos do
Governo eram decididos as escondidas. Portanto, as pessoas podem ficar
nas galerias do Plenário e das comissöes, porque são tocais püblicos. Não
queremos implantar uma ditadura nesta Casa. Não queremos implantar o
silêncio da imprensa, o siléncio das galerias, e muito menos acabar corn o
direito que os Deputados tern de manifestar posiçöes contrárias. Estamos
nurn governo democrático. Talvez V. Exa. tenha dificuldade em compreender
o que isso significa porque, nos quatro anos anteriores, durante a Governo do
qual V. Exa. foi Secretárjo, foi candidato a Frefeito, foi candidato a Deputado,
talvez não tenha conseguido conviver corn urn clima desses. Estamos nurn
processo democrático, em que existe o direito de discordar, e ninguém da
base do Governo pode ser cordeiro. A prova major é o projeto, cuja discussão
está sendo iniciada hoje. Trata-se do projeto do Governador referente a
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anistia dos policiais militares. Dos oito substitutivos que serão apresentados,
sete são de autoria de Deputados da base do Governo. Isso é sinai de
democracia e não existia antes. E born que os Deputados novatos - e V. Exa.
está no seu primeiro mandato - saibam disso. Na legislatura passada, quando
as projetos do Governo tramitavarn numa camisa-de-força, a base de
requerirnentos-roiha, ninguérn podia dizer nada.

E vimos, no encaminharnento ontern a noite, nesta tribuna, que a Situação
fazia encaminhamento. No Governo passado, ninguém falava nada. Erarn tao
indefensáveis as propostas do Governo de então, e Os Deputados que aqui o
representavam permitiam que as projetos fossem votados em profundo e total
silêncio. Não queremos isso. Se for para ser da base do Governo e ter de me
sujeitar a deixar de lado o meu princIpio, o rneu ponto de vista, e a que mais
prezamos, que e ter dernonstrado aqui, nesses quatro anos, que sempre fui
urn Deputado auténtico, corn posicão e opinião, prefiro não ser. Quero manter
essa liberdade.

Acho que ele traz aqui, Sr. Presidente, uma denüncia grave. Diz que estã
havendo terrorismo nesta Casa. Temos de saber onde está esse terrorismo.
Gostaria que os Deputados da base do Governo nos mostrassem em qué
estão sendo constrangidos: se na votaçao, se estão tendo o acesso impedido
no processo administrativo ou legislativo da Casa. Onde está havendo esse
terrorismo? E uma denUncia gravIssima. Solicito ate, caso ela seja formulada,
que seja encaminhada para apuração na Corregedoria, porque, como
rnernbro da Mesa, sempre ternos nos pautado por uma posicao corn intuito de
tratar a todos as Deputados por igual, sem nenhuma discriminaçao. E não foi
o Governador Ita mar Franco a primeiro a falar contra a presença do PSDB na
Mesa da Assembléia Legislativa. Foi este Deputado. Antes de qualquer
pessoa se manifestar, no inIcio do processo, em dezembro do ano passado,
eu ja dizia a seguinte: quem apóia o ditador Fernando Henrique, em nIvel
federal, que tanto mal está causando a esta Nacão, aos brasileiros e aos
trabalhadores, não pode conviver no processo democrático. Essa posição foi
rninha, e, depois, o Governador manifestou posicão favoravel - fico feliz -, e
outras pessoas também se rnanifestaram. Mas, inicialmente, a posição foi
m in ha.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Antonio Andrade.
O Deputada AntOnio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputado

Arnilcar Martins, acho que a nosso Governador pode ter alguma faiha, sim,
pode ter seus defeitos, rnas a que não se admite nesta Casa, a que a povo
mineiro näa admite, e a ex-Governador Eduardo Azeredo falar sabre a 131
salário e a Policia Militar. Ele não tern moral alguma para tratar desses dais
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assuntos. Na época da questao da Poilcia Militar, o ex-Governador Eduardo
Azeredo deu-lhe as costas e foi viajar, comportando-se como urn rneriirio que
nào teve capacidade, intelig6ncia e competéncia para resolver as questoes da
PolIcia Militar, fazendo corn que urn policial perdesse a vida. E a questao da
PolIcia Militar ficou sern solução. Sobre o 13 1 salário, quando antecipou
recursos do ICMS para pagã-lo, usou esses recursos para pagar empreiteiros
que estavam empenhados na sua reeleição. Se tivesse cumprido suas
obrigaçöes e pago o décimo-terceiro, esse problerna nâo estaria sendo
discutido hoje, aqui, no Plenário. 0 ex-Governador Eduardo Azeredo seria,
portanto, muito prudente se botasse uma tampa na boca e ficasse calado ate
que essas duas questães fossem resolvidas.

F o nobre Deputado continua a dizer que está muito preocupado corn a CPI
da CEMIG. Ele diz, na CPI da CEMIG, que está muito tranquilo, que está num
mar de rosas, mas sempre usando a tribuna e dizendo que a CPI está sendo
dirigida. Quero dizer, mais uma vez, que a CPI está sendo conduzida corn
tranqüilidade, por parte do Fresidente, do relator e de todos as outros
Deputados, procurando esclarecirnento do que aconteceu corn a venda das
açoes da CEMIG. Eu, particularrnente, acho que, na venda das acoes da
CEMIG, ate que fique provado o contrário, houve corrupçäo, houve
favorecimento a empreiteira. E o que estamos procurando esclarecer.
Contamos corn sua contribuição. 0 senhor, que era Secretário de Estado
naquela época, talvez possa nos antecipar uma série de inforrnaçOes que
ainda não foram esciarecidas. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (-
Palmas.)

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogério Correia.
o Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, também invoco o art. 164

para me defender de acusaçöes feitas pelo Deputado que ocupou a tribuna.
o Deputado tern a mania de generalizar as suas afirmaçöes e de fazer
ataques ao PT, sern olhar de fato uma situação completa, baixando o nIvel do
discurso a Jimite, as vezes, insuportável.

Completaria a que disse a Deputado Antonio Andrade dizendo que estranho
muito quando tucanos falarn do 13 1 salário, falam da PM. Agora, andam
falando das viagens. Falam das viagens do Governador Itamar Franco como
se a ex-Governador Eduardo Azeredo não fosse dado a viagens. E as seus
Ministros, da Executiva Nacional do PSDB, a Sr. José Serra, este, sim,
deveria näo estar exilado, mas preso na cadeia, porque pega a farnilia e vai
passear em Fernando de Noronha de férias, a custa de urn avião da Força
Aérea Brasileira e do erário püblico brasileiro. Este, sirn, deveria ser
repreendido aqui pelo conjunto dos Deputados, pelo ato cornpletamente
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imoral. Mas não you dizer, não you generalizar que todo Deputado do PSDB
ou que todo a Partido do PSDB seja imoral e deva estar preso. Portanto, e
preciso termos cuidado corn o tipo de discussão que fazemos. Urn ato imoral,
que seja dito, mas que seja compravado. Essa é a primeira questäo. A
segunda é que é inadmissIvel. E pediria ao Presidente que, se essa denüncia
de coersão contra os Deputados for campravada pelo Deputado Amilcar
Mar-tins, que seja punida, que sejam tomadas providências dentro desta
Assembléia. Mas se isso não for comprovado, existe, por parte do Deputado,
uma coersão da presença de populares no interior da Assernbléia Legislativa,
e a nosso Regimento Interno é clara em dizer que as reuniOes são pOblicas, a
não ser reuniOes secretas. Coibir a presenca de pessoas no interior da
Assembléia Legislativa é urn ato extremamente autoritário, e acho que issa
nenhum Deputado deveria fazer, a não ser que esteja sendo ofendido au
impedido de realizar a seu trabaiho enquanto Deputado. Então, é preciso se
ter cuidado corn os tipos de denUncias feitas nesta Casa. Gostaria que
elevássemos a nivel do debate nesta Casa e não pracurássemos generalizar,
e, se fossern feitas denüncias, que fossem de fato comprovadas, para que
possamos rnanter a nivel da discussão. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputada Marcia Cunha* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, ilustres

Deputados, Deputadas, visitantes, senhoras e senhores, tambérn solicitel a
palavra pela ordem porque entendi que as citaçOes do Deputado Amilcar
Martins, na minha rnaneira de entender, foram pejorativas a bancada a que
pertenca e a alguns Deputados desta Casa. Nesse sentido, Sr. Presidente,
gostaria de lembrar algurnas questOes ao nosso ilustre Deputado Amilcar
Martins. Em primeira lugar, näo tenho interesses aqui, ate mesmo porque não
sou Lider de Governo, não sou LIder da rninha bancada, e a Sr. Governador
Itamar Franco, pela canta que tern corn todos nós, mineiras, não precisa da
minha defesa. Mas é importante lembrar as momentas difIceis que a Estado e
que tadas nos estamos passanda. Estamos passando exatarnente por qué?
Por incompeténcia do Governo anterior, par desrespeito do Governo anterior.
E para não falar de inUrneros casos e não me alongar, you citar apenas dais
exemplas que foram as principais abjetos da intervenção do ilustre Deputado:
é a questãa da PM e a questao do 130 salário.

0 131 salário não foi pago pela ex-Governador. 0 Governador Itamar
Franca entende que é urn débito do Estado e quando Iernbra que as
servidores deveriam cobrar do ex-Governador é porque ele lembra da
irresponsabilidade, da incampeténcia e da ma adrninistraçao que fez a
Governo passado.
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Sr. Presidente, a questão da PM, nenhurn de nOs, nern a Cabo Morais, nem

o Sargento Rodrigues, gostaria de estar aqui debrucando sobre esse assunto,
que nos deixa perplexos, atônitos e muitas vezes ate sem sabermos direito a
que fazer. Mas por que estamos nos debruçando sobre esse assunto? Par
causa da incompetência do Governo passado ao tratar essa questão.

Então, gostaria de lembrar ao Deputado essas questöes e dizer que hoje
presido a Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária da Casa e em
nenhurn momento fui pressionado por quern quer que seja do Governo - e
sou do PMDB. Tenho legftimidade em todos as aspectos, e isso näo
aconteceu. Não acredito nessas dentncias feitas pelo Deputado. Muito
embora respeite a palavra do Deputado, não P0550 acreditar, da forma corn
que S. Exa. coloca aqui. Na minha maneira de entender, isso evidentemente
näo deve estar ocorrendo. Sr. Presidente, quero lembrar tambérn ao ilustre
Deputado que todas essas questoes pelas quais estarnos nos debrucando,
sem dUvida alguma, são a grande herança que a Governo passado transmitiu
para este Governo. Então, lamento.

Quanto as palavras e ao desabafo do nosso Governador, é natural em
decorréncia do que S. Exa. está vivendo. Tern de pagar a 13 1 salário, e a
Governo Federal está bloqueando as recursos de Minas. 0 que e? Querern
urn homem corn sangue de barata? 0 Governador neste momenta nern está
dormindo corn as preocupaçöes que tern. E evidente que muitas vezes a
Governador poderá dizer palavras que talvez as pessoas nao entendam ou
que as pessoas queiram deturpar. 0 Governador que ternos é urn homern
sério, que ganhou legitimamente nas urnas a direito de governar a todos nós
e que está fazendo do possIvel ao impossivel para governar a Estado e
consertar a desmando que a Governo passado deixou. Essas questoes
precisarn ser colocadas da forma devida.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
o Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente e Srs. Deputados, entendo que

eventualmente haja algum Deputado que passa par urn mornento de
constrangimento, porque foi tornado pUblico urn pedido especifico de cargos,
e que reaja, as vezes ate de forma desfavorável, a rninha manifestação, mas
quero insistir que manifestel - e sincerarnente - a solidariedade ao que está
acantecendo, não cornigo, porque não pedi nada ao Governo, não poderia
pedir nem estou pedindo. Mas entendo que alguns partidos ou algumas
pessoas se sintam eventualmente constrangidas corn esses fatos que estão
vindo a tona.

Sr. Presidente, quero dizer mais duas coisas, para ser breve. Sei ler jornais
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- e são pUblicos -, e as coisas foram publicadas. Na verdade, a Sr.
Governador Itarnar Franca passou urn pita em vários Deputados da Casa; ele
deu urn raspão; ele falou palavras duras. Se essas pessoas não se sentern
ofendidas corn isso, gostarn de ser desrespeitadas ou gastam de levar urn
puxão de orelha ptiblico, se for esse a caso, eu retira a minha solidariedade.
A solidariedade é a todos aqueles que se sentirarn ofendidos, insultados,
desrespeitados e, sobretudo, Sr. Presidente, a Assernbléia Legislativa coma
instituição.

Para terrninar minha fala, Sr. Presidente, eu me referi âquelas duas jovens
que estão ali a minha direita - V. Exa. pode ver all - e estão frequentando a
Casa corn esse objetivo: estão corn urn cadernão fazendo anatacoes sabre a
forma de urn au outro Deputado se rnanifestar, se carnportar, votar etc. Não
as conheço e ten ho par elas absoluto respeito pessoal.

Mas digo que esse gesto, essa presença pode criar e tern criado - alguns
Deputados já manifestararn isso - constrangimento aos Deputados durante a
encaminhamento dos trabalhos.

E evidente que sei - e lutei por isso, quando lutei pela volta da dernocracia
no Brasil - que a Assernbléia é a Casa do povo e so faz sentido cheia de
representantes dos mais diferentes segrnentos, corn as rnais diferentes
pasicães. Isso faz parte da vida leg islativa.

Estou me referindo a pessoas do Governo. Varnos deixar issa bern clara: ha
pessoas que, em name do Governo de Minas Gerais, em name do Poder
Executivo, estãa presentes nesta Casa, para criar algum tipa de
canstrangirnento aos Deputados.

A Assernbléia tern que agir livrernente, tern que agir corn soberania, tern
que agir corn altivez, tern que agir corn independência. E dessa forma que
entendo a existência do Poder Legislativa. E em defesa desses valores que
rnuitos de nOs estamos, haje, reunidos nesta tarde. Lutamos tanto e pagarnos
urn preço alto na época da ditadura.

E em name da defesa desses valores que me manifestei e me solidarizo
corn a Assembléia Legislativa. Continuarei falanda em defesa da nassa
autonomia, em defesa da nossa independência, em defesa da soberania do
Poder Legislativo, ainda que seja incompreendida por alguns dos meus pares,
por alguns Deputados. Isso nao tern importância.

Fica, então, registrada, nos anais desta Casa, que não concordo que haja
qualquer tentativa de constrangimento quanta ao cornportamento e as acoes
de qualquer Deputado desta Casa. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, 6 pUblica a situação em que
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o nosso Governador recebeu o Estado de Minas Gerais, do ponto de vista
econômico e do ponto de vista financeiro. E é püblica também a sua coragem
quando denunciou a espoliaçâo do Estado mineiro e a espoliacâo do Estado
brasileiro, feita pelas mâos do Presidente da RepUblica, frente ao FMI e aos
grandes especuladores internacionais. Teve essa coragem e teve postura.

Pode-se criticá-lo, mas nunca dizer que näo teve posico. Não que nào
tivesse tornado atitudes, nâo que ele näo tenha tornado a si a
responsabilidade relativa não so quanto ao Estado de Minas Gerais, mas
também quanto a sua autonomia frente a Uniäo. Por isso sentirnos que urn
estadista tern que ter essas qualidades: determinaçao e clareza nas suas
acöes.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, queria, em nome do PSB, dizer que, em
momento algum, os membros desse partido sofreram nenhum tipo de
coerçâo, nenhum tipo de atitude que parecesse terrorismo. Pelo contrário,
temos tido autonomia para discutir e tomar as nossas decisöes.

Anteontem, em reunião corn o Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa
Civil, ele repetiu o que já havia dito antes: que os Deputados tinham liberdade
para decidir e para procurá-lo no intuito de intervir nos projetos de let e,
inclusive, melhorar a qualidade dos projetos enviados pelo Governo do
Estado. Nesse sentido, quero deixar claro que o PSB não se subjugara,
manterá sua autonomia. Mas, a partir do momento em que assume, junto corn
o Goverriador Itamar Franco, parcela da responsabilidade de governar este
Estado, estará junto, sim, na defesa de Minas Gerais e dos cidadãos
mineiros, numa alianca positiva e construtiva, porque, somente assim, acima
das questitinculas partidárias, mas a favor do povo rnineiro, poderá sotucionar
seus problemas.

Vamos unir forças para construir urn projeto duradouro para Minas Gerais e
benéfico para a populacão rnineira. E nesse sentido que o PSB coloca-se na
construcâo dernocrática de urn novo projeto, juntarnente corn o Governador e
corn os Secretários, rnas corn liberdade para colocar suas idéias de forma
positiva, no intuito de construir algo melhor para o nosso Estado. Obrigado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Depuado João Paulo.
o Deputado João Paulo - Sr. Presidente, desejo fazer duas consideraçöes

a respeito de dois temas que transitam neste Plenário, nesta tarde. 0 prirneiro
deles e a questào do 13 0 salário e, neste aspecto, gostaria de cumprimentar
as bancaclas aliadas ao Governo anterior. Essas bancadas tern,
reiteradamente, manifestado solidariedade ao servidor pCiblico, solidariedade
que 6 bem-vinda ainda que tardia, porque nao imaginávamos que, depois de
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riáo pagar o 13° salário no devido momento, essas bancadas pudessem ser
contra o seu pagamento a essa altura. Embora a manifestação de
solidariedade seja muito bern-vinda, gostaria de dizer que eta chega atrasada
e deve entrar na fila, urna fila da qual já fazemos parte, encontrando-nos ha
muitos anos a frente. Gostaria que essa ordem de chegada fosse observada,
porque, ha muitos anos, estarnos nessa fila pleiteando, nâo so a
regularizaçao do pagamento do 13 0 salário, mas o atendimento dos clamores
justos do funcionalismo do Estado de Minas Gerais, de maneira geral.

Corn relacâo ao drarnático episOdio da Policia Militar, que näo se limitou
apenas a eta, pots o movimento, que ectodiu no segundo semestre de 1997,
preocupou toda a sociedade, recordo-me de que, naquela oportunidade, tinha
urn programa de radio e, todo dia, disponibilizava os microfones da radio para
as pessoas rnanifestarem suas posiçoes. Era grande a preocupacão da
sociedade, e é por essa razâo que já vim a este rnicrofone e cumprimentei o
Governador do Estado por ter-nos remetido esse projeto, contrariando
posicães de alguns parlamentares e pessoas que entendem que essa é urna
questao exciusiva do Governo e - quern sabe? -, ate do Governador. Mas näo
é. A rneu juIzo, é urna questao de toda a sociedade, isso atingiu toda a
sociedade. Clamávarnos, naquela oportunidade, por uma soluçao pacifica,
justa e rápida, rnas eta não veio, e a questäo adquiriu contornos da maior
gravidade, chegando a culminar corn a puniçao injusta de 185 policiais, se
não me engano. Foi uma punicäo injusta, Sr. Presidente, porque o Governo
da época, diante de urn movimento reivindicatório, concedeu urn reajuste que
não era exatarnente o montante solicitado, mas concedeu uma reposiçäo ou
qualquer coisa nesse sentido; reconheceu que o movirnento era justo, mas,
por outro lado, puniu as pessoas que organizaram esse rnovimento. Nao

z poderia ter feito as duas coisas; ou ele punia, ou concedia o reajuste. Se
concedeu o reajuste, reconheceu a justeza e a procedência daquele
rnovimento e, por isso, não poderia punir.

For essa razão, acho que estamos participando da soluçâo, e nenhurna
solução será perfeita. Nenhurn carninho deixará de ter pedras, todo carniriho
que encontrarmos na busca da efetiva soluçao terá muitas pedras. Mas
participaremos, sirn, do gesto do Sr. Governador, que remete esse projeto a
esta Casa, e eu o felicito por isso, porque, por esse gesto, estarernos
praticando aquilo que havia muito reclarnávarnos: a democracia participativa,
e nao aquela em que elegernos urn governante ou urn parlarnentar e
cruzamos os bracos e deixamos entregue as rnãos deles o nosso destino,
deixando que eles façam o que desejam e nao olhern para trás. Isso, não. A
dernocracia que sempre defendemos 6 a democracia representativa. E a
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Assembléia Legislativa, como estuário da democracia, como caixa de
ressonãncia da população, já está, ha algum tempo, debruçando-se sobre
esse projeto para encontrar urn melhor caminho, junto corn a sociedade.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

me indignacâo o fato de o Deputado Arnilcar Martins, que hoje foi ao extremo,
dizer que estava constrangido ao ver pessoas nas galerias, acompanhando
Os flOSSOS trabaihos. Esta Casa é pUblica, é do povo, e qualquer pessoa que
vier acompanhar Os flOSSO5 trabaihos é bem-vinda. Ficamos motivados e
entusiasmados, quando ternos as galerias lotadas, para presenciar e
abrilhantar os trabaihos desta Casa.

* - Sem revisâo do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputdo Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, quero fazer urn protesto.

Gostaria de saber qua] vai ser, de fato, o comportamento da Mesa nesta
Casa. Ontem, a noite, nosso Presidente, Deputado Anderson Adauto,
afirrnou, alto e born som, que seria respeitado o encarninhamento que não se
desviasse do assunto, mas as questoes de ordern que estão sendo
evantadas não estão tratando de dUvidas que os Deputados teriarn sobre o
Regimento ou sobre o andarnento da reunião. Foi uma estrategia que a base
governista utilizou para calar a Oposição no dia de hoje. Estou inscrito para
falar, já são 15hlOrnin, e, possivelrnente, nâo terei tempo para falar. Sinto que
meu direito está sendo cerceado, estou sendo calado de maneira
antidemocrática e quero registrar o nosso descontentamento.

Ha pouco tempo, o 1 0-Vice-Presidente estava presidindo e não deixava que
ninguém saIsse, tinha-se que citar o artigo do Regirnento Interno. E hoje,
corno é a base governista que está se utilizando amplarnente da questao de
ordem, está sendo perrnitido, inclusive, pedindo-se que os Deputados
pudessem usar a tribuna neste Grande Expediente. Os Deputados que
quisessem falar, que se inscrevessem. 0 precedente está aberto, e espero
que a Mesa da Casa não venha a rnodificar esse comportamento.

Espero que, nas próximas reuniöes, quando a Oposicão quiser fazer uso
deste microfone, no rnornento do Grande Expediente, não lhe seja perguntado
qual é o artigo, porque, hoje, abriu-se nesta Casa urn precedente.

Espero que esse comportarnento se rnantenha, porque, do contrário,
teremos nesta Casa dois pesos e duas rnedidas. Espero que V. Exa., que
sempre foi muito hábil e muito competente ao exigir o cumprimento do
Regimento, ao exigir que houvesse o mesmo tratamento para a base de
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apoio e para a Oposiçào, nâo tenha rnudado de idéia; espero que continue
pensando a rnesma coisa e defendendo as rnesrnas idéias. E o protesto que
queria fazer.

Em segundo lugar, quero dizer que esta Casa, o Poder Legislativo, deve
manter sua autonornia, fazendo-se respeitar enquanto Poder Legislativo.

Queremos registrar o nosso descontentamento corn a rnaneira indehcada
corn que o Governador se dirigiu ao Poder Legislativo, segundo a irnprensa
está noticiando. 0 respeito aos Poderes é fundamental na dernocracia. E
fundamental que o Legislativo respeite o Judiciário, respeite o Executivo, mas
que o Legislativo tambérn se faca respeitar pelos outros Poderes. Urn não é
mais que o outro. Os trés são iguais. E quando vi no jornal que o Governador
disse que iria mandar chamar o Presidente da Assernbléia, eu me senti
ofendido; ele, no mInimo, convidaria para urna reunião; urn Governador não
convoca urn Presidente do Poder Legislativo.

Quero deixar registrado que, como Presidente da UNALE, estou e estarei
sempre defendendo o Poder Legislativo, a autonomia e o respeito por esse
Poder, porque nós sornos os representantes do povo, e desrespeitar o Poder
Legislativo é desrespeitar o povo que nos elegeu.

Em terceiro lugar, quero dizer ao Deputado João Paulo que, se esta tao
interessado em resolver o problerna da PM, deveria ter pedido ao Governador
que resolvesse, de piano, esse problema, porque ele tern competéncia para
tal.

NOs vamos estar apoiando a votaçao do projeto de lei, segundo a nossa
concepção, segundo aquilo que achamos que seja a solução definitiva.
Lamentarnos que todos tenham sido enganados pelo Governador e por sua
base de sustentação nesta Casa; o Governador diz que tern de enviar a esta
Casa, corn o pretexto da democracia, mas é engodo, porque ele já poderia ter
resolvido isso corn urna penada sO. Se ele não quisesse resolver esse
problema, poderia ate ter delegado ao Coma ndante-Geral da Poilcia Militar.
Assim diz a legislaçäo. Mandar para cá foi urn ato de POncio Pilatos, de lavar
as màos, e este Poder näo pode aceitar isso.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, houve urn equlvoco do

Deputado Miguel Martini.
Então, ontem, quando se fugia ao objetivo da 2a Fase, que era a discussão

dos projetos em pauta, houve esse critério estabelecido pelo Presidente. Não
prevalece essa discussão muito equivocada do ilustre Deputado Miguel
Martini, porque eu também estou inscrito, como ele tambérn está, corno ele
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apresentou questào de ordem, como eu também estou apresentando questão
de ordem. Frevalece, nesta Casa, o princIpio democrático, porque, se não
prevalecer o espIrito dernocrático, ficamos sem condicaes e sern
instrumentos para levar avante aquilo que nos propusemos a fazer, que é
servir ao nosso Estado e ao nosso povo.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nâo podemos admitir e permanecer
em silencio, na medida em que ouvimos aqui as questoes do ilustre Deputado
Amilcar Martins. Qual a razäo, seja do Governador ou do Secretário, de
enviar a esta Casa, para permanecer nas galerias, arapongas? Isso é
inadmissivel.

Acho que a Deputado Amilcar Martins está pensando miüdo. Se ontern e
anteontem ele discutia, nesta Casa, a problema do Secretário da Casa Civil,
Sr. Henrique Hargreaves, de monitorizar Os Deputados da base de
sustentação do Governo por um televisor, hoje vern questionar as
"arapongas". Tenho certeza e conviccão de que o Deputado, corn seu espIrito
de gozacão, está querendo introduzir urn novo modelo de colocação neste
parlamento, que nâo podemos, de maneira alguma, permitir.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de que, apesar das muitas
questiünculas que trazem a este Plenário contra os atos e gestos do nosso
Governador, nenhurna delas poderá desonrar a homern pUblico que é, cuja
seriedade e honradez todos conhecem muito bern. Não adianta querer debitar
ao Governador Itamar Franco as mazelas do Governo passado, que, ate hoje,
estâo causando dificuldades nào apenas ao Poder Legislativo, mas a toda a
sociedade mineira. 0 Governo passado nos colocou amarras, nos colocou
num atoleiro e numa quebradeira. Quern herdou isso foi o Governador Itarnar
Franco. Minas Gerais nunca passou por urn processo de desrespeito, de falta
de carinho e atencâo, coma passou. Por que isso? Temos que vir aqui,
qualquer Deputado de qualquer partido, para denunciar as mazelas. Não
podemos nos permitir ouvir isso em siléncio; nào podernos aceitar a que foi
deixado para a sociedade mineira, que é uma podridâo.

Entáo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemas levar isso para casa
sem dizer a saciedade de Minas o que herdamos. Se tivéssernos herdado as
contas em dia e os problernas do Estado em dia, não estarIamos aqui
debatendo. Talvez, estivéssemos sim, corn outra prajecào para a futuro.
Trazer aqui, mais urna vez, problemas do funcionalisrno e da Policia Militar,
fatos que todos sabern e que todos acarnpanharam? Estamos aqui reunidos,
todos as Deputados, de todos as partidos, para encontrar uma solucão que
traga benefIcios as partes envolvidas. Temos de saber que isso fol herdado
do Governo Eduardo Azeredo. Muitos que participaram desse Governo, corno
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a Deputado Amilcar Martins, que foi Secretário e a ele serviu, näo tern
condicão moral para denegrir a imagem de Itamar Franco.

Questäo de Ordem
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, gostaria de pedir a encerrarnento

desta reuniâo e que náo se faca recomposição de "quorum", já que esta
reuniâo tern de ser encerrada, ate porque vimos a Poder Legislativo ser
atacada pelo Chefe do Poder Executivo, dizendo, inclusive, que chamará o
Presidente da Assembléia, a qualquer mornento, coma se ele fosse subrnisso
ao outra Poder. Então, esta é uma tarde que deve ser esquecida. Esta
reunião deve ser encerrada. Não ha condiçoes de continua-la.

o Sr. Presidente - Sr. Presidente da Comissâo de Direitos Humanos,
V. Exa. sabe, ha pouca, tinhamos aqui Deputadas suficientes. Também, o
Regimento estabelece que esta Presidëncia pade deterrninar que se faca a
chamada para recomposicão do "quorum". Se não tivermos aqui as 26
Deputados, não daremos continuidade aos trabalhos. Tendo em vista a
irnportância da matéria constante na pauta, solicito ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a charnada 18 Deputados. Nâo ha

"quorum" para a continuacão dos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniâo, convocando as
Deputadas para a reunião de debates de amanhã, dia 14, as 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 14/5/99
Presidéncia do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Cornparecirnento

- Comparecem as Deputados:
José Braga - Agostinha Patrüs - Agostinho Silveira - Dalmo Ribeiro Silva -

Eduardo Daladier - Fábio Avelar - João Leite - João Paulo - Jaâo Pinto Ribeiro
C - Marcia Cunha - Marco Regis - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9hl5rnin, a lista de

0 comparecirnento não registra a existência de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniâa, par falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a reuniãa de debates de segunda-feira, dia 17, as 20 horas.
ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A coNsTITulçAo No 2199
As quatorze horas e trinta minutos do dia onze de fevereiro de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Ermano Batista, Maria Tereza Lara e Márcio Cunha, membros da
supracitada Comissäo. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e informa que, em virtude
de ser esta a primeira reunião da Comissão, não ha ata a ser lida. Informa,
ainda, que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator da matéria. A seguir, determina a distribuiçào das cédulas
de votacäo e convida a Deputada Maria Tereza Lara para atuar como
escrutinadora. Realizada a votacão, sào eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Márcio Cunha e Ermano Batista. 0
Presidente "ad hoc" empossa como Presidente o Deputado Márcio Cunha,
que assume a direcáo dos trabalhos, empossa o Deputado Ermano Batista
como Vice-Presidente e designa a Deputada Maria Tereza Lara como relatora
da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Maria Tereza Lara - Ermano Batista.

ATA DA ia REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMTIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDAA coNsTlTulçAo N o 10/99

As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e oito de abril de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes Os
Deputados César de Mesquita, Antonio Carlos Andrada e Sebastião Navarro
Vieira, membros da supracitada Comissäo. Havendo nümero regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado César de Mesquita, declara aberta a reunião e
informa que näo ha ata a ser licla, por se tratar da primeira reuniào da
Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator da matéria. 0 Presidente determina a distribuição das
cédulas de votacâo aos Deputados e convida o Deputado AntOnio Carlos
Andrada para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a
eleição do Deputado César de Mesquita para Presidente e do Deputado
Sebastiäo Navarro Vieira para Vice-Presidente, ambos corn trés votos. 0
Presidente "ad hoc" proclama o resultado da eleiçâo e passa a Presidéncia ao
Vice-Presidente eleito, que o declara empossado coma Presidente. 0
Deputado César de Mesquita assume a direção dos trabalhos, agradece a
confiança nele depositada e declara empossado coma Vice-Presidente 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira. Logo apOs, a Presidéncia designa o
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Deputado Sebastiäo Navarro Vieira coma relator da matéria no 10 turno.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece o comparecimento
dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a próxima
reuniâo, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 13 de maio de 1999.
Sebastiâo Navarro Vieira, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Marcelo

Gonçalves.
ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MElD AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e nave,

comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Cabo Morais, Maria José
Haueisen, AntOnio Roberto e Fábio Avelar. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reuniäo e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da ComissOo presentes. A seguir, a Presidéncia procede a leitura
de ofIcio do Deputado Welington Landim, Presidente da Assembléia
Legislativa do Ceara, solicitando apoio desta Casa ao posicionamento dessa
Assembléia sobre a decisão da Presidéncia da RepOblica de incluir no
Programa Nacional de Desestatizaçao a Companhia Hidroelétrica do São
Francisco, e informa que a reuniâo se destina a obter esclarecimentos sobre
o impacto ambiental e as possIveis irregularidades ocorridas na execucão das
obras de construção da Estacão do metrO José Cãndido da Silveira, no Horto
Florestal e adjacéncias, na região nordeste de Belo Horizonte, e apreciar as
matérias constantes na pauta. Ato continuo, a Presidência convida a compor
a Mesa as Srs. Roberto Messias Franco, representante do Sr. AntOnio Carlos
Pereira, Presidente da BHTtrans; Betinho Duarte, Vereador a Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Laudelina Garcia de Carvaiho, representante do
FOrum Permanente de Gestão Ambiental da Região da Cidade Nova; Paulo
André Barros Mendes, relator do COMAM e representante de entidades;
Magdala Alencar Teixeira, Presidente da Fundaçao Centro TecnolOgico de
Minas Gerais - CETEC -; Mario de Lacerda Werneck Neto, Coordenador da
Comissão de Meio Ambiente da OAB-MG. A seguir, a Presidente passa a
palavra ao Deputado Eduardo Brandão, autor do requerimento que motivou
esta reunião, para as consideraçOes iniciais. A Presidéncia registra a
presença das Sras. Ana Maria Dantas Barros, Diretora do Museu de História
Natural da UFMG; Elizabeth Games de Moura, da BHlrans; Beatriz Florêncio
Mello, da AMORCINOVA; dos Srs. Robson José de Cassia Afonso e AntOnio
Valadão Cardoso, da CETEC; Renilda LOcia dos Santos Oliveira, da
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Associação dos Empregados do Sistema de Ciência e Tecnologia; Maria
Cristina Franco, Fernando Lanza, Eustaquio e Maria Eugénia, do Forum
Permanente de Gestão Ambiental; Geraldina Tavares e Mércia Almeida, da
Associacao dos Moradores da Cidade Nova; Vanteir do Couto, da Associacão
Mineira de Defesa do Meio Ambiente - AMDA -; LUcio Eustáquio Vaz de
Mello, da Associaçáo PrO-Cidade Nova; OtacIlio Ferreira e Euler Nardi,
Assessores da Cârnara Municipal de Belo Horizonte. A seguir, fazem uso da
paiavra, cada urn por sua vez, os Srs. Roberto Messias Franco,
representando o Presidente da BHTrans; Laudelina Garcia de Carvaiho, do
FOrum Permanente de Gestào Ambiental; Paulo André Barros Mendes,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Vereador Betinho
Duarte; Magdala Alencar Teixeira, Presidente da CETEC; Mario de Lacerda
Werneck Neto, Coordenador da Cornissão de Meio Arnbiente da OAB-MG; e
o Deputado Fábio Avelar. Tendo que ausentar-se, o Presidente, Deputado
Cabo Morais, passa a Presidéncia dos trabalhos a Deputada Maria José
Haueisen. A seguir, é formulado pela Sra. Elizabeth Florêncio convite a
Cornissáo para participar das manifestacOes prO-Cidade Nova, no prOximo dia
15 de maio, de 8 as 12 horas. Ato continuo, o Deputado Eduardo Brandão
apresenta requerimento, que tern sua apreciação adiada para mornento
Oportuno, por solicitacão da Presidéncia. Registra-se a presença do Deputado
Mauro Lobo. Fazem ainda uso da palavra os Srs. Pericles Couto e Robson
Afonso, do FOrum Ambiental da Cidade Nova; Maria Cristina, do S.O.S. José
Cândido da Silveira; Ana Maria Barros, Diretora do Museu de HistOria Natural;
Elizabeth Florêncio, da AMORCINOVA; Elizabeth Gornes de Moura, da
Diretoria de Planejamento da BHTrans; Maria de Fátirna Abreu e Ciomara
Rabelo, da CETEC. A seguir, a Presidéncia passa a palavra ao Deputado
Mauro Lobo, que faz as consideracOes finais. Encerrados os debates, a
Presidência suspende a reunião por cinco minutos para as despedidas dos
convidados. Reiniciados os trabaihos, registra-se a presença dos Deputados
Maria José Haueisen, Fábio Avelar, Antonio Roberto e Eduardo Brandäo.
Passa-se a 21 Parte da reuniâo, corn a discussão e a votação de proposiçOes
da Comissão. Sâo aprovados os seguintes requerirnentos nào nurnerados: do
Deputado Fábio Avelar, solicitando visita desta CornissOo as areas de
construçäo da Estaçáo José Cãndido da Silveira, para análise e vistoria dos
possIveis prejuizos causados ao Meio Arnbiente e aos moradores da região
devido a execução das obras e a implantaçáo da estacào; do Deputado
Eduardo Brandäo, em que pleiteia seja solicitado BHTrans definição do
prazo para elaboração do Piano de Gestão Ambiental a ser submetido a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para aprovaçâo, conforme relatório do
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COMAM em 10/03/99; do Deputado Paulo Piau, em que solicita realizaçao de
reuniäo conjunta desta Comissäo corn a Comissão de Politica Agropecuária e
Agroindustrial, para discutir o andamento do Piano Diretor de lrrigaçao dos
rnunicIpios da Bacia do Baixo Rio Grande; do Deputado José Henrique,
soticitando seja convidado o Secretário de Meio Ambiente e Desenvoivimento
Sustentável e o Diretor-Geral do JEF para discutir a situacão dos parques
estaduais criados no Estado; do Deputado Cabo Morais (2), em que solicita
sejam ouvidos em audiência pUbtica os convidados que menciona, corn a
finalidade de discutir os impactos arnbientais provocados pela mineradora
OPM Empreendimentos Ltda. no ribeirão do Carmo, na localidade
denominada Praia de Santo AntOnio, no Municipio de Mariana, e em que
solicita sejam ouvidos em audiëncia pOblica os convidados que menciona,
corn o objetivo de discutir os impactos ambientais provocados pela
construcào do aterro sanitario no Bairro Capitão Eduardo, nesta Capital. A
seguir, a Deputada Maria José Haueisen passa a Presidência ao Deputado
AntOnio Roberto, para apresentar requerimento de sua autoria, em que
solicita realizaçao de audiência pUblica corn a finalidade de discutir, com a
popuiacOo e autoridades do Municipio de Salto da Divisa e outras autoridades
que menciona, temas relacionados a construcOo da barragern de Itapebi.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reuniOo, a Presidéncia agradece o comparecimento dos Deputados, dos
convidados e dos demais participantes e o empenho da assessoria, convoca
os membros da ComissOo para a prOxima reuniäo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabathos.

Sala das ComissOes, 12 de maio de 1999.
Maria José Haueisen , Presidente - AntOnio Roberto - Joâo Leite - Adelino

de Carvatho.
ATA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

NO PRAZO DE 60 DIAS ESTUDAR 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de maio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Eduardo
Hermeto, Maria Tereza Lara, Paulo Piau, Mauro Lobo. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Hermeto, declara aberta a
reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro
Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a quai é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissäo presentes. A Presidência
informa que a reuniào se destina a programar os trabaihos e apreciar
matérias da Comissâo. Passa-se a segunda fase dos trabaihos com a
votaçOo e a aprovaçOo de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara em



r'-7LA

500
que solicita seja convidado o Sr. Fabricio Augusta de Oliveira, Secretário
Adjunto de Administração Financeira e Controle Operacional da Secretaria de
Estado da Fazenda para, nesta Cornissão, em 13/5/99, prestar informaçoes
sobre a endividarnento do Estado; e de requerimento do Deputado Eduardo
Hermeto soticitando ao Presidente da Assernbléia sejam enviados a esta
Comissão para análise, corn o apoio da Consultoria da Assembléia,
documentos que menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião, deterrnina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 13 de rnaio de 1999.
Eduardo Hermeto, Presidente - Maria Tereza Lara - José Henrique.

TRAMITAçA0 DE PR0P0SIçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 96/99

Comissâo de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila, a Projeto de Lei n o 96/99 tern par
objetivo declarar de utilidade püblica a Loja Maçônica Sete Trornbetas de
JericO n o 121, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.

A matéria foi submetida ao exame prelirninar da Comissâo de Constituiçao
e Justica, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legatidade
na forma proposta. Vern agora a esta Cornissão para deliberaçao conclusiva
em turno ünico, conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fu ndarnentaçâo
A referida entidade tern coma objetivos fundamentais promover a prática

dos principios máxirnos da rnaçonaria entre seus membros, trabaihar pelo
aperfeiçoamento moral e intelectual da comunidade e propugnar pelo fiel
cumprimento das leis e pelo respeito as autoridades legalmente constituldas.

Em vista de seu meritório trabaiho, eta é merecedora do titulo decfaratOrio
de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 96/99 em

turno tnico, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 11 de rnaio de 1999.
José Milton, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 124/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei ora analisado visa a
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declarar de utilidade pUblica a Associaçäo Beneficente de Caridade de Minas
Gerais - ABC -' corn sede no Municiplo de Bela Horizonte.

Inicialmente, foi a matéria encarninhada a Comissão de Constituiçao e
Justica, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissào deliberar conclusivamente sabre o projeto,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
A entidade em exame possui caráter fitantrOpico e tern entre seus objetivos

desenvolver projetos educacionais, recreativos e culturais, sempre dentro da
ótica social e cristã. Promove, também, par meio de obras sociais, assistência
a populaçao mais carente, particularmente aos portadores de doenças
infecto-contagiosas, proporcianando-Ihes methoria das condiçöes de higiene
e saUde.

Par sua luta em meihorar as condiçöes de vida dos necessitados, merece a
Associaçâo ser declarada de utilidade pUblica.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 124/99 na

forma proposta.
Sala das Comissães, 13 de maio de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 145/99
Comissào do Trabalho, da Previdéncia e da Açäo Social

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, a projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade piblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Mirai, corn sede nesse municIpio.

Jnicialmente, foi a rnatéria encaminhada a Comissáo de Constituiçao e
Justica, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando a Emenda n° 1.

Cabe agora a esta Comissâo deliberar conclusivamente sobre a projeto,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A entidade ja mencionada vem prestando importantes servicos voltados

para a reabilitaçao do excepcional e para a inserçâo deste na sociedade.
Para atingir tat finalidade, orienta as familiares do portador de deficiência a
lidar corn suas dificuldades, desenvolve programas integrados de educaçào,
saüde, alimentação, corn vistas a completa adaptação de seus assistidos.

Pelas acães de natureza social que vem desenvolvendo, consideramos
justo que se outorgue a entidade a titulo declaratOrio de utilidade püblica

C
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proposto.
Conclusão

Em vista do aduzido, opinamos pela aprovaço do Projeto de Lei n o 145/99
corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Christiano Canêdo, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 163/99
Comissäo do Trabaiho, da Previdéncia e da Acão Social

RelatOrio
0 projeto de lei ora analisado, do Deputado Alberto Pinto Coelho, visa a

declarar de utilidade pUblica a Creche Comunitária Menino Jesus, corn sede
no MunicIpio de ElOi Mendes.

Inicialmente, foi a matéria encaminhada a Comissäo de Constituiçâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
nos termos do art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
A Creche Comunitária Menino Jesus é uma sociedade civil sem fins

lucrativos instituida em 9/1/84 e dedica-se a atividades relacionadas corn a
proteção a maternidade e a inféncia, oferecendo, na medida do possIvel,
assistência médico-hospitalar e odontologica, bern como educacáo de base
as pessoas e farnilias rnenos favorecidas. Dessa maneira, procura zelar
significativamente pelo bem-estar da comunidade.

Fica demonstrado, pois, que a instituiçäo é merecedora do tItulo
declaratório de utilidade püb!ica.

Conclusâo
Pelo exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 163/99 na forma

original.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO IIJN!CO DO PROJETO DE LE! N o 165/99
Comissáo de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em tela tern por

finalidade declarar de utilidade pUblica a Loja MacOnica Acácia lbiaense no
2.392, corn sede no MunicIpio de lbiá.

A matéria fol objeto de exame preliminar na Comissão de Constituicâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta, e, a seguir, encaminhada a esta Comissão para deliberaçâo
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conclusiva em turno ánico, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçào
A Loja MacOnica Acécia Ibiaense n o 2.392 foi fundada em 5/2/96 e tern

corno meta fazer valer os princIpios máximos da maconaria: liberdade,
igualdade e fraternidade, visando tornar a sociedade rnais homogênea e
justa..

O aperfeicoarnento moral e intelectual da hurnanidade, o estreitamento dos
lacos de fraternidade existentes entre as familias dos irrnãos macons e a
prática da filantropia sâo princIpios que norteiarn a referida entidade, fazendo-
a merecedora do tItulo declaratôrio de utilidade pUblica.

Conclusâo
Pelas razöes exposta, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei no

165/99 como apresentado originalmente.
Sala das Cornissães, 11 de maio de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 240/99
Comissâo de Constituição e Justica

Relatôrio
De autoria do Deputado Joao Leite, o projeto de lei em exame visa a

declarar de utilidade püblica o Ministérlo Programa Crianca Feliz, corn sede
no Municipio de Belo Horizonte.

Apôs ser publicado em 17/4/99, vem o projeto a esta Cornissão para exame
preliminar, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
Observando a documentacão que instrui o processo, constata-se que a

Zi referida entidade possui personalidade jurIdica e funciona ha mais de dois
anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas que nada recebern
pelo exercIcio dos cargos. Estão atendidos, pois, os requisitos constantes no

0 art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, pelos quais ela pode ser declarada de
utilidade püblica.

0 	 Conclusão
Pelo exposto, concluIrnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 240/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.

0 	 Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -
AntOnio Jiilio - Maria José Haueisen - Agostinho Silveira.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 241/99
Comissão de Constituiçâo e Justiça
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RelatOrio

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade piblica o Centro EspIrita Vinhas do Senhor, com sede no
Municipio de Pouso Alegre.

Publicado em 23/4/99, o projeto fol distribuldo a esta Comissão para exame
prelirninar, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Inferno.

Fundarnentação
De acordo corn a documentaçâo que instrui o processo, a referida entidade

tern personalidade juridica, funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas que nada recebern pelo exercicio de seus
cargos.

Estão atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei no 12.972, de
27/7/98, pelos quais ela pode ser declarada de utilidade ptblica.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 241/99 na forma apresentada.
Sale das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - AntOnio JUlio -

Maria José Haueisen - Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 245/99

Comissäo de Constituição e Justice
RelatOrio

O Deputado César de Mesquita, por rneio do Projeto de Lei no 245/99,
pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associacâo Cultural
Afrikpoeira, corn sede no MunicIpio de Araguari.

O projeto foi desarquivado, nos termos do art. 180, § 3 0, do Regimento
Interno e, a seguir, encaminhado a esta Cornissào para ser exarninado
quanto aos aspectos juridicos, constitucionais e legais, conforme propOe o art.
102, III, "a", do mesmo Diploma Regimental.

Fundamentaçâo
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pUblica estão enunciados no art. 10 da Lei
no 12.972, de 27/7/98.

Pelo exarne da documentaçao que instrui o processo, constata-se 0 inteiro
atendimento a tais exigencies, razão pela qual não vislurnbramos Obices a
aprovação do projeto.

Apenas para retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao art. 10
da proposição.

Conclusão
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Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 245/99 com a Emenda no 1, redigida a seguir.
EMENDA NO 1

"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Liga Desportiva-Cultural
Afrikpoeira, corn sede no Municipio de Araguari.".

Sala das CornissOes, 13 de maio de 1999.
Antonio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Eduardo Daladier - Maria José Haueisen.
PARECER PARA 0 10 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIçA0 N O 10199
Cornissão Especial

Relatório
A Proposta de Emenda a Constituicao no 10/99, de autoria de urn terço dos

membros da Assembléia, tendo como primeiro signatário o Deputado AntOnio
Carlos Andrada, objetiva alterar o art. 24 da Constituiçao do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 10/4/99, a proposta foi distribulda a
esta Comissão para análise da matéria, nos termos do art. 201 do Regirnento
Interno.

Em obediência ao § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno, a Proposta de
Emenda a Constituiçao no 11, de autoria do Deputado José Alves Viana e
outros, que também propoe alterar o art. 24 da Constituiçâo Estadual, foi
anexada a proposição em epigrafe.

Fundarneritaçao
0 objetivo da proposição em apreço é estabelecer o mës de outubro como

data-base para a revisâo geral da rernuneraçâo do servidor pUblico estadual.
A necessidade de uma polItica salarial para os servidores pUblicos é

evidente. As açOes do Governo Estadual limitaram-se a suprirnir conquistas e
direitos, tendo como conseqüência a diminuiçâo do poder aquisitivo dos
servidores, por meio de urn arrocho que perdura desde 1995. Nessas
condiçOes, a irnposição de uma data-base para a revisäo da rernuneração
dos servidores certarnente contribuiré pare atenuar a gravidade do quadro.

Visa, ainda, a proposiçâo a garantir a recornposiçào des perdas
inflacionárias a partir de 1995, alérn de criar uma perspective de ganhos reais,
corn a instituição de urn prêmio de produtividade.

Eritendemos que as medidas consubstanciadas na proposta de ernenda
que ora analisarnos resgatarn a dignidade dos funcionários pUblicos estaduais
e traduzem o reconheciniento da importância da função por eles exercida em
nosso Estado.

Ressalte-se que os objetivos da Proposta de Emenda a Constituição n o 11
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estão contemplados na proposição em exame; portanto, merecem ser
acoihidos por esta Comissão. Julgamos, todavia, conveniente apresentar a
Emenda no 1, objetivando alterar para o més de maio a data-base para o
processamento da revisão geral da remuneração do servidor, nos termos da
Proposta de Emenda a Constituiçâo n o 11, uma vez que, historicamente, o
mês de maio está relacionado corn os trabalhadores, tanto no que diz respeito
a aumentos salariais como no tocante aos reajustes que eram concedidos
aos servidores estatutários. Por outro [ado, o mês de outubro não seria
indicado em razão de ser este o mês em que se realizam as eleicoes, não
sendo prudente realizar o pagamento nesta data.

Conc!usão
Somos, portanto, favoráveis a aprovação da Proposta de Emenda a

Constituiçao n o 10 corn a Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

Suhstitua-se, no "caput" do art. 24 de que trata o art. 10 da proposta, o
termo "outubro" por "maio".

Sala das ComissOes, 13 de maio de 1999.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente e relator - AntOnio Carlos Andrada -

Marcelo Gonçalves.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 162/99

Comissão de Constituiçâo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, a proposicão em epIgrafe visa
ao parcelamento pelo Estado de débito do Imposto sobre Propriedade de
Veiculos Automotores - IPVA.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/3/99, o projeto fot preliminarmente
distribuldo a esta Comissão para exarne quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tern por objetivo beneficiar Os proprietários de veIculos

em débito corn o Estado, em virtude do nào-pagamento do IPVA, corn o
parcelamento da parte pertencente ao Estado.

O interessado poderá solicitar ao DETRAN-MG, mediante comprovação do
pagamento de 20% do total do débito, parcelamento de sua divida em ate dez
vezes.

Os débitos a serem parcelados são os existentes ate a data de entrada em
vigência do Codigo de Trãnsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503, de 23/9/97),
não podendo ser inferiores a 500 UPF-MG (cada UPF-MG corresponde a
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48,98 UFIRs).

Desse modo, o limite que se pretende estabelecer (R$23.927,00) afigura-
se-nos rnuito elevado, beneficiando somente Os grandes proprietários de
velculos.

Por outro lado, o Estado de Minas Gerais passou a adotar a Unidade Fiscal
de Referência - UFIR - em substituição a Unidade Padrão Fiscal do Estado de
Minas Gerais - UPF-MG -, conforme o disposto no parágrafo ünico do art. 10
do Decreto no 37.716, de 29/12195.

Ressaltamos que, corn a atual crise recessiva por que passa o Pals, em
especial o Estado de Minas Gerais, tal medida, além de dar oportunidade aos
inadimplentes de quitar seus débitos, proporcionará maior arrecadação aos
cofres pUblicos, uma vez que, nos termos do art. 173 da Lei no 5.172, de
25/10/66, decorridos cinco anos, extingue-se o direito de se constituir crédito
tributário pela Fazenda PUblica.

No tocante a iniciativa, a Carta Estadual permite aos membros desta Casa
def]agar o processo legislativo, uma vez que a matéria, de natureza tributária,
não está inserida entre as de iniciativa privativa de qualquer Orgão ou Poder.

Os procedimentos administrativos e a regulamentaçao necessária ao
licenciamento dos veiculos ficarão a cargo do órgão de trânsito competente.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 162/99 corn a Emenda no 1, que a seguir
apresentamos.

EMENDA N O 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Os débitos do Imposto sobre Propriedade de Velculos

z Automotores - IPVA - existentes ate a entrada em vigência da Let Federal no
9.503, de 23/9/97, poderão ser pagos sem a incidência de multa, em ate dez
parcelas mensais, mediante solicitação do interessado ao DETR.AN-MG.

§ 10 - A autorizaçao para parcelamento fica condicionada ao recolhimento
da prirneira parcela, no valor de vinte por cento do total do débito, na rede
bancária autorizada.

§ 2° - Para efeito de parcelamento, o valor do débito näo poderá ser inferior
a 500 UFIRs (quinhentas Unidades Fiscais de Referência ).".

Sala das ComissOes, 13 de maio de 1999.

I Haueisen - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier.
Errnano Batista, Presidente - AntOnio Julio, relator - Paulo Piau - Maria José

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 181/99
Comissào de Constituição e Justica
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Relatório
A proposição sob exame, encaminhada pelo Tribunal de Justica por meio

do OfIcio no 1/99, dispöe sobre a Justiça de Paz.
Publicado em 30/3/99, foi o projeto preliminarmente distribuIdo a esta

Comissäo para ser submetido a exame quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentacâo
0 projeto de lei em análise objetiva regulamentar a Justica de Paz no

Estado, definindo sua competência territorial e disciplinando a eleicâo, a
investidura, a extinção do mandato, a competência material e a remuneracào
do Juiz de Paz.

Em seu aspecto global, verifica-se que a proposição trata de matéria que se
insere no âmbito da competência do Estado membro, tendo-se em vista o
disposto no art. 98, II, da Constituiçao da RepUblica, que estabelece:

"Art. 98 - A Uniâo, no Distrito Federal e nos Territários, e os Estados
criarâo:

II - justica de paz, remunerada, composta de cidadâos eleitos pelo voto
direto, universal e secreto, corn mandato de quatro anos e competéncia para,
na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de oficio ou em face de
impugnacão apresentada, o processo de habilitacão e exercer atribuiçöes
conciliatOrias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na
legislação".

Saliente-se, por oportuno, que a Carta Magna manteve a Justiça de Paz
vinculada ao Poder Judiciário. A matéria é tratada na Secão I do Capitulo Ill
sob a rubrica "Do Poder Judiciário".

A Constituiçao mineira, por sua vez, trata da Justica de Paz em seu art.
117, que está contido na Subseçao VIII da Secäo Ill, dedicada também ao
Poder Judiciário. A ünica inovaçào feita pela Carta Estadual em relaçao a
Constituição da Repáblica refere-se a definiçâo do sistema majoritário na
eleiçâo do Juiz de Paz no âmbito estadual.

No Ato das Disposiçöes Constitucionais TransitOrias, a Constituicão mineira
preceitua, em seu art. 63:

"Art. 63 - A Iegislaçao que criar a Justica de Paz manterá os atuais JuIzes
de Paz ate a posse dos novos titulares, assegurados aqueles os direitos e
atribuiçöes conferidos a estes, e designará dia para a eleiçao prevista no art.
98, II, da Constituição da RepUblica".

No que tange a iniciativa da proposiçào, a competéncia para deflagrar o
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processo legislativo é do Tribunal de Justiça, já que a Justica de Paz é uma
instituicão tradicionalmente vinculada ao Poder Judiciário.

Ressalte-se, ademais, que a Lei Complementar n o 35, de 1979 (Lei
Orgânica da Magistratura Nacional), em seu art. 112, ja prevé a competéncia
do referido Tribunal para a apresentação de projeto de lei dessa natureza,
norma que foi acoihida por nosso ordenamento constitucional em vigor. E de
salientar, por outro lado, que tramitou nesta Casa na legislatura passada o
Projeto de Lei n° 1.551/97, dispondo sobre a Justiça de Paz no Estado.

Nâo obstante tenha sido emitido parecer pela Comissao de Adrninistração
Püblica sobre aquele projeto, em que apontou flagrante vicio quanto a forma
de remuneraçâo dos Juizes de Paz, feita por meio da percepção de
emolumentos, observamos que o projeto em tela persiste no mesmo erro, ao
estabelecer, em seu art. 19, idéntica forma de remuneração.

Deve-se recordar, corn efeito, a fim de que nâo paire düvida sobre a
questâo, que a Emenda a Constituiçäo n o 19, de 1998, alterou o art. 39 da
Carta Magna, acrescendo-Ihe o § 40 corn o seguinte teor:

"Art. 39- ..............................
§ 41 - 0 membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de

Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serâo remunerados
exclusivamente por subsIdlo fixado em parcela ünica, vedado o acréscimo de
qualquer gratificaçao, adicional, abono, prêmio, verba de representaçào ou
outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art.
37, X e XI" (grifo nosso).

Tendo em vista que o Juiz de Paz é detentor de mandato eletivo, conforme
disposto no art. 14, § 31, "c", da Constituiçao da Reptiblica, é evidente que a
sua remuneraçào nâo pode ocorrer por meio de percepçâo de emolumentos,
mas exclusivamente por subsidio fixado em parcela ünica, vedado o
acréscimo de qualquer gratificaçao, adicional, abono, prêmio, verba de
representaçâo ou outra espécie remuneratOria. Assim, é necessária a
correçäo da irregularidade apontada, o que faremos por meio da Emenda n°
1.

Observamos, outrossirn, que a proposiçäo prevê que o Juiz de Paz terá
dois suplentes, assim considerados os candidatos que se seguirem na ordem
decrescente de votação.

Como os candidatos são registrados por meio dos partidos politicos a que
sejam filiados, os suplentes, obrigatoriamente, serão aqueles que disputaram
a vaga com o vencedor; todavia, tendo em conta que as atribuicoes do Juiz
de Paz são eminentemente conciliatórias, não se nos aflgura razoável que
seus suplentes sejam adversários politicos, já que tal situação levaria a um
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clima de disputa e animosidade entre as diversas correntes politicas, o que
nâo é, absolutamente, recomendável.

Assim, entendemos ser imprescindIvel que a escolha dos suplentes recaia
em candidato inscrito na mesma chapa do vencedor da eleicäo. Para tanto,
apresentarnos a Emenda no 2.

Por derradeiro, propomos a Emenda n o 3, a fim de corrigir irregularidade de
ordem técriica contida no art. 23 do projeto.

Corn exceção, portanto, das irregularidades sanáveis apontadas, a
proposicão nâo encontra Obice a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 181/99 corn as
Ernendas n

o
s 1, 2 e 3, a seguir red igidas.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 19 a seguinte redacão:
"Art. 19 - 0 Juiz de Paz será remunerado por meio de subsIdio mensal

fixado em parcela Unica, nos terrnos do art. 39, § 4 1, da Constituicão da
RepUblica, na forma da lei.

§ 10 - Os suplentes näo serão remunerados, salvo quando no efetivo
exercicio das funçaes de Juiz de Paz.

§ 21 - 0 Tribunal de Justiça encaminhará o projeto de lei a que se refere o
"caput" deste artigo no prazo de cento e vinte dias, contados da data de
publicaçâo desta lei.".

EMENDA No 2
Dê-se aos arts. 2°, 3, 40 e 5 0 a seguinte redacao:
"Art. 20 - Em cada distrito ou subdistrito judiciário haverá urn Juiz de Paz e

trés suplentes, eleitos na mesma chapa, inscritos e votados na eleição.
Art. 31 -. 0 Juiz de Paz e seus suplentes são eleitos, corn mandato de quatro

anos, pelo voto direto, universal e secreto do eleitorado do distrito ou do
subdistrito judiciário respectivo.

Art. 40 - As eleiçoes de que trata esta lei coincidirão corn as eleicöes
municipais, e o seu mandato terá inhcio e fim iguais aos do Vereador,
permitidas as reeleiçöes.

Art. 5° - 0 processo eleitoral para a eleição do Juiz de Paz é presidido pelo
Juiz Eleitoral competente, considerando-se eleito Juiz de Paz o candidato
inscrito em primeiro lugar na chapa e suplentes os demais candidatos na
ordem de inscricão, aplicando-se subsidiariamente o COdigo Eleitoral e a
Iegislação especifica que não conflitar corn esta lei.

Parágrafo ünico - Em caso de empate na votação, corisiderar-se-ão eleitos
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os candidatos da chapa encabeçada pelo mais idoso.".

EMENDA NO 3
Substitua-se no art. 23 a expressão "poderá baixar" pelo termo "baixará".
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Antãnio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier - Maria José Haueisen - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 196/99

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em tela dispöe sobre o
controle da qualidade da água destinada ao consumo hurnano.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/4/99, a proposicão foi distribulda
as Comissães de Constituicão e Justica e de Meio Ambiente e Recursos
Naturais para receber parecer.

Cumpre-nos, prelirninarrnente, examinar os aspectos jurIdico, constitucional
e legal da matéria, nos terrnos do art. 182, I, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 projeto em exame determina que a ãgua destinada ao consumo humano

sujeitar-se-á, em todo o Estado, a analise permanente de sua qualidade,
devendo o poder pUblico divulgar, mensalmente, para os usuários os
resultados obtidos. Estabelece, ainda, que as Superintendéncias Regionais
de SaUde serão responsãveis pela análise da água nos municIpios que não
disponham de condicães técnicas para tanto.

Trata-se, como se observa, de rnatéria relacionada a protecão da saUde da
populaçäo. Conforme preceituam os arts. 196, "caput", e 200, VI, da Carta
Magna, a saUde e direito de todos e clever do Estado, competindo ao Sistema
Unico de SaUde, nos termos da lei, fiscalizar e inspecionar alimentos,
compreendido o controle de seu teor nutricional, bern como bebidas e água
para o consurno humano. A União cabe, nos termos do art. 24, § 1 1 , da Lei
Malor, estabelecer as normas gerais sobre protecão e defesa da saUde, e,
aos Estados, suplementá-las, para atender a suas peculiaridades.

A Lei Federal no 8.080, de 19/9/90, dispãe, no art. 6 0, VI, que incumbe ao
Sistema Cinico de SaUde exercer a fiscalizacão e a inspecão de água e
bebidas para consumo humano. A seu turno, o Decreto Federal n o 79.367, de
9/3/77, que dispöe sobre as normas e o padrão de potabilidade da água, dá
outras providéncias e regulamenta a Lei Federal no 6.229, de 17/7/75, que
preceitua, no art. 4 0 , textualmente:

"Art. 40 - 0 Ministério da SaUde, em articulação corn as Secretar:as de
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Saüde ou órgãos equivalentes dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, exercerâ a fiscalização e o controle do exato cumprimento das
normas e do padrão de que trata este Decreto".

Depreende-se, portanto, desse cornando normativo federal não ser
incumbëncia dos municipios exercer a fiscalizacão e o controle dos padröes
de potabilidade da água estabelecidos pelo Ministério da SaUde, regra essa
reafirmada pelo item 2 da Portaria n o 36, de 19/1/90, do Ministério da Satde.
Esclareça-se, contudo, que os municIpios são obrigados a adotar as normas
e os padröes de potabilidade da água estabelecidos pelo poder pUblico
federal.

Assim sendo, o art. 2 0 do projeto ofende o ordenamento jurIdico ao repassar
para os municIpios a competência para proceder a anáiise da qualidade da
água destinada ao abastecimento humano e a divulgação mensal do
resultado dessa análise.

Quanto a iniciativa, não vislumbramos ôbice. Para sanar a mãcula
apontada, apresentamos a Emenda n o 1 na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 196/99 corn a Ernenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

D&-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 20 - Compete Secretaria de Estado da Saüde prornover a análise da

qualidade da água destinada ao abastecimento da populacão e divulgar
mensalmente a resultado dessa análise.".

Sala das Comissães, 13 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Maria José

Haueisen - Agostinho Silveira - Paulo Piau - Antonio JUlio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 224/99

Comissão de Constituicao e Justiça
Relatôrio

Dc autoria do Deputado Rogério Correia, a proposicâo em epIgrafe obriga
as servidores das delegacias de poiIcia a informarem as vItimas de estupro
sobre a direito de aborto legal.

Publicada no "Minas Gerais" de 15/4/99, a matéria foi distribulda
preliminarmente a esta Comissão para análise quanta aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 projeto objetiva obrigar os mencionados servidores a informar, no ato do
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registro policial, as mulheres vItimas de estupro, que, caso ocorra gravidez
decorrente do crime citado, elas poderão interrompé-la legalmente, nos
termos do art. 128 do Código Penal. No ato do registro policial, as delegacias
deverão fornecer a vitima a relação das unidades hospitalares pUblicas aptas
a realizar a interrupcão da gravidez, corn os respectivos endereços.

E necessário salientar que a proposicão prevé que o aborto será realizado
por medico e precedido do consentimento da gestante ou, quando incapaz,
de seu representante legal.

O projeto, por fim, estabelece que as despesas decorrentes da execução da
lei correräo a conta de dotacOes orçamentárias prOprias, suplementadas se
necessário.

O chamado "aborto legal" refere-se a exclusão de antijuridicidade
consagrada, desde 1940, pelo art. 128 do Código Penal, em caso de aborto
ocorrido nas seguintes condiçOes: quando necessário para salvar a vida da
mae, chamado também "aborto terapêutico", e quando de gravidez decorrente
de estupro. 0 projeto, evidentemente, trata do segundo caso.

E inegável que estarnos diante de urn tema de relevância pUblica,
concernente, preponderanternente, a saUde da muiher.

Destaca-se no projeto, corn efeito, seu grande alcance social, na rnedida
em que poderá servir como instrumento hábil a propiciar o caminho
necessário a preservação da vida de milhares de mulheres pobres no Brasil,
vitirnas de estupro, que, na maioria das vezes, totalmente alheias as
inforrnaçaes mais elementares, continuarão a recorrer as beberagens corn
chás de mamona e cupim, as agulhas de tricO enfiadas no Otero ou, ate
mesmo, a medicaçOes como o Citotec, cujos riscos para a mulher são hoje
conhecidos.

Nesse sentido, a Constituiçao mineira estatui, em seu art. 10, XV, que
compete ao Estado legislar concorrentemente corn a União sobre proteção e
defesa da saUde.

0 Por outro lado, é certo que as normas do projeto são direcionadas aos
servidores do Poder Executivo e, como tal, estão submetidas ao principio da
reserva de iniciativa, consagrado no art. 66, III, "e", da Constituicão mineira.

Todavia, o § 20 do art. 70 do mesmo diploma dispOe que a sancão terá 0
poder de suprir o vIcio de iniciativa e tornar válida a lei que vier a se originar
da proposicão em referência.

0 	 Concl usão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 224/99.
Sala das ComissOes, 13 de rnaio de 1999.
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Antonio Julio, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria José Haueisen
- Paulo Piau - Eduardo Daladier.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 228/99
Comissão de Constituicâo e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a proposição em

epIgrafe determina que as areas urbanas ociosas de propriedade do Estado
podem ser ocupadas para o cultivo de hortas comunitárias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 15/4/99, o projeto foi distribuldo as
ComissOes de Constituicâo e Justica, de Assuntos Municipais e de
Fiscalizaçäo Financeira e Orcarnentária para receber parecer, cabendo-nos,
prelim inarmente, exarniná-lo em seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regirnento
Interno.

Fu ndarnentacäo
o projeto dispOe, em seu art. 1, que Os terrenos urbanos ociosos do poder

pUblico estadual poderão ser ocupados para fins de cultivo de hortas
comunitárias. Para tanto, Os interessados deverão se cadastrar na Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qua[ ficará encarregada de
celebrar o devido ajuste de cessão das areas, por urn prazo nâo superior a
cinco anos, renovável.

o art. 18, § 20, da Carta mineira, dispOe, textualmente:
"Art. 18- .................................
§ 2° - 0 uso especial de bern patrimonial do Estado por terceiro será objeto,

na forma da lei, de:
- concessao, mediante contrato de direito pUblico, remunerada ou gratuita,

ou a titulo de direito real resolüvel;
II - permissão;
Ill - cessào;
IV - autorizaçâo".
A seu turno, nos terrnos do art. 61, XIV, da Carta Estadual, cabe a

Assembléia Legislativa, corn a sancâo do Governador, dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, especificarnente bens do domInio
püblico.

Näo ha, por conseguinte, nessa matéria, reserva de iniciativa para inaugurar
o processo legislativo. Logo, a iniciativa parlamentar é IegItima.

Como o projeto nào diz de forma cristalina qual a modalidade de uso de
bern pUblico que o poder püblico deverá utilizar no caso em questão,
apresentamos, na conclusão deste parecer, a Ernenda no 1, deterrninando
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que o ajuste corn os interessados se faca por rneio do instrurnento da
autorizaçâo de uso. Essa rnedida, alérn de tornar transparente a atividade do
poder piblico, possibilita ao Estado fazer tais ajustes sern recorrer ao instituto
da licitação. A autorização de uso de bern pUblico é ato unilateral,
discricionário e precário, por meio do qual a administração permite que o
particular a utilize para determinado fim. Nâo ha forma nern requisitos
especiais. Alérn disso, perrnite ao poder pCiblico, por ato unilateral, revogar a
autorização. Como acentua a doutrina, essa modalidade de usa é bastante
cornum para Os casos de terrenos baldios, isto e, bens püblicos näo afetados,
dorninicais.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 228/99 corn a Ernenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA N o 1

D&-se ao art. 1 0 a seguinte redaçao:
"Art. 1° - As areas urbanas ociosas do domInio do Estado poderao ser

ocupadas para o cultivo de hortas cornunitárias, nos termos do art. 18, § 20,
IV, da Constituiçâo do Estado e na forma estabelecida nesta lei.".

Sala das CornissOes, 13 de maio de 1999.
AntOnio JUlio, Presidente - Paulo Piau, relator - Maria José Haueisen -

Agostinho Silveira - Errnano Batista - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LE! N o 238/99

Cornissâo de Constituiçào e Justiça
Relatório

De autoria do Chefe do Poder Executivo, a proposiçao em epigrafe fixa a
remuneração mensal do cargo de Auditor-Geral do Estado.

z	 Publicada no "Diário do Legislativo" de 16/4/99, foi a projeto distribuldo
preliminarrnente a esta Comissao para ser subrnetido a exarne quanta aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos terrnos do art.

0
	 188, c/co art. 102, Ill, "a", do Regimento Interno.

Fu ndamentaçao
A Lei Delegada n o 6, de 1985, por meio de seu art. 39, alterou a

C denominaçao da Auditoria-Geral do Estado, unidade integrante da estrutura
da Secretaria de Estado da Fazenda, para Superintendência de Auditoria,

C Inspeçao e Controle. 0 mesmo diploma, concomitantemente, criou, no "caput"
C do art. 40, a Auditoria-Geral do Estado, diretamente subordinada ao

Governador do Estado, corn a finalidade de exercer a auditoria de gestäo da
açäo governamental, bern corno, no art. 41, o cargo em comissâo, de
recrutarnento amplo, de Auditor-Geral do Estado.
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o projeto em análise objetiva fixar a remuneracão do mencionado cargo. A

matéria e de competência do Estado, por forca do disposto no §1 0 do art. 25
da Constituicâo Federal, c/c o art. 10, II, da Carta mineira, que estatui que
compete ao Estado organizar seu Governo e administraçäo. A Constituicao
Estadual estabelece, outrossim, que cabe a Assembléia Legislativa, corn a
sancão do Governador, dispor sobre a criação de cargos e a fixacao de sua
rernuneracão (art. 61, VIII).

Quanto a inauguração do processo legislativo, cumpre ressaltar que se trata
de matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos termos do art.
66, III, 'b", da Constituição do Estado.

Nos termos do dispositivo regimental mencionado anteriormente, a atuacão
desta Comissão se restringe a apreciação da matéria quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e Iegalidade, restando a comissâo seguinte
avaliar o mérito da proposta contida no projeto.

Sendo assim, o projeto de lei sob comento nâo encontra Obice de natureza
juridico-constitucional a sua tramitaçao nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 238/99.
Sala das Comissães, 13 de rnaio de 1999.
Ermario Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Maria José Haueisen -

Antonio Julio - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 26/99

Corn issão de Redacâo
0 Projeto de Lei n o 26/99, do Deputado César de Mesquita, que declara de

utilidade pt:iblica a Instituiçâo das Servas de Maria Ministras dos Enfermos,
corn sede no Municipio de Divinópolis, foi aprovado em turno Unico, sern
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 26/99
Declara de utilidade pUblica a Instituicão das Servas de Maria Ministras dos

Enferrnos, corn sede no MunicIpio de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pOblica a Instituicão das Servas de

Maria Ministras dos Enfermos, corn sede no Municipio de DivinOpolis.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 4 de rnaio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 35/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 35/99, do Deputado Eduardo Brandão, que declara de
utilidade püblica a Fundaçäo Pró-SaUde de Ribeirão das Neves, corn sede no
Municipio de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno Cinico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 35/99
Declara de utilidade pUblica a Fundação PrO-Saüde de Ribeirão das Neves,

corn sede no MunicIpio de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Fundaçào PrO-SaOde de

Ribeirào das Neves, corn sede no MunicIpio de Ribeirâo das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 4 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - AIlton Vilela, relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 55/99
Corn issäo de Redacão

O Projeto de Lei n o 55/99, do Deputado Sebastiào Navarro Vieira, que
declara de utilidade pOblica a Associaçâo Comunitária do Bairro Josefina
Coelho de Souza, corn sede no MunicIpio de Barroso, foi aprovado em turno
Unico, com a Emenda n° i.

Vem agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 55/99
Declara de utilidade püblica a Associacao Comunitária do Bairro Josefina

Coelho de Souza, corn sede no MunicIpio de Barroso.
A Assernbléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pCiblica a Associacao Comunitária do
Bairro Josefina Coelho de Souza, corn sede no MunicIpio de Barroso

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 62/99
Cornissão de Redacâo

O Projeto de Lei n o 62/99, do Deputado Joâo Leite, que declara de utilidade
püblica a entidade Uniâo Feminina Missionária Batista Mineira - UFMBM -,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, corn a
Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 62/99
Declara de utilidade ptiblica a entidade Uniào Ferninina Missionária Batista

Mineira - UFMBM -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade União Feminina

Missionária Batista Mineira - UFMBM -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 13 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 79/99
Corn issâo de Redação

O Projeto de Lei n o 79/99, do Deputado lvo José, que declara de utilidade
püblica a Federacâo dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais - FAP-
MG -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico,
corn a Emenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.
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PROJ ETO DE LEI N o 79/99

Declara de utilidade ptblica a Federaçâo dos Aposentados e Pensionistas
de Minas Gerais - FAP-MG -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Federaçao dos Aposentados e

Pensionistas de Minas Gerais - FAP-MG -, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 13 de rnaio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N° 82/99
Corn issäo de Redaçâo

O Projeto de Lei no 82/99, de autoria do Deputado Sebastiäo Costa, que
declara de utilidade püblica o Conselho Central Frederico Ozanan, corn sede
no MunicIpio de Carangola, foi aprovado em turno tinico, corn a Ernenda no 1.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 82/99
Declara de utilidade püblica o Conselho Central Frederico Ozanan, corn

sede no Municipio de Carangola.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade püblica o Conseiho Central Frederico

Zi Ozanan, corn sede no MunicIpio de Carangola.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 13 de rnaio de 1999.0	
Elmo Braz, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Marco Regis.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 86/99
Corn issâo de Redacào

O Projeto de Lei no 86/99, de autoria do Deputado Hely TarquInio, que
declara de utilidade pUblica a Associação dos Aposentados, Pensionistas e

0 Idosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no Municipio de Patos de
Minas, foi aprovado em turno ünico, sern ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
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268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 86/99
Declara de utilidade püblica a Associacão dos Aposentados, Pensionistas e

ldosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no Municipio de Patos de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade piblica a Associacâo dos Aposentados,

Pensionistas e Idosos de Patos de Minas - AAPI -, corn sede no MunicIpio de
Patos de Minas.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Márcio Kangussu.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 87/99
Comissäo de Redação

0 Projeto de Lei n o 87/99, do Deputado Hely TarquInio, que declara de
utilidade pUblica a Associacão Beneficente em Assistência Social dos Bons
Samaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIpio de Patos de Minas, foi
aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 87/99
Declara de utilidade püblica a Associação Beneficente em Assisténcia

Social dos Bons Samaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIpio de Patos de
Minas.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Beneficente ern

Assistência Social dos Bons Samaritanos - ABONS -, corn sede no MunicIplo
de Patos de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Márcio Kangussu.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 125/99
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Comissão de Redaçâo

O Projeto de Lei n° 125/99, do Deputado José Milton, que declara de
utilidade püblica a Associacão dos Municipios da Microrregião do Alto
Paraopeba - AMALPA -, com sede no MunicIpio de Conselheiro Lafaiete, foi
aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 125/99
Declara de utilidade ptbIica a Associacão dos MunicIpios da Microrregiao

do Alto Paraopeba - AMALPA -, corn sede no MunicIpio de Conselheiro
Lafaiete.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piblica a Associacâo dos MunicIpios da

Microrregiäo do Alto Paraopeba - AMALPA -, com sede no Municipio de
Conselheiro Lafaiete.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 13 de malo de 1999.
Elmo Braz, Fresidente - Marco Regis, relator - Márcio Kangussu.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 119/99
Mesa da Assembléia

Re!atório
De autoria do Deputado Amitcar Martins, o requerimento em epIgrafe requer

seja enviado oficio ao Secretário da Casa Civil solicitando esclarecimentos
sobre a legalidade da Resoluçâo n° 1/99, que dispöe sobre a transformação
de seis cargos de recrutamento limitado em cargos de recrutamento amplo.

Publicada em 31/3/99, a proposiçâo foi distribulda a Mesa da Assernbléia
para receber parecer, conforme o disposto no art. 233, XII, c/c o art. 234, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento em epigrafe visa a tornar claros os fundarnentos juridicos

que embasaram a ediçâo da Resoluçâo n° 1/99, da Secretaria da Casa Civil,
que dispöe sobre a transformacão de cargos de recrutamento limitado em
cargos de recrutarnento amplo.

A referida resoluçao fundarnentou-se, conforme consta na sua ementa, no
disposto no art. 2 0 da Lei n° 9.530, de 29/12/87 (a ementa faz menção ao art.
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30 mas acreditamos que se trata de mero erro de transcricao), corn a
alteração dada pelo art. 6 0 da Lei n o 10.480, de 17/9/91.

Os dispositivos apontados na resolução tratarn de cargos de provimento em
comissão. 0 mencionado art. 20 da Lei no 9.530, de 1987, estabeleceu que
30% dos cargos de provimento em comissão que especifica são de
recrutarnento amplo, sendo o restante de recrutamento limitado. 0 art. 6 0 da
Lei no 10.480, de 1991, por sua vez, determinou o acréscimo de dez pontos
ao referido percentual, que passou a ser de 40%, mas tal dispositivo foi
expressamente revogado pela Lei n o 10.475, de 25/5/92, ficando, assim,
restabelecido o antigo percentual de 30%.

Diante da imprecisão contida na referida ementa da resolucao em comento,
que arrola dispositivo já revogado, e tendo em vista o erro material
anteriormente referido, esta Casa, no exercIcio do controle externo dos atos
do Poder Executivo, tern o poder-dever de verificar a regularidade do ato
normativo baixado pelo Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicacão
Social.

De fato, a Constituição Estadual, no seu art. 62, inciso XXXI, estabelece
que compete privativamente a Assembléia Legislativa fiscalizar e controlar os
atos do Poder Executivo, incluIdos os da administracao indireta.

O art. 233, inciso XII, do Regimento Interno desta Casa permite ao
Deputado, por meio de requerimento sujeito a deliberaçao do Plenário,
solicitar informaçoes as autoridades estaduais. 0 art. 234 do mesmo diploma
estabelece que deverá ser emitido parecer sobre a proposição.

Dessa forma, não vislumbramos óbice constitucional nem regimental ao
pedido de informaçao formulado pelo Deputado, uma vez que, conforme já
afirmamos, compete ao Poder Legislativo fiscalizar Os atos do Poder
Executivo.

Todavia, e necessário dar ao texto do requerimento uma forma mais
adequada, razão peta qual propomos o Substitutivo n o 1, ao final deste
parecer.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento no 119/99 na forma

do Substitutivo no 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N O 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja

enviado oficio ao Secretário da Casa Civil solicitando que preste informaçöes
sobre a Resolucão n o 1/99, dessa Secretaria, publicada no Minas Gerais de
19/1/99, indicando o nUmero total de cargos de provimento em comissão da
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classe de Assessor II, integrantes do Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Casa Civil, a fim de que se possa verificar se foi
observado 0 disposto no art. 21 da Lei no 9.530, de 29/12/87, que estabelece
que 30% dos cargos de provimento em comissão são de recrutamento amplo,
sendo o restante de recrutamento limitado.

Sala das Reuniöes da Mesa da Assembtéia, 11 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Ditzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 171/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas, a proposiçao
em epIgrafe tern como escopo solicitar a Presidência desta Casa que
encaminhe ofIcio ao Presidente da COPASA-MG, requerendo-Ihe o envio da
programação de investimentos em obras de combate a seca e em
saneamento básico, nas regiöes mineiras do Norte, vale do Jequitinhonha e
vale do Mucuri.

0 requerimento foi publicado em 10/4/99 e a seguir encaminhado a este
órgão colegiado para que, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento
Interno, emita parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A iniciativa do requerimento encontra amparo no § 3° do art. 54 da

Constituiçao mineira, segundo o qua] a Mesa da Assembtéia poderá
encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração
indireta, e a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informaçao falsa constituem infracão administrativa, sujeita a
responsabilização.

E certo que a proposição sob comento diz respeito ao exercIcio da
competéncia reservada ao Poder Legislativo de exercer controle e
fiscalização sobre os atos do Poder Executivo, inclusive das entidades da
administração indireta.

Dal por que consideramos oportuna e conveniente a prestação das aludidas
informaçaes a Comissao Especial da Seca no Norte de Minas, em favor de
conclusöes consistentes que esse colégio de partamentares deverá
apresentar ao final de seus trabalhos.

Conctusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 171/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 11 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval
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Angelo - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 205/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, a requerimento em tela requer
seja enviado ofIcio ao Secretário de Estado do Planejamento e 000rdenac5o
Geral e ao Presidente da TURMINAS, salicitando-Ihes informaçães sobre a
perspectiva de insercâo do vale do Jequitinhonha no PRODETUR,
considerando a grande potencialidade de desenvolvimento da região na area
de turismo.

Publicada em 17/4/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento lnterno.

Fundarnentaçäo
o requerimento em exame submete-se ao comando do art. 54, § 2 1 e 3°,

da Carta Estadual, que confere a prerrogativa a esta Casa de encaminhar
pedido de informaçâa a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da
administraçãa indireta, ao Comandante-Geral da PolIcia Militar e a outras
autoridades estaduais.

o Programa de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR - tem a objetivo
de desenvolver, de forma integrada, a turismo no Nordeste, atraindo
investimentas privados e abrindo caminho para a criacâa de empregos e a
melhoria da qualidade de vida da população local. 0 programa prevé, para o
incremento do turismo, obras de saneamento básico e abastecimento nas
cidades, além de recuperaçào de estradas, aparelharnento de partas e
recuperacão do patrimônio histôrico.

Tendo em vista que a região banhada pelo rio Jequitinhonha possui um
grande potencial turIstico, em razão de seu nacionalmente reconhecido e
respeitado artesanato, de seu foiclore, patrimônio histOrico, cultura popular e
riquezas naturals, consideramos a proposição conveniente e oportuna, pois a
insercão do referido vale no PRODETUR paderá constituir investimento de
alto valor para a desenvolvimento da regiâo.

Conclusäo
Diante do exposto, apinamos pela aprovação do Requerimento n° 205/99

corn a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N o 1

Suprimam-se as expressöes: "ao Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenaçao, Dr. Manoel da Silva Costa Jünior",e, "excelentissimo senhor" e
"Dr. Fernando AntOnio Vasconcelos Lana e Souza".

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 11 de malo de 1999.
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Anderson Adauto, Presidente e relator - José Braga - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 267/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária,
atendendo a requerimento do Deputado Rogerio Correia, a requerimento em
apreco tern par finalidade solicitar ao Secretário da Fazenda a envio, a esta
Casa, de nota técnica a respeito do Projeto de Lei no 42/99, anexo, que
dispOe sobre crit(§rio para apuracão do Valor Adicionado Fiscal - VAF -, para
fins de distribuição do ICMS aos municipios que tenham area de seus
territOrios ocupada pelo projeto original da ernpresa Ago Minas Gerais S. A. -
A0MINAS -, na qual constem, entre outras inforrnaçOes: a) a entendimento
da Secretaria sob o ponto de vista legal; b) as valores distribuldos aos
municIpias envalvidas nos Oltirnos dais anas; c) as valares que deixaram de
ser entregues aas municipias par determinaçâa judicial; d) uma análise da
repercussãa financeira para as municIpias envolvidas, casa a prajeta seja
apravada canforme prapasta.

Publicada em 30/4/99, vem a prapasiçãa a Mesa para receber parecer, nos
termas dos arts. 234 e 79, incisa VIII, alinea "c", do Regimenta lnterna.

Fundamentaçaa
A matéria em exame insere-se no ârnbita da campetência privativa da

Assernbléia Legislativa, par farça do dispasta no art. 62, XXXI, da
CanstituiçOa do Estada. Trata-se, tarnbém, de matéria sujeita a apreciaçàa do
Plenária, confarme estabelece a art. 233, incisa X1 I, do Regimento Interna.

0 ardenamento canstitucional vigente atribuiu a esta Casa a funcãa de
elaborar narmas jurIdicas e, além dissa, recanheceu a competência deste
Pader para exercer a contrale externa sabre as atividades da administraçaa
pübl ica.

Entre as procedimentas adatados pelas parlamentares está a pedida de
informaçaa, par escrito, encaminhado pela Mesa da Assembléia as
autoridades estaduais da administraçaa direta au indireta, seja para
acrescentar dadas relativos a matéria legislativa em trâmite, seja quanda
referente a fato sujeita a cantrale e fiscalizaçäo da Assembléia Legislativa.

E salutar ao exercicia pleno da demacracia a farnecimento de infarmaçOes
par órgãos do Pader Executiva, tanta para facilitar a exercIcia do papel
constitucional do Legislativo de fiscalizador coma para fornecer informaçOes
técnicas necessárias a elaboraçaa de norma jurIdica.

A Secretaria da Fazenda 6 a orgOa respansável pela apuraçäo do VAF,

z
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principal critério para definiçâo dos indices de participaçao dos municIpios no
ICMS. 0 projeto em tela visa a definir critério para distribuir o ICMS originário
do VAF da Aç0MINA5, rateando o movimento econOmico gerado por aquela
empresa entre os MunicIpios de Ouro Branco, Congonhas, Ouro Preto e
Conselheiro Lafaiete.

o Decreto no 38.714, de 24/3/97, determina que o VAF de estabelecimentos
que se estenderem pelos territOrios de mais de urn municIpio deve ser
calculado proporcionalmente, mediante acordo celebrado entre os municipios
envolvidos e homologado pela Secretaria da Fazenda. Por ser essa
Secretaria responsável pela apuracão e pela homologação de acordo, quando
existir, é importante sua manifestação nessa questao. Tal manifestaçao torna-
se urgente devido a gravidade da situaçâo financeira dos Municipios de
Congonhas e Ouro Branco, que näo estao recebendo os recursos referentes
ao movimento econômico da AçOMINAS, urna vez que estes estão sendo
depositados numa conta especial, aguardando decisâo judicial.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçäo do Requerimento no 267/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 11 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira. 	 -
C0MUNICAA0 DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAçAO
- 0 Sr. Presidente despachou, em 13/5/99, a seguinte comunicacão:
Do Deputado José Henrique, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Anedino Clara Ferreira, ocorrido em 1°15/99, em Governador Valadares. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 18 DE MAJO DE 1999

AlAS

ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIzAçA0
FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dez horas e quinze minutos do dia quatro de maio de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Márcio
Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Rogerio Correia e
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto,
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimerito da
seguinte correspondëncia: Oficios n°s 43/99, da Prefeitura Municipal de
Rubim, e 4.677/99, do Presidente da 3 1 Câmara do Tribunal de Contas do
Estado, ambos publicados no "Diário do Legislativo" no dia 30/4/99. A
Presidência informa também que foram designados relatores para as
seguintes proposiçoes recebidas pela Comissäo: no 10 turno, Projetos de Lei
n

o
s 30, 43, 66 e 75/99 - Deputado Márcio Cunha; 40/99 - Deputado Rogério

Correia; 88 e 120/99 - Deputado Miguel Martini. Passa-se a la da
Ordem do Dia, com discussão e votaçäo de proposiçöes sujeitas a
apreciaçào do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Márcio Cunha passa a
Presidência ao Deputado Mauro Lobo e apresenta requerimento em que
solicita a inversâo da pauta da reuniâo. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Retoma a Presidência o Deputado Márcio Cunha. 0
Deputado Miguel Martini usa a palavra e apresenta questäo de ordem relativa
ao acompanhamento de assessoria prOpria durante as reuniöes de
Comissöes e Plenário, a qual a Presidência responde de pronto, citando os
arts. 127 e 94, corn os seus respectivos parágrafos, do Regimento Interno. 0
Presidente, na qualidade de relator do Projeto de Lei no 81/99, no 10 turno,
emite seu parecer, pelo qua[ conclui pela aprovação da proposiçâo na forma
do Substitutivo no 1. Na fase de discussào, o Deputado Eduardo Hermeto
solicita vista da matéria, pedido deferido pela Presidéncia. Corn a palavra, o
Deputado Mauro Lobo, relator no 10 turno do Projeto de Lei n o 78/99, que
emite seu parecer pela aprovaçào da proposição na forma apresentada.
Colocado o parecer em discussào, o Deputado Eduardo Hermeto usa a
palavra e apresenta requerimento em que solicita 0 adiamento da discussão
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da matéria. Colocado em votacão, o requerimento é aprovado. Corn a
palavra, o Deputado Miguel Martini, relator no 10 turno do Projeto de Lei n°
67/99, que emite seu parecer concluindo pela aprovação da matéria na forma
proposta. 0 Deputado Eduardo Hermeto apresenta requerimento em que
solicita o adiamento de discussão da matéria. Colocado em votacao, e o
requerimento aprovado. Corn a palavra, o Deputado Rogerio Correia, relator
no 10 turno do Projeto de Lei no 64/99, que emite seu parecer pela aprovação
da matéria corn as Ernendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituiçäo e
Justiça. Colocado em votaco, é o parecer rejeitado. A Presidência designa o
Deputado Eduardo Hermeto novo relator da matéria, de acordo corn o § 3° do
art. 138 do Regirnento Interno. 0 Presidente, na qualidade de relator do
Projeto de Lei n o 19/99, profere parecer que conclui pea aprovaçâo da
proposiçäo na forma apresentada. Colocado em discussâo e votacào, é o
parecer aprovado. Passa-se 31 Fase da Ordem do Dia, corn discussâo e
votaçào de proposicöes da Cornissâo. Corn a palavra, o Deputado Rogerio
Correia, que solicita que esta Casa encaminhe oficio ao Secretário da
Educacão e ao Sindicato dos Trabaihadores do Ensino - Sind-UTE - pedindo
nota técnica a respeito do Projeto de Lei n° 119/99, a qual contenha as
seguintes inforrnaçöes: entendirnentos sob o ponto de vista legal e sob os
pontos de vista moral e administrativo; repercussão da aprovacão de tal
medida na foiha de pagamento do Estado. Colocado o requerirnento em
votação, este e aprovado. Corn a palavra, o Deputado Eduardo Hermeto, que
apresenta requerimento pleiteando seja solicitado a Secretaria da Fazenda
estudo técnico sobre o irnpacto financeiro e orçamentário decorrente do
Projeto de Lei no 67/99, que objetiva alterar a alIquota do ICMS incidente
sobre as operaçöes de fornecimento de energia elétrica para consumo
residencial para 15%. Colocado em votacäo, é o requerimento aprovado. 0
Deputado Miguel Martini usa a palavra e solicita informação ao Presidente
desta Comissâo sobre o andamento de requerimento de sua autoria aprovado
nesta Cornissào no dia 23/3/99, em que faz pedidos de informacâo ao
IPLEMG. A Presidéncia responde que o referido requerimento foi dirigido ao
Presidente desta Casa, tendo sido protocolado no dia 24/3/99. A seguir, o
Deputado Márcio Cunha passa a Presidência ao Deputado Mauro Lobo e
apresenta requerimento em que solicita convidar o Secretário do Trabalho, da
Assisténcia Social, da Crianca e do Adolescente, Sergio Cardoso Motta, a fim
de que preste esclarecimentos sobre desvios de recursos do FAT praticados
pelo Instituto de Educação dos Trabaihadores - lET - e outras entidades, bern
como sobre os resultados preliminares ou firiais de auditoria realizada pelo
Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas do Estado. Colocado em votacáo,
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é o requerimento aprovado. Retoma a Presidéncia o Deputado Márcio Cunha,
que convida Os Deputados a participar de urna visita desta Cornissão,
juntarnente corn a Comissáo de Transporte, Cornunicação e Obras Püblicas,
ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte, para avaliaçäo dos impactos causados
pelo não-cumprirnento do convênio entre a CEMIG, o DNER e a PBH, a qual
será realizada no dia 7/5/99, as 9 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os
membros da Cornissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 11 de rnaio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Miguel Martini - Olinto

Godinho - Antãnio Carlos Andrada.
ATA DA 6a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DA CARTE IRA DE

HABILITAcAO
As nove horas do dia seis de rnaio de mil novecentos e noventa e nove,

cornparecem na Sala das Cornissöes Os Deputados Joâo Leite, Alberto
Bejani, Ivo José, Christiano Canêdo e Márcio Cunha, membros da
supracitada Comissäo. Registra-se a presenca do Sr. Eparninondas Fulgêncio
Neto, Procurador-Geral do Estado. Havendo ntmero regimental, o
Presidente, Deputado Joâo Leite, declara abertos os trabalhos e, em virtude
da aprovaçäo de requerirnento do Deputado Christiano Canédo, dispensa a
leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos rnembros presentes. Em seguida, acusa o recebimento da seguinte
correspondéncia: ofIcios do Sr. José Antonio de Moraes, Corregedor Geral de
PolIcia, encarninhando cópia de oficio da 27 a Delegacia Regional de
Seguranca Püblica, de Joäo Monlevade, relativo a inquérito policial,
instaurado e já remetido a justica, para apurar facilitaçâo na obtencâo de
carteira de habilitaçao, corn envolvimento de policial civil aposentado; cOpia
de ofIcio da 8a Delegacia Regional de Segurança PCiblica, de Montes Claros,
que encaminha relatôrio referente a apreensOes de carteiras de habilitaçao,
corn suspeita de falsidade, as quais tern origem, na quase totalidade, em
outros Estados; cOpia de oficio da 5 1 Delegacia Regional de Seguranca
PUblica, de Governador Valadares, que encarninha manifestacäo de apoio a
policiais dessa Delegacia, formulada pela Câmara Municipal desse municipio,
corn relaçao a denüncias relativas ao assunto objeto da Comissão; e cópia do
organograrna e lista das autoridades lotadas nessa Corregedoria; oficio do Sr.
Marcos Henrique Caldeira Brant, Juiz de Direito da Cornarca de Santa Luzia,
que encaminha cópia do despacho de indeferimento do pedido de prisão
preventiva do co-acusado Jair Hélio Silva, Delegado de Policia; ofIcio do Sr.
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Carlos Eduardo Vieira, Diretor Técnico do DETRAN-RS, que encaminha
informaçoes sobre o funcionamento desse árgão. 0 Presidente informa que a
reuniâo se destina a ouvir Os Srs. Robson Maria dos Santos, Sebastião
Gualter Martins e José Martins dos Santos e a discutir e votar proposiçöes da
Comissão. Passa-se 3a Fase da Ordem do Dia, e são aprovados
requerimentos do Deputado Ivo José, em que solicita seja ouvida a Detetive
Claudia Liliane da Silva Ribeiro, na reunião de 6/5/99, e seja convocado o Sr.
Sandro Roberto de Almeida para esclarecer as circunstäncias em que a Sra.
Maria do Socorro adquiriu sua carteira de habilitaçao; e do Deputado Alberto
Bejani, em que solicita a convocação dos Srs. Mario Tasso Lima, proprietário
da Auto Escola Minas Gerais; José Pires de Toledo, da Auto Escola Andrade;
Paulo Soares, da Auto Escola Cordial; Abraâo Elias, da Auto Escola Avante, e
Luis Wilson Tavares Almada, da Auto Escola Brasilia, empresas essas com
sede em Juiz de Fora; da Detetive Elizabeth Guimarães, dos Srs. André Luiz
de Carvalho, Remy Nogueira, Romério Moreira Costa, Elder Gonçalo
Monteiro d'Angelo e João Sarnpaio e do Delegado Edilberto Tadeu
Rodrigues, lotados na 71 Delegacia Regional de Juiz de Fora; do Sr. Elber
Machado Cordeiro, ex-Delegado Regional de Segurança Püblica, e das
pessoas citadas pela Detetive Claudia Liliane da Silva Ribeiro como
compradoras de carteiras de habilitação em Juiz de Fora; solicita o
deslocamento da Comissão para o MunicIpio de Juiz de Fora; solicita seja
expedido oficio ao Sr. Ronaldo Jacques Camargos Cunha, Chefe do
DETRAN-MG, pedindo a imediata suspensão das atividades e rigorosa
auditoria nas Auto Escolas Andrade, Cordial, Avante e Brasilia, de Juiz de
Fora; e ao Secretário da Segurança PUblica pedindo o afastamento
temporário de suas funcoes na 7a Delegacia Regional de Juiz de Fora da
Detetive Elizabeth Guimaràes, dos Srs. André Luiz de Carvalho, Remy
Nogueira, Romério Moreira Costa, e João Sampaio, examinadores do
DETRAN-MG, e do Delegado Edilberto Tadeu Rodrigues. Apos, são ouvidos
os depoentes, cada urn por sua vez, depois de Ihes serem prestados
esclarecimentos sobre o funcionamento das comissöes parlamentares de
inquérito. Cada depoente é devidamente qualificado e questionado pelos
membros da Comissão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxima reuniäo ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Joào Leite, Presidente - Christiano Canêdo - Márcio Cunha - Miguel Martini

- Ivo José - José Alves Viana - Alberto Bejani.
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ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITuIcAO E JUSTIA
As dez horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ermano Batista, Antonio
JCilio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e, nos termos regimentals, acusa o recebimento das seguintes
proposiçöes, para as quais designa Os relatores a seguir citados: Projetos de
Lei n

o
s 251, 264, e 266/99 (Deputado Adeirno Carneiro Leão); Projetos de Lei

n
o
s 242, 248, 252, 255, 257, 261, 265 e 270/99 e Projeto de Lei

Complementar n o 10/99 (Deputado Paulo Piau); Projetos de Lei n o
s 241, 256,

268 e 269/99 (Deputado Eduardo Daladier); Projetos de Lei n o
s 253 e 272/99

(Deputado Antonio Julio); Projetos de Lei n o
s 243, 244, 254, 260, 267 e

274/99 (Deputado Agostinho Silveira); Projetos de Lei n o
s 245 a 247, 258, 271

e 275/99 (Deputado Ermano Batista); Projetos de Lei n o
s 259, 263,e 276/99

(Deputado Irani Barbosa). Passa-se a fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenãrio da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluern pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n os 189 e 167/99, este corn
a Emenda no 1 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 140 corn as Emendas
n

o
s 1 e 2; 188 na forma do Substitutivo no 1; e 204/99, corn as Emendas n os 1

a 4 (relator: Deputado AntOnio JOlio); 149 e 197, este corn a Emenda no 1; 203
e 216/99, este na forma do Substitutivo no 1 (relator: Deputado Agostinho
Silveira); e 202/99 (relator: Deputado Paulo Piau); e Os pareceres que
concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade
dos Projetos de Lei n

o
s 164 e 175/99 (relator: Deputado AntOnio Julio); 176 e

183/99 e Projeto de Lei Complementar n o 6/99 (relator: Deputado Agostinho
Silveira). 0 Projeto de Lei no 172/99, que teve parecer do relator, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, concluindo por sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, aprovado na reunião do dia 27/4/99, juntamente corn duas
propostas de emendas apresentadas pelo Deputado Ermano Batista, teve a
nova redação, dada pela Deputado Agostinho Silveira, confirrnada pela
Comissão. Os Projetos de Lei n

o
s 185/99, que recebeu parecer do relator,

Deputado Antonio Julio, concluindo pela sua inconstitucionalidade, ilegalidade
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e antijuridicidade, teve sua discussão adiada atendendo a requerimento
aprovado pela Comisso. 0 Projeto de Lei n o 162/99, que recebeu parecer do
relator, Deputado Antonio Julio, concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade corn a Emenda no 1, teve sua discussào adiada em
virtude de pedido de vista deferido pela Presidéncia. 0 Projeto de Lei no
181/99 teve sua apreciação adiada em virtude de pedido de prazo pelo
relator. Passa-se a fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposicOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votacâo, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 215 e 225/99, este corn a Emenda n o I
(relator: Deputado Paulo Piau); 234 e 235, este corn a Emenda no 1, e 249/99
(relator: Deputado AntOnio Julio). Passa-se a fase de discussão e votação de
proposicOes da Comissâo. A PresidOncia sugere que as reuniOes ordinárias
da ComissOo sejam realizadas, a partir da próxima semana, todas as quintas-
feiras, as io horas, e a sugestão é aceita por todos os Deputados presentes.
Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei
n

o
s 164, 175, 176, e 183/99 e do Projeto de Lei Complementar n o 6/99 ao

Plenário para inclusão dos pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, quinta-feira, dia
13 do corrente, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Maria

José Haueisen - Paulo Piau - Antonio JUlio.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS DO PODER

EXECUTIVO
As dez horas e quinze minutos do dia seis de rnaio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Mauro
Lobo, Alvaro AntOnio, Pastor George, Rogerio Correia e Sebastião Costa,
membros da supracitada Comissào. Havendo nUmero regimental, e na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado Mauro Lobo
assume a Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Alvaro AntOnio, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. 0 Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir o Sr.
José Augusto Trópia Reis, Presidente do Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais - BDMG -, a quem convida a tornar assento a mesa
dos trabalhos. 0 Presidente registra a presenca do Sr. Luiz Carlos Pereira
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Guilherme, Gerente do Departamento de Fundos de Desenvolvimento do
BDMG. 0 convidado faz a sua exposição e, em seguida, é questionado pelos
Deputados Pastor George, Alvaro AntOnio, Sebastiâo Costa, Rogério Correia
e Mauro Lobo. 0 Presidente agradece a participação do Sr. José Augusto
TrOpia Reis, Presidente do BDMG, e os valiosos subsIdios por ele prestados
a Comissão e suspende a reunião por 5 minutos para que os parlamentares
possam se despedir do convidado. Reabertos os trabalhos, o Presidente
passa a fase de discussão e votação de proposiçOes da Comissão. 0
Deputado Rogerio Correia apresenta dois requerimentos: o primeiro, em que
solicita seja convidado a participar de reuniâo da Comissão o Deputado
Geraldo Rezende, Secretário de IndUstria, Comércio e Turismo; e o segundo,
em que solicita seja enviado a direcão da COPASA-MG pedido de
informaçOes sobre Os repasses a qualquer tItulo de recursos dessa ernpresa
para o caixa Unico do Estado, especificando a data, a natureza e o montante,
durante o ano de 1998. Colocados em votação, cada urn por sua vez, são
aprovados Os requerirnentos. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a !avratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 13 de maio de 1999.
Dinis Pinheiro, Presidente - Dimas Rodrigues - Rogerio Correia - Mauro

Lobo - Sebastiâo Navarro Vieira - Alvaro AntOnio.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

TRANSPORTE, COMuNICAçAO E OBRAS PCJBLICAS
As dezesseis horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissoes os Deputados Alvaro AntOnio,
Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente informa que continua em votação o parecer
sobre o Projeto de Lei no 12199. Submetido a votação, é rejeitado o parecer
do relator, Deputado Wanderley Avila, corn dois votos contra, dos Deputados
Arlen Santiago e Dinis Pinheiro, e urn voto a favor, do Deputado Wanderiey
Avila. 0 Presidente declara que se abstém de votar e anuncia que está
rejeitado o parecer do relator. A seguir, submete a votação o Substitutivo n o 2,
do Deputado Arlen Santiago, o qual é aprovado corn dois votos a favor e urn
contra, do Deputado Wanderley Avila. 0 Presidente designa novo relator o
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Deputado Arlen Santiago, nos termos do art.138, § 30• Prosseguindo, o
Presidente passa a palavra ao Deputado Arlen Santiago para relatar a Projeto
de Lei no 77/99, no 10 turno. Procedida a leitura do parecer, o relator conclui
pela sua aprovação na forma do Substitutivo no 1. Submetido a votação, é o
parecer aprovado. A seguir, a Presidente passa a discussão e a votacão de
proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a votação, são aprovados em turno Unico, cada urn por sua vez,
os Requerimentos n os 167, 186 a 191, 193, 202, 216 a 224, 233 a 248, 253 a
256/99. Ato continua, a Presidéncia passsa a discussão e a votaçãa de
proposiçöes da Comissão. A Deputada Maria José Haueisen apresenta
requerimento em que solicita audiência ptThlica corn o Comandante da Poilcia
Militar Rodoviária, a Diretor-Geral do DER-MG, a Diretor-Geral do DETRAN e
O Prefeito Municipal de Caeté, corn a finalidade de debater problemas
relacionados corn o fretamento de velculos na Região Metropalitana de Belo
Horizonte. Os Deputados Arlen Santiago e Dinis Pinheiro fazem usa da
palavra para encarninhar a votaçãa. Submetido a vataçaa, é a requerimenta
aprovada. A seguir, a Deputado Wanderley Avila apresenta requerimento em
que solicita audiência püblica corn a presenca da Assaciacãa de Defesa dos
Consurnidores, Usuários e Contribuintes em Minas Gerais - ADUCON -, corn
a participação dos Secretários de Transportes e Obras PCjblicas e do
Planejarnento e Coordenação Gera], para debater a tema Desvinculaçâo do
Sistema Operacional dos Transportes de Obras do Estada. Submetido a
vataçao, e a requerimenta aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca as mernbros
da Cornissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Bilac Pinto -

Wanderley Avila.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDucAçAo,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As nove horas e trinta minutos do dia doze de maio de mil novecentos e

noventa e nave, cornparecem na Sala das ComissOes as Deputados
Sebastião Costa, AntOnio Carlos Andrada, Dairno Ribeiro Silva e José Milton,
membros da supracitada comissão. Registra-se a presenca dos Deputadas
Maria Tereza Lara, Maria José Haueisen, Paulo Piau, Edson Rezende e
Adelmo Carneiro Leão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Costa, declara aberta a reuniOo e, em virtude da aprovacãa de
requerimento do Deputado AntOnio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata

535
da reuniãa anterior, a qua] é dada par apravada e é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a debater, em audiência
püblica, a atual situação da UEMG e registra a presenca dos seguintes
convidados: Sra. Margareth Spangler Andrade, Secretária de Ciência e
Tecnologia; Prof. Gerson Britto de Mello Boson, Reitar da UEMG; Prof. Plinio
Salgado, Presidente da Câmara de Ensino Superior do Conseiho Estadual de
Educacãa; e Profa. Nelcy das Neves Ramos, Presidente do Sindicato dos
Professares da UEMG - Sindi-UEMG. 0 Presidente passa a palavra ao
Deputado José Milton, autar do requerimenta que motivou a reuniãa, para
suas cansideraçOes iniciais e, a seguir, aas convidados. 0 Presidente, tendo
de se ausentar, transfere a direção dos trabalhos ao Deputado AntOnio Carlos
Andrada. Segue-se amplo debate, do qual participararn as Deputadas
presentes e as Srs. Ruy Muniz, da Faculdade de Jornalismo e Pedagagia de
Montes Claros e Januária; Hélcia Veriato, do DCE de DivinOpalis; e Alexandre
Camilo, do DCE de ltuiutaba. Encerrado a debate, a Presidente passa a
palavra aos canvidados para suas cansideracOes finais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convaca as membras da Comissão para a reunião extraardinária de hoje, as
14h3Omin, no mesrna local, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Camissöes, 12 de maia de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada - José Milton.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR No

7/99
z 	 Camissãa de Constituição e Justica

Relatória
De autoria do Deputado AIltan Vilela, a Prajeto de Lei Complementar no 7/99

0
	 dispOe sabre a transferéncia de cargo do servidar püblico efetivo de nIvel

superior, quando hauver desvio de função.
Publicado no "Diana do Legislativo" de 8/4/99, a prajeta foi distribuIda as

comissOes cornpetentes para receber parecer, nos terrnos do art. 188, c/c a
ant. 102, do Regimento interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão a exame da rnatéria no tocante
0 	 aos aspectos canstitucionais e legais, fundamentado nos seguintes termos.

Fu ndamentação
A praposiçãa tern par escopo a transferéncia de servidar investida em cargo

ptblica de pravimento efetivo para autro cargo compativel corn a sua
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formação acadêmica, nas condiçoes que menciona.

Não obstante a preocupação do autor corn a valorização do servidor, a
transferéncia de servidor püblico para outro cargo diverso daquele ern que
ingressou por meio de concurso está banida do ordenamento juridico
brasileiro, por força do art. 37, II, da Constituicão Federal, que exige a
aprovação prévia em concurso püblico para a investidura em cargo ou
emprego pblico, ressalvadas as nomeacoes para cargo em comissão
declarado em lei de !ivre nomeação e exoneraçäo.

Sobre essa questão o Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudéncia
corn o objetivo de banir das formas de investidura admitidas pela Constituição
a ascensäo e a transferência, "que são formas de ingresso em carreira
diversa daquela para a qual o servidor pblico ingressou por concurso, e que
não são, por isso mesmo, mnsitas ao sistema de provimento em carreira, ao
contrário do que sucede corn a promoção, sern a qual obviamente não haverá
carreira, mas, sim, uma sucessão ascendente de cargos isolados." (ADI-
2311RJ, julgada em 5/8/92). São acôrdâos no mesmo sentido os n°s 0163711
e 0170474.

Em nosso Estado, a forma de transferéncia de servidor está disciplinada
nos art. 46 e 48 da Lei n o 869, de 5/7/52, que contém o Estatuto dos
Funcionários PUblicos, e representa o ato pelo qual a administração retira o
servidor de urn cargo e o coloca em outro, sem elevação funcional.

Finalmente, cumpre observar que os servidores contam corn o instituto da
promocão, que corresponde a passagem para cargo de major grau de
responsabilidade e major complexidade de atribuiçoes, que tenha a mesma
natureza de trabaiho, dentro da carreira a que pertencem.

Pelas razöes aduzidas, a transferência de servidor na forma proposta pelo
projeto não encontra amparo na Lei Major.

Por outro lado, é irnportante ressaltar que o estabelecimento de normas de
direito dos servidores püblicos faz parte do regime jurIdico desses servidores,
cuja competéncia é privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 66, Il!,
'c", da Constituição Estadual, não sendo possIvel, pois, a deflagracão do
processo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Conclulmos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n° 7/99.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Maria José Haueisen -

Eduardo Daladier - Antonio Jilio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 152/99
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Comissão de Constituicão e Justiça

RelatOrio
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epigrafe dispoe

sobre a ampliação do objetivo social da COPASA-MG.
Publicada em 20/3/99, foi a proposição preliminarmente distribuida a esta

Comissão para exame dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do que dispöe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A COPASA-MG, sociedade de economia mista que integra a administração

piblica indireta do Estado, tern por objetivo precIpuo prestar servico pUblico
de fornecimento de água potável e esgoto sanitário, mediante convênio corn
os municIpios, nos terrnos da Lei n° 6.084, de 15/5/73.

Pretende-se, por interrnédio da proposição em exame, ampliar Os objetivos
sociais da mencionada paraestatal, permitindo-se que produza e comercialize
produtos e subprodutos da água, do esgoto e do lixo e preste servicos de
consultoria e de assistência técnica a terceiros. Em outras palavras, permite-
se que a empresa, além de prestar Os servicos ptiblicos previstos pelo
referido ordenamento legal, atue diretamente no mercado, comercializando,
por exemplo, água potável, adubo e produtos reciclados diversos.

A questâo de fundo de que trata o projeto diz respeito a participaçâo do
Estado no domInio econômico, explorando atividades industriais ou
comerciais concorrentemente corn a iniciativa privada.

Ha farta doutrina sobre o assunto, e não nos estenderemos mais que o
necessário para a estrita análise da matéria em exame, fazendo-se
necessário, primeiramente, buscar na Constituicão da RepUblica as normas
fundarnentais que regularn as forrnas de intervençao estatal na ordem
econômica. No capitulo que trata dos princIpios gerais da atividade
econOmica, verernos que o Estado é agente normativo e regulador dessa
atividade, devendo exercer as funcOes de fiscalizacão, incentivo e
planejamento (art. 174). Veremos, ainda, que ao poder pUblico incumbe a
prestação dos serviços pUblicos, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão (art. 175). E, também, que o Estado pode explorar atividades
econômicas, utilizando-se de suas empresas pUblicas e sociedades de
economia mista (art. 173).

Verifica-se, de inIcio, que não ha vedação constitucional a que os entes
federados atuem no carnpo das atividades econôrnicas próprias do setor
privado, rnas a Carta Magna faz restriçoes: admite tal exploração somente
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou para atender a
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relevante interesse coletivo, conforme definido em lei (art. 173).
Nesse ponto, é conveniente abrir urn parêntese para tecer algurnas

consideraçães sobre a diferença entre o regime jurIdico imposto ao Estado
para explorar atividade econômica e para exercer serviço ptiblico de sua
competência. A Carta Magna faz nitida distinçâo entre essas duas atividades,
cuidando da primeira no art. 173 e da segunda no art. 175, ambos
mencionados anteriormente. Nos termos desses dispositivos, quando se trata
de atividade econôrnica, o Estado a exerce excepcionalrnente por razöes de
segurança nacional ou de interesse coletivo relevante, devendo, nesse caso,
sujeitar-se ao regime jurIdico de direito privado e abdicar de qualquer regalia
ou privilégio inerente ao poder de Estado; todavia, quando no desempenho de
serviço páblico, ainda que de natureza comercial ou industrial, impãe-se ao
Estado o regime juridico de direito piblico, caracterizado pela predominância
do interesse püblico sobre o particular, pela continuidade do servico e pelo
direito do usuário a sua prestaçào, etc.

Do que foi dito, extrai-se, pots, que o Estado tern a obrigaçao de prestar os
servicos püblicos de sua competéncia, direta ou indiretamente, mas deve
exercer atividades econãmicas nas hipOteses previstas pela Constituicão.
Corn efeito, sendo agente normativo e regulador da economia, deve o Estado
incentivar, apoiar e estimular as atividades empresariais, conforme preceitua
o art. 174 da Carta Magna, e jamais invadir a seara econômica, ofertando
produtos e servicos já postos no rnercado, em franca competiçâo corn a
iniciativa privada. Não é esse o papel do Estado.

Ademais, visando justamente a coibir essa intervencâo estatal injustificada
no domInio econômico, que nâo e adrnitida pela ordern juridico-constitucional
em vigor, a Carta mineira, em seu art. 14, § 6 0, tratou de vedar as
paraestatais o exercIcio de atividades econômicas que não configurern
prestaçao de servico pUblico, nos seguintes termos:

"Art. 14- ............................
§ 60 - Entidade da administração indireta sornente pode ser instituida para a

prestaçâo de serviço pUblico".
Por outro [ado, embora a proposição em exame, tat como formulada,

padeça dos vIcios constitucionais apontados, a relatoria, após examinar
atentarnente a rnatéria e apOs consultar o autor daquela, considerou
relevantes outros aspectos das atividades da COPASA-MG, que mereceriam
ser tratados no projeto, e näo o foram.

No se pode negar que essa ernpresa necessita, de fato, ampliar o leque de
atividades voltadas para a area de saneamento básico e expandir seu ârnbito
de atuaçâo, atualmente restrito ao Estado; todavia, seu enorme potencial tern
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sido toihido por uma legistação que ro se coaduna corn os novos tempos de
rnercado globalizado. Por ser urna empresa püblica, suas funcöes vinculam-
se estritarnente aos objetivos sociats previstos em sua lei instituidora. Esse
ordenamento, corn efeito, rnerece ser alterado, de modo a permitir que a
empresa curnpra seus objetivos corn eficiência e agilidade, sempre buscando
o melhor atendirnento do interesse pUblico.

Sendo assirn, acoihendo sugestoes do Deputado Fábio Avelar, autor do
projeto em análise, estamos apresentando o Substitutivo n o i, que propoe
alteracöes na Lei n° 6.084, de 1973, que dispöe sobre a referida empresa. As
alteraçöes visam, basicamente, a possibilitar que esta participe de licitaçoes e
celebre contratos fora do território mineiro, bern corno preste serviços de
consultoria e assistência técnica, tendo em vista a notável experiëncia
adquirida ao longo dos anos em que tern desernpenhado seus servicos corn
toda a corn petência.

Conclusäo
Pelo exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e peta

legalidade do Projeto de Lei n o 152/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N O 1
Altera a Lei n o 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispöe sobre a

Companhia de Sanearnento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providéncias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- 0 art. 10, o "caput"e Os incisos I, Ill, IV e VI do art. 2 1 da Lei n°

6.084, de 15 de maio de 1973, passam a vigorar corn a seguinte redaçâo:
"Art. 1 1 - A Cornpanhia de Sanearnento de Minas Gerais - COPASA-MG -,

zi sociedade sob controle acionário do Estado, constitu Ida nos termos da Let n°
2.842, de 5 de juiho de 1963, e assirn denominada pela Let n o 6.475, de 14 de
novembro de 1974, compete planejar, projetar, executar, ampliar, rernodelar e

E
0 explorar serviços püblicos de sanearnento básico, mediante contrato corn os

municipios.
Paragrafo Unico - So consideradas atividades de saneamento básico, além

do abastecimento de água e da coleta e despejo final de esgotos e efluentesC

.1
	

sanitários, a coleta, a reciclagern, o tratamento e a disposiçao final do lixo
urbano, dornéstico e industrial.

Art. 20 - A COPASA-MG reger-se-á por seus estatutos, por esta let e pelas
demais disposiçöes relativas as sociedades por acães, incumbindo-the de
modo especial:

I - planejar, projetar, executar, ampliar, rernodelar e explorar servicos
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pUblicos de saneamento básico, nos termos do parágrafo Unico do art. 10
desta lei;

III - exercer atividades de aperfeicoamento da administração, da operação e
da manutenço de seus serviços, inclusive a prestaçâo de serviços de
assessoria, consultoria e assisténcia técnica no árnbito do saneamento básico
a rnunicipio ou a qualquer entidade ou empresa pCiblica ou privada;

IV - fixar e rever, em consonância corn a polItica tarifária e as cláusulas
contratuais, as tarifas dos serviços prestados aos usuários, tendo em vista a
justa remuneraçâo dos investirnentos efetuados, o acobertamento do custo
operacional da empresa e o rnelhoramento e a expansão dos servicos, de
forma a assegurar o equilIbrio econôrnico e financeiro das concessães;

VI - implementar a poiltica de saneamento básico formulada pelos Orgaos
governamentais competentes.".

Art. 2° - 0 art. 3 1 da Lei n° 6.084, de 15 de maio de 1973, fica acrescido do
seguinte inciso VII, passando seu "caput" e seu inciso I a vigorar corn a
redação que segue:

"Art. 3' - Fica a COPASA-MG autorizada a:
I - contrair empréstimo ou financiarnento corn Banco privado ou oficial ou

corn agência internacional de financiarnento para financiar suas atividades,
obrigando-se a contrapartida, se for o caso;"

VII- atuar no Brasil e no exterior, podendo forrnar consárcio ou parceria corn
empresa pUblica ou privada e firmar convênio ou contrato corn a União,
Estados, municIpios ou entidades da administraçâo indireta de qualquer dos
niveis de governo, observado o disposto no inciso III do § 4 0 do art. 14 da
Constituiçâo do Estado.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 13 de rnaio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria José

Haueisen - Paulo Piau - Antonio JiIio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 211/99

Comissäo de Constituiçâo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o Projeto de Lei n° 211/99
institui Conseihos Cornunitários de Segurança Püblica e dá outras
providências.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 27/3/99, a matéria foi distribulda as

CornissOes de Constituiçao e Justiça, de Direitos Hurnanos e de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentaria para receber parecer.

Preliminarmente, cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e Iegalidade, nos terrnos regirnentais.

Fundamentaçao
O projeto de lei em epIgrafe visa a instituir Consethos Comunitários de

Segurança Püblica nos municIpios do Estado, cujo funcionarnento será
regutamentado pelo Poder Executivo.

Segundo a proposiçào, tais Conseihos seriam cornpostos por urn
representante do Ministério Püblico Estadual no municipio, por urn
representante indicado pelas associaçOes comunitárias locais, pelo Delegado
de Poilcia do rnunicipio, pelo comandante do destacarnento policial rnilitar, por
urn representante do Executivo e por urn representante do Legislativo local.

Os Conselhos teriarn por competência, entre outras, criar e administrar
corpo de bornbeiros e grupo de defesa civil.

Vé-se que a proposição busca principalrnente envo!ver a populaçao nos
assuntos pertinentes a segurança pUblica por meio de sua participaçäo nos
ditos Conselhos Cornunitários, desconcentrando parte do poder decisório a
cargo do Governador do Estado, das Secretarias de Estado e da Policia
Militar para esses novos Orgâos.

Tratando-se, pois, de matéria relativa a segurança püblica, vejarnos o que
determina a Constituiçao do Estado a esse respeito.

A segurança pUblica é exercida pelas Policias Civil e Militar, as quals se
subordinam ao Governador do Estado, conforme dispOem os arts. 136 e 137
da Carta Estadual. Ainda conforme a Carta Estadual, ao Chefe do Poder
Executivo compete privativarnente deflagrar processo legislativo que
organize, crie e estruture a Poilcia Civil e a Militar e quaisquer outros órgâos
da administraçao pUblica, nos termos das almneas "e" e "f" do inciso III do art.
66 da Constituiçao Estadual. Nesse ponto, observe-se que a proposição, de
iniciativa parlamentar, ao propor a criaçào desses órgâos e a conseqüente
alteraçao na estrutura da administraçâo püblica, incorre, assirn, em vIcio de
iniciativa. Não bastasse o vIcio de natureza formal acirna apontado, verificarn-
se na proposiçâo outros vicios de natureza material, Os quais passarernos a
assinalar.

Prirneiramente, cumpre ressaltar que as cornpetências atribuidas as
Policias Civil e Militar estao devidarnente consignadas na Constituiçao da
RepUbllca, em seu art. 144, § 4 1 e 50• São cornpetências indelegáveis, não
sendo possivel atribui-las a pessoas estranhas a essas corporaçOes.
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Adernais, essas polIcias subordinam-se exciusivarnente aos Governadores de
Estado, nos termos do § 6 1 do mesmo art. 144. Sendo assim, não se podem
criar grupos privados de defesa civil, administrados por conseihos municipais,
como se pretende. 0 art. 5°, XVII, da Carta Magna veda expressamente as
associacöes de caráter paramilitar.

Outra questo a ser debatida diz respeito a autonomia dos municipios.
Como se sabe, o municIpio brasileiro e pessoa juridica de direito pUblico,
dotada de capacidade politica, e peca componente do sistema federativo,
juntamente corn o Estado, o Distrito Federal e a Uniâo. Tais entidades
dispãem de autonomia polltica, administrativa e financeira reconhecida na
própria Carta Magna.

A Constituicâo da RepUblica, no art. 30, estabelece as competências do
rnunicipio, entre as quais legislar sobre assuritos de interesse local, aplicar
suas rendas, além de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessäo ou permissão, os servicos püblicos de interesse local (incisos I, II,
Ill).

A autonomia administrativa do municIpio e desrespeitada pela proposição
em dois dispositivos: ao determinar que representantes do municIplo integrem
os Conselhos e ao indicar como fonte de recursos do fundo dotacöes
orcamentárias municipais. Ora, lei estadual não pode arregimentar
compulsoriamente nenhum representante da administracão local para
participar de conselho estadual, nem vincular a destinaçao de recursos
orçamentários dos municipios. Além disso, o projeto, em seu art. 4°, cria urn
fundo comunitário, composto por recursos oriundos de contribuiçöes
espontâneas dos cidadâos e das empresas, consumidores de energia
elétrica, descontadas mensalmente em suas contas, de acordo corn a faixa
de consumo, de contribuiçoes e doacoes diversas recebidas de pessoas
fIsicas e jurIdicas e de dotacöes orçamentárias oriundas dos municipios.

Faz-se mister assinalar que a criacào de fundo estadual deve observar as
disposiçöes da Lei Complementar no 27, de 1993, alterada pela Lei
Complementar no 36, de 1995, a qual estabelece urn procedimento especifico
para medidas dessa natureza, deterrninando, que a criacão de qualquer fundo
seja precedida de estudos que avaliem a sua viabilidade técnica e econômica.
A proposiçào nâo atende a nenhum dos requisitos estabelecidos no citado
Diploma Legal.

Por outro lado, a indicaçáo de que as contribuiçoes para o referido fundo
sejam espontáneas, como determina o comando do art. 4 0, nào corresponde
a realidade, uma vez que a proposição as torna de caráter cornpulsôrio ao
indicar o valor corn o qual o consumidor ira contribuir e, ainda, a sua
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periodicidade. Náo ha como caracterizar como espontânea uma contribuiçao
impositiva, corn feiçöes de tributo. Vale ressaltar que tampouco se indica de
que forma se dará a aquiescéncia do consumidor, para que fique
caracterizada a espontaneidade da contribuiçao.

Outrossim, os recursos do fundo previsto neste projeto de lei serâo
aplicados para aquisição e manutençâo de veiculos destinados ao
policiamento e ao Corpo de Bombeiros e da defesa civil, alérn de aquisiçäo de
equiparnentos para as unidades policiais e construçäo de casas para
alojarnento. Vale salientar que tais finalidades constituem urna obrigaçao 'ex-
legis" do Estado a ser concretizada por meio de tributos nâo vinculados. A
comunidade não tern de contribuir a rnais para despesas custeadas através
dos impostos que ja recolhe para a Fazenda Püblica.

Dito isso, verifica-se que o projeto de lei em análise padece dos vicios
anteriormente mencionados, o que impede a sua tramitaçao nesta Casa.

Conclusão
Isso posto, conclulmos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei no 211/99.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Antonio Julio, relator - Maria José Haueisen

- Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 232/99

Comissào de Constituiçäo e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Hely Tarqüinio, o Projeto de Lei n o 232/99 propöe
que se tome obrigatoria a rotulação de alimentos resultantes de organismos
geneticamente modificados.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/4199, a proposiçâo vem a esta
Comissào para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188 c/c o art. 102 do
Regirnento lnterno.

Fundamentaçao
O projeto em epigrafe pretende instituir a obrigatoriedade de rotulacâo dos

alirnentos resultantes de organismos geneticarnente modificados, os
chamados alimentos transgênicos.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte em seu art. 60,
inciso Ill, no capitulo que trata dos direitos básicos do consumidor:

"Art. 61- Sâo direitos básicos do consumidor:
Ill .. a informaçâo adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,

corn especificaçäo correta de quantidade, caracteristicas, composiçäo,



rVLA

LI

544
qualidade e preco, bern corno sobre Os riscos que apresentam".

Ainda no mesmo ordenarnento, o art. 31, no capitulo que trata das práticas
comerciais, estabelece:

"Art.31 - A oferta e apresentaçao de produtos ou servicos devem assegurar
informaçoes corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua portuguesa
sobre as caracterIsticas, qualidades, quantidade, cornposicâo, preco,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bern como sobre
os riscos que apresentam a saüde e segurança dos consurnidores".

Esses dispositivos evidenciam a importância da transparência como urn dos
principios norteadores das relaçoes de consumo.

Assirn sendo, e muito oportuna a proposição em tela por se tratar de
matéria regulamentadora de uma relacao de consumo envolvendo urn
produto novo no mercado, corn caracterIsticas desconhecidas da grande
maioria da populacâo, o que torna pertinente e necessária urna norma legal
que venha corrigir tal distorcâo.

Ademais, tendo em vista as recentes polêmicas envolvendo a produçao e
comercializaçao de alguns produtos transgênicos, no Brasil e em outros
paises, e a inexistência no Pals de legislaçao que regule o comércio desses
produtos, alérn da falta de informaçào sobre o produto e dos riscos de seu
consumo, rnais evidente se torna a importância da identificação desses
alimentos quanto a sua caracterIstica transgênica, para que o consumidor
possa, conscientemente, optar pelo seu consurno.

Contudo, o art. 2 0 da proposiçâo em análise deve ser modificado em
decorréncia de duas situaçoes básicas. A primeira consiste no fato de que ao
se especificarem os Orgâos incumbidos da apreensao do produto, outros corn
a mesma finalidade ficam impedidos de realizá-la. A segunda é que já existe
norma legal que disciplina a apreensao de produtos quando em desacordo
corn o que estabelece o Código de Defesa do Consurnidor.

Conclusào
Pelas razöes aduzidas, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 232/99 corn a Emenda n° 1, a seguir redigida:
EMENDA N° 1

DO-se ao art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 21 - Todo e qualquer produto geneticamente rnodificado,

comercializado em desacordo corn o que se estabelece esta lei, estará sujeito
a apreensao pelos Orgáos competentes".

Sala das Cornissöes, 13 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Maria José

Haueisen - Agostinho Silveira - Paulo Piau - Antonio JOlio.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 233/99

Comissâo de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epIgrafe institui o
Prograrna de Atendimento a Crianças e Adolescentes Dependentes de
Drogas e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/4/99, foi o projeto distribuIdo a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos jurldicos,
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do
Regimento interno.

Fundamentaçäo
O projeto ern exarne cria o Prograrna Estadual de Atendimento a Crianças e

Adolescentes Dependentes de Drogas e estabelece que ele deverá estar em
conformidade corn o disposto no art. 101, VI, da Lei Federal n° 8.069, de
3/7/90, que dispOe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A proposiçäo estabelece que as crianças e os adolescentes atendidos pelo
programa terão internaçâo emergencial para casos agudos de "overdose" e
sindrome de abstinOncia, tratarnento ambulatorial, orientação e apoio as
farnllias, alérn de açoes preventivas. Deterrnina, ainda, que o programa será
realizado em conformidade corn as diretrizes definidas pelo Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e será mantido corn
recursos orcamentários prôprios do Estado. Por firn, a proposiçäo concede 90
dias de prazo, contados da publicação da lei, para que o Poder Executivo a
regulamente.

Em que pese a seu mérito, a proposiçào incorre em vIcio de iniciativa,
conforme se verifica pela leitura do art. 90, V, c/c o art. 66, Ill, 'i", da
Constituição do Estado. De fato, é atribuiçäo privativa do Chefe do Poder
Executivo deflagrar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na
Constituiçâo, incluindo-se entre estes o dos orcarnentos anuais.

Alérn disso, o projeto contraria o art. 161, I, da Carta mineira, que veda 0
inIcio de programa e projeto näo incluidos na lei orçamentária.

Lembramos, a propOsito, que a iniciativa reservada de leis resulta do
princIpio da separaçâo dos Poderes, consagrado no art. 2 0 da Carta Magna.

Considerando-se que os programas governamentais devem obedecer a
critérios operacionais especlficos, apoiados em pesquisas e procedimentos
técnicos, bern legislou o constituinte federal ao atribuir ao Poder Executivo a
competéncia institucional para elaborar pianos e programas de adrninistraçao
pUblica, consignando-os no orçarnento anual.

Sobrernaneira oportuno 6 destacar que ja existe lei estadual dispondo sobre

z
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a matéria objeto da proposiçáo em análise. Trata-se da Lei n o 11 .544, de
1994, que regulamenta o § 30 do art. 222 da Constituicâo do Estado, que
estabelece que a prevenção ou o tratamento da dependência de drogas e
afins é dever do Estado, que prestará atendimento especializado a criança e
ao adolescente dependentes, desenvolvendo acães que facilitem sua
integraçao na comunidade, na forma da lei. 0 art. 30 dessa lei dispãe que o
Estado manterá, por intermédio de sua rede de servicos de saüde, programas
especIficos de tratamento de crianças e adolescentes dependentes de
drogas, substâncias entorpecentes e afins. Esse dispositivo assegura, ainda,
em seu paragrafo Unico, que a tratamento será ministrado em regime
ambulatorial ou de internaçao hospitalar, conforme o quadra clinico e a
natureza das manifestacöes psicopatológicas do dependente, e contará corn
a assistência dos servicos medico e social competentes, nos termos da
legislação em vigor. Estabelece também a lei que o Estado poderá criar,
auxiliar ou manter comunidades-fazendas voltadas para a recuperacão de
dependentes.

Nesse ponto, cumpre salientar que o Poder Executivo já vem
desenvolvendo as atividades previstas nessa lei por meio do Conselho
Estadual de Entorpecentes - CONEN -, da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG - e de instituiçöes particulares, conveniadas e
integrantes do SUS, realizando um trabalho tanto de prevencão e informação
como de encaminhamento para ambulatOrio ou internação, conforme as
peculiaridades do caso. A tItulo de ilustração, somente a FHEMIG dispöe de
23 unidades de atendimento, entre as quais destacamos a Centro Mineiro de
Toxicomania, hospitais para internaçao como o Raul Soares, a Eduardo de
Menezes e a Galba Velloso e comunidades-fazendas como a Associacáo
FamIlia Renascer e a Associacão FamIlia de Caná. Também destacarnos a
Associacäo Brasileira Comunitária de Pais para a Prevençao do Abuso de
Drogas - ABRA0 - e a Clinica Tereza d'Avila. Essas são apenas algumas
das inUmeras entidades que participam desse grande programa
gavernamental de prevenção e combate ao usa indevido de drogas e
substâncias afins e de tratamento de dependentes de drogas. 0 sisterna de
atendimento dos usuários de drogas pode ser utilizado tanto por meio do SUS
coma dos diversos convênios existentes ou do atendimento particular, de
acordo corn as possibilidades descortinadas pelas várias instituiçoes. A
escolha é do prOprio paciente ou do responsável por ele e varia conforme as
condicoes socioeconOmicas de cada urn. Também a acompanhamento junto
a familia e realizado, sempre de acordo corn a natureza do tratamento
ministrado pela instituicão ao paciente. A essas açöes do Estado
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acrescentamos a criação do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalizaçao e
Repressão de Entorpecentes - FUNPREN -, instituldo pela Lei n o 12.462, de
1997, que inclui entre seus beneficiários as Orgãos e as entidades pUblicas ou
privadas que atuem na area de prevençâo, fiscalização e repressão ao uso de
entorpecentes e que destinem recursos para a tratamento e a recuperação de
dependentes.

Como vemos a Iuz dos fatos aduzidos, a projeto em estudo mostra-se
também eivado do vIcio de inocuidade, porque legisla sobre rnatéria já tratada
em normas estaduals aqui focalizadas.

Diante, pois, dos argumentos apresentados, que demonstram a auséncia de
respaldo jurIdico, constitucional e legal para a proposição em análise,
formulamos a seguinte conclusão.

Conclusào
Em face do exposto, concluimos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n o 233/99.
Sala das Comissöes, 13 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Antonio Julio -

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 265/99

Redação nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento interno
Comissâo de Constituiçâo e Justica

RelatOrio
O projeto de lei em tela, do Chefe do Poder Executivo, tern como objetivo

autorizar a Estado de Minas Gerais a efetuar a cessão, a tItulo oneroso, de
direitos creditOrios representados por crédito tributário formalizado e
parcelado, a alterar a legislaçâo tributária e a dar outras providências.

Publicado em 30/4/99, foi a projeto distribuido a esta Comissão para
receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispöe o art. 188, c/co art. 102, do Regimento Inferno.

Em virtude de solicitação do Governador do Estado, aprovou-se a
tramitação da matéria em regime de urgéncia, conforrne previsto no
Regimento Interno.

Na votaçâa do parecer par esta Comissão, rejeitou-se a inclusão da
Emenda no 1, proposta pelo relator na conclusão de seu parecer. Não tendo a
relator concordado corn a alteraçâo aprovada, foi a Deputado Antonio Julio
incumbido de dar nova redação ao parecer, a qual passamos a fundamentar.

Fundamentaçao
O projeto submetido a nossa análise versa sabre matéria inovadora no

campo juridico-constitucional, uma vez que, segundo pesquisas realizadas
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em outras Casas Legislativas, não ha precedente dessa natureza. 0 tema da
proposição em estudo diz respeito a uma figura jurIdica que não se enquadra
nas tradicionais regras norteadoras do direito piibhco nem, muito menos,
naquelas que regem as relacães eminentemente de direito privado.

Conforme se ye, trata-se da cessão de créditos tributários a terceiros
mediante processo licitat6rio. Como tais créditos podem ser transferidos
apenas de forma precária, sem que o cessionário possa assumir na plenitude
todos Os direitos do titular original, que é a Fazenda PUblica Estadual, a
transacao ocorrerá, então, de forma precária. Do ponto de vista do direito
civil, nenhuma düvida paira quanto a legitimidade do instituto da cessão de
créditos. Aqui, parece-nos ocorrer uma operação hibrida, por via da qual o
poder püblico transfere seus direitos creditôrios a urn particular cessionário,
que passará a exercer seus direitos de receber diretamente do devedor a
dIvida assumida por este junto a Fazenda Estadual.

Como já foi mencionado, não tern o particular, nesse caso, o direito de
impetrar contra o devedor as acöes executivas que são de titularidade da
Fazenda Estadual, a qua] compete exclusivamente tat providéncia em caso
de inadimplência do contribuinte. A salda, então, encontrada nesse caso é
aquela prevista no art. 80 da proposição, que prevé a resolução da cessão,
corn a substituição do crédito respectivo. Entendemos que a figura jurIdica da
resolucão contratual, empregada no dispositivo supracitado, não é a mais
apropriada para o caso, devendo tal correção ser feita pela comissão de
mérito.

Pelo que temos de conhecimento, no Brasil houve apenas duas propostas
semelhantes a essa: a Medida Provisória n o 169, de 1990, editada no
Governo Collor e reeditada corn o n° 178, a qua[ não foi convertida em lei. A
referida medida provisória (art. 1 0) conceituava a dIvida ativa apurada, inscrita
ou não, segundo a lei de execução fiscal, corno urn bern mOvel passIvel de
cessão onerosa, mediante licitacao. Naquele caso, previa-se que 0

cessionário poderia sub-rogar-se em todos os direitos, garantias e privilégios
do cedente. Talvez, pela amplitude de prerrogativas, não autorizada em
nosso ordenamento jurIdico, é que a tese não tenha vingado.

Em outra situação semelhante, o Municipio de São Paulo tentou aumentar o
capital da EMURB corn a utilizacão de créditos tributários. Tarnbérn nesse
caso, em virtude de controvérsia, tal operação não obteve sucesso.

Nas palavras do jurista Kiyoskhi Harada, ex-Procurador-Chefe da
Consultoria JurIdica da Procuradoria-Geral do Municipio de São Paulo, "...o
crédito tributário é urn bern piblico indisponIvet, munido de privilégios e
garantias especiais, e inalienável, intransmissivel, irrenunciável e imodificável
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pela vontade do prOprio titular". ("Boletim de Direito Municipal", marco de
1996, pág. 131). Como se ye, não ha dUvida de que a matéria aqui tratada e
muito polémica.

A precária situação financeira vivida por nosso Estado tern ensejado a
busca de todos os mecanismos disponIveis como forma de recornpor seu
caixa. Nesta hora, ate mesmo institutos de eficácia duvidosa, corn elevados
riscos jurIdicos, corno a que se apresenta, tern sido utilizados. Esperamos,
entretanto, que tarnanha ousadia não venha a sacrificar ainda mais as
cornbalidas finanças pUblicas.

Por tais consideraçoes, aplicando a espécie a regra do art. 25 da
Constituição Federal, que delegou aos Estados cornpetência para legislar
acerca das questaes de seu exciusivo interesse, entendernos nâo haver
Obices insanaveis tramitação do projeto nesta Casa.

A Emenda n° 1 objetiva sanar urna incorreção produzida quando da edicão
de decreto regulamentador de dispositivos da Lei n° 6.763, de 26/12/75. Por
via da rnesma Ernenda n° 1, buscamos ampliar os benefIcios da Lei n°
12.989, de 30/7/98, que deixou de contemplar as multas de revalidação. Por
ültimo, a Emenda n o 2, apresentada pelo Deputado Aliton Vilela, corn as
modificacães propostas pelo Deputado Antonio Julio, procura evitar que as
contribuintes que tenham seus créditos cedidos sejam impedidos de participar
em igualdade de condicaes do processo licitatOrio. Trata-se de medida que
fará justiça a esses contribuintes e nào trará prejuIzo ao cedente, permitindo,
ao contrário, a regularidade da situacão tributária do contribuinte em prazo
muito rnais curio, pois elirninará a figura do intermediário, que, evidentemente,
buscará sempre o lucro, onerando ainda mais 0 devedor.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 265 corn as
Emendas n°s 1 e 2, redigidas a seguir.

EMENDA N O 1
0 art. 40 da Lei n° 12.989, de 30 de juiho de 1998, passa a vigorar corn a

seguinte redação:
"Art. 40 - Fica a Poder Executivo autorizado a conceder as cooperativas 0

parcelamento mensal, em ate cern vezes, do crédito tributário formalizado ate
31 de dezembro de 1998, inscrito ou não em dIvida ativa, ajuizada ou não sua
cobranca.

§ 10 - Ficarn anistiadas as rnultas de rnora, as multas de revalidaçäo e as
muitas isoladas referentes ao crédito tributário de que trata a "caput" deste
artigo, aplicadas ate a data nele fixada, desde que não decorrentes de fraude.
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§ 2° - Os beneficios tratados neste artigo poderão ser requeridos ate a dia

31 de dezembro de 1999.".
EMENDA N o 2

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Após o leilão e antes da adjudicaçao, o contribuinte poderá

exercer seu direito de preferéncia, pagando ao Estado o valor equivalente ao
que o arrematante vencedor tenha proposto para ter a cessào de créditos.

Parágrafo Unico - 0 pagamento a que se refere 0 "caput" deste artigo
deverá ser efetuado integralmente, conforme regulamento.

Sala das Comissães, 13 de maio de 1999.
Ermano Batista (corn restricâo), Presidente - Paulo Piau (corn restrição),

relator - Eduardo Daladier - Antonio Jtlio - Agostinho Silveira - Maria José
Haueisen.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 185/99
Mesa da Assembléia

Relatôrio
De iniciafiva do Deputado Alberto Bejani, a proposicão em aná!ise visa a

pleitear seja solicitado ao Secretário da Educação que envie a esta Casa
resposta as seguintes indagaçOes:

"1 - Quantos funcionários estão na 18a SIRE, de Juiz de Fora?
2 - Quantas pessoas ocupam cargo de recrutamento amplo na SIRE de Juiz

de Fora? Quais 5O os nomes das pessoas, as datas de suas contrataçOes e
as cargos por elas exercidos?

3 - Existem pessoas aposentadas trabalhando na SIRE de Juiz de Fora?
Quantas? Quais são os names e as datas de suas contrataçOes?

4 - Quantas pessoas foram demitidas da SRE de Juiz de Fora de janeiro de
1999 ate a presente data? Quais foram os motivos das demissOes?

5 - Existem pessoas de recrutamento amplo contratadas em outras SREs?
Em caso positivo, quais são as SREs, e qual é o nürnero de pessoas
contratadas em cada uma?".

Publicada em 15/4/99, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A solicitação de informacaes a Secretário de Estado, objetivo da matéria em

exame, e prerrogativa assegurada constitucionalmente a esta Casa no
exercIcia do controle parlamentar direto sobre Os atas do Poder Executivo.

Tal controle visa a assegurar a fiel cumprimento dos princIpios jurIdico-
administrativos que devem nortear os atos da administração püblica.

Vale citar a disposto no art. 54, § 2 0, da Constituição Estadual:

551
"Art. 54 - .........................
§ 20 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escrito de inforrnação, e a recusa, au a não-atendimento no prazo de
trinta dias, ou a prestaçâo de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

0 parlamentar, ao justificar a pedido de informação proposto, evidencia sua
preocupação corn a formação educacional dos jovens estudantes. Além de
levantar questOes de ordem administrativa, ao indagar sobre as funcionãrios
da 18' SIRE, ele se preocupa também corn sua qualidade e formaçao técnica,
requisitos essencials para a coordenaçào das escolas sob a jurisdição dessa
Superintendência.

Diante dessas razOes, consideramos a matéria conveniente e oportuna.
Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 185/99
na forma proposta.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 11 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES, EM 17/5/99
Presidëncia do Deputado

Sumário: Corn parecimento - Falta de quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecern os Deputados:
Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva -

Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - João
Paulo - Joào Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Regis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Rémolo Aloise - Sebastiâo Navarro Vieira.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - As 20hl5min, a

lista de comparecimento nâo registra a existéncia de nimero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reuniào extraordinária de amanh, dia 17, as 20 horas, nos
termos do edital de convocaçao, e para a reuniào ordinária tambérn de
amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia
anunciada é a publicada na edicâo anterior.).

ATA DA 14a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 5/5/99
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votaçâo de Proposiçöes:
Prosseguimento da votaçâo, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposiçáo de
Lei no 14.015; discursos dos Deputados Joào Leite, Rogerio Correia, Marco
Regis e Maria José Haueisen; manutenção - Votacão, em turno ünico, do
Veto Total a Proposiçäo de Lei no 13.927; manutençâo - Discussão, em 21
turno, do Projeto de Lei n o 23/99; encerramento da discussão; discurso do
Deputado Joâo Leite; questào de ordem; Decisão da Presidência; discursos
dos Deputados Alencar da Silveira JUnior e Paulo Piau; aprovação;
declaracoes de voto - Questöes de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leäo - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio -
AmbrOsio Pinto - Arnilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada
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- AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Christiano
Canédo - Dalrno Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani
Barbosa - lvo José - João Batista de Oliveira - Joäo Leite - João Pinto Ribeiro
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - SebastiOo
Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl3min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado AntOnio Roberto, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos terrnos do edital de convocaçäo, a Presidéncia vai

passar 6 2a Parte da reuniOo, corn a discussOo e votaçOo da rnatéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reuniäo os

vetos as ProposiçOes de Lei n
o
s 13.891, 13.992, 13.995, 13.999, 14.004,

14.009, 14.026, 14.052 e 14.068, em virtude de sua apreciação na reunião
extraordinária realizada ontern, a noite.

Discussâo e Votaçao de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno (mica, do Veto

Parcial a ProposiçOo de Lei n o 14.015, que estabelece normas para
concursos pUblicos prornovidos pelo Estado. A Comissão Especial opina pela
manutençOo do veto. Corn a palavra, para continuar a encaminhar a votação,
o Deputado JoOo Leite, que ainda dispOe de 3 minutos.

0 Deputado JoOo Leite - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pUblico
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presente, imprensa, telespectadores, gostaria de continuar encaminhando,
desta vez concordando corn o Governador do Estado Itarnar Franco, que
enviou a Assembléia Legislativa o veto a este Projeto, e desta vez tendo que
reconhecer que o Governador acertou, porque tivemos oportunidade de
mostrar aos Srs. Deputados, na noite de ontem, corno esse projeto fere de
mode a Constituicâo Federal, já que impede os serviços notariais aos
cidadãos de Minas Gerais.

Já tive a oportunidade de dizer que ha três decisöes do Supremo Tribunal
Federal - acöes diretas de inconstitucionalidade -, e este será o caminho, se
houver a derrubada do veto do Governador, de uma ação direta de
inconstitucionalidade atribuida a este projeto.

Nâo podemos aceitar o que alguns andam dizendo: que o Sr. Governador
liberou sua base de apoio para que se vote de qualquer maneira esse projeto.
Esperamos que o Governador tenha direcionado sua base de apoio a votar
em favor dos cidadãos de Minas Gerais para que seja dada oportunidade a
todos de ingressarem nesse servico. Se urn fliho ou urn parente meu quer
ocupar urn cartôrio, que se prepare e passe pelo concurso ptblico de provas
e tItulos. E dessa maneira que meus familiares devem ocupar urn servico
pUblico. E essa a rnaneira de se ingressar no serviço püblico. E dessa
maneira que se preparararn todos os servidores do Estado, e não pode ser de
maneira diferente a ocupação dessa serventia. 0 § 3 0 do ad. 236 da
Constituição da RepOblica e claro e não pode ser ferido de mode justamente
nesta Casa de leis. E esta Casa de leis que deve resguardar as Constituiçöes
da Repüblica e do Estado.

Para concluir, Sr. Presidente. Por isso, quero encaminhar pela manutençâo
desse veto, em nome daquelas pessoas de Minas Gerais, das quase 2 mu
pessoas que tern a possibilidade de ingressar nesse servico pela porta
correta, que é a do concurso pUblico. Conclamo meus companheiros
Deputados e Deputadas para que possam votar pela manutençáo do veto do
Sr. Governador, para que possamos dar aos cidadãos de Minas Gerais
oportunidades iguais, coma está colocado na Constituicão. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votacäo, a Deputado
Rogeria Correia.

o Deputado Rogerio Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e
Deputadas, encaminho favoravelmente a rnanutencão do veto do Governador
Itamar Franco a Proposição de Lei n o 14.015 e o faco em nome de toda a
Bancada do PT. Todos nos, seis Deputados, temos a mesma opinião
favorável a manutençao do veto e, portanto, contra o projeto que foi aprovado
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na legislatura passada. Alias, a Bancada do PT, na outra legislatura, já havia
se posicionado contrariamente a esse projeto, e procurou, de todas as
formas, fazer corn que ele näo fosse aprovado, por vários motivos. 0
prirneiro, pelo motivo da inconstitucionalidade. 0 projeto fere, nitidamente, a
Constituiçâo da RepUblica. A Constituiçâo, a partir de 1988, estabeleceu que
so podem ter ingresso no serviço püblico aqueles que prestarem concurso
püblico, portanto não poderia haver outra forma de ingresso para a cargo
efetivo no serviço ptiblico, a não ser por meio de concurso püblico. 0 art. 3°
do projeto diz exatamente a contrário do que diz a Constituição, estabelece
que as que, entre 1988 e 1994, estavam trabalhando coma titulares em
cartôria poderiarn ser efetivados. Portanto, trata-se, é evidente, de uma lei
que constitucionalmente seria extremamente duvidosa, sobre a qual a própria
justica, por intermédia do STF, já firmou jurisprudência. Em Estados coma
Rondãnia, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina, para citar quatro exemplos
ande medidas desse tipa foram tentadas pelas Casas legislativas, a STF
considerou tais tentativas coma inconstitucionais. Portanto, ja existe
jurisprudéncia firmada em quatro Estados. Isso nos levaria, caso acanteça,
mas näo crelo que acontecerá, a derrubada do veto do Governador levaria a
que qualquer urn - e tenho certeza de que a Bancada do PT faria issa -
entrasse corn urn pedida de inconstitucionalidade, corn uma representaçäo
junta ao Ministério Püblico para que tal rnedida nâo fosse concretizada. Isso
seria fundamental. Acho que nesse processo nossa Casa Legislativa näo se
sairia bern, por derrubar urn veto nitidamente incanstitucional. Esse seria a
primeiro argumento que quero colocar para os Deputados. Certamente, a
rejeição desse veto seria inócua, a Supremo dana ganho de causa. Terlamos
imediatamente uma liminar, como já aconteceu pelo menos nesses quatro
Estados, onde medidas desse tipo foram tentadas, mas foram contestadas.

0 segundo argurnenta que gostaria de colocar para as nabres colegas é de
que, de fato, a Constituiçao foi correta nesse sentido. Procurou-se, a partir
dal, e foi esse a espIrito da Constituicâo, acabar corn qualquer tipa de
apadrinhamento no que diz respeita a cargos pUblicas. Antes da Constutuuçao
de 1988, era comum, seja no Estado, seja na Uniâo, seja no municipia, que
fossem nomeados e, pasteriormente, efetivados as servidores püblicas sern
concurso. Isso levou as Deputados Federais constituintes e as Senadores
que participaram também da Constituiçâo a - par uma pressâo da sociedade
e par enxergarem a que deve ser a serviça püblico e qual a papel do servidor
pUblico - perrnitir que a funcionário püblico so pudesse ingressar par meio de
cancurso pUblico, panda firn, portanto, a prática antiga de apadrinhamenta,
em que entravam no serviço püblico, rnuitas vezes, parentes de Prefeitos,
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Governadores e do prOprio Presidente da Reptblica, ou seja, das trés
esferas. 0 que fol feito foi exatamente o contrário: reconhecer que o servidor
pUblico deve prestar concurso pUblico e, a partir dal, por sua capacidade
determinada pelo concurso, pudesse exercer de maneira mais autônoma,
menos polItica e mais técnica o seu serviço, e assim foi feito em todas as
esferas.

Não concordo, por fim, corn o argurnento de que essa lei federal não estava
regulamentada: de 1988 a 1994 a Constituição não tirtha regulamentação e,
portanto, isso poderia se abrir. Além de inconstitucional, como o prOprio
Supremo colocou, chamaria a atencão para a brecha, caso isso viesse a
acontecer de fato, caso o Supremo não pudesse, em Ultima instãncia, anular
urn ato desse tipo, terlamos urn nUrnero extremamente grande de servidores
que poderiam se eriquadrar nesse critério, ao arrepio da lei. Foram vários, por
exemplo, muito mais do que os cartórios, professores que, de 1988 a 1994,
foram nomeados e que poderiam, tarnbém, requerer uma efetvacão. Não me
arriscaria a dizer urn riümero correto, mas, certamente, podemos passar -
quern sabe? - de 30 mil ou ate de 50 mu, que passariam a ter esse direito, ao
arrepio da Constituição, e sem o concurso páblico. Se otharmos a area da
saiide e em diversos outros setores, são vários os servidores que tiveram
nomeação. Na educaçao, todos nós sabemos, isso ainda persiste, mas de
1988 a 1994, certamente, houve urn nUrnero imenso, o que significaria abrir
também a eles, ao arrepio da lei, uma efetivacao sem concurso püblico. 0
que temos de exigir do Governo do Estado, neste caso, é a abertura de
concurso piblico. Que os concursos pCiblicos sejam abertos e realizados,
para que os nomeados sejam, então, efetivados, tudo conforme a prápria
Constituição Federal.

For firn, julgo que isso não seria urn ato de moralidade pUblica. Penso que
foi ate esse o pensamento dos constituintes. Efetivar pessoas sem a prática
de concurso püblico, por indicação, sejam elas quais forern, não é urn ato de
rnoralidade adrninistrativa, pelo contrário, fere o ato da moralidade
administrativa, o que ernpolgou a Constituição Federal a nos remeter a esse
posicionamento.

E nesse sentido que conclamo os colegas Deputados, o que engrandecerá
também esta Casa, para que possarnos firrnar a posição do Governador
favorável ao veto. 0 Governador, de fato, acertou tanto do ponto de vista da
Constituição quanto do ponto de vista da rnoralidade ptblica, ao vetar o
projeto de lei, especialmente devido ao seu art. 3 0 . Isso nos leva, mais uma
vez, a aplaudir esse veto. Conclamo não sO a base do Governo, que,
evidentemente, já tern orientação pela manutencão do veto, pois esse projeto
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foi vetado exatamente pelo Governador, rnas também a Oposicao, para que
tenha coeréncia corn a Constituição Federal e corn os atos da rnoralidade
pUblica, a fim de darmos mais urn exemplo por meio desta Casa.

Reitero a minha primeira argumentação. De pouco valeria a ação da
Assembléia Legislativa referentemente derrubada do veto. A derrubada do
veto não passaria incOlurne ao exame da justiça. Teriamos, portanto, dado
urn mau exernplo, derrubando urn veto nitidarnente inconstitucional e, ao
rnesrno tempo, aprovando urn projeto ao arrepio da rnoralidade pCiblica, o que
não ficaria bern para nossa Casa.

Tenho certeza de que esse deve ser o posicionarnento da rnaioria dos
Deputados. Faço esse pronunciarnento, esse encarninhamento de votaçao
favorével a rnanutençao do veto do Governador Itarnar Franco, ern nome de
toda a Bancada do PT, por ser urna posicão unânime, como foi unãnirne na
bancada passada. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar a votaçao, o Deputado
Marco Regis.

0 Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ontern a noite
fomos a comoção e quase as lagrimas, quando aqui fomos derrotados
defendendo urn projeto de lei vetado, no dia 31 de dezembro passado, pelo
então Governador Eduardo Azeredo. 0 projeto era da lavra do Deputado Raul
Lima Neto e dispunha sobre o uso das instalaçOes sanitárias nos terrninais
rodoviários de Minas Gerais e nos pontos de parada de Onibus. For que
fomos a comoção e nos isolamos, macambUzios, sorumbáticos, naquele
cantinho do Plenário? Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
entendiamos que este paramento faz a defesa do pobre e do exciuldo, ja
que, de quatro em quatro anos, vai a luta na busca desse tipo de eleitor, na
grande rnaioria dos aqui presentes. Não derrubamos o veto; ganharnos, mas
não levarnos, porque o placar foi de 26 votos contra a derrubada do veto, 31 a
favor e 1 voto em branco, faltando 8 votos para os 39 necessários. Esse
resultado jogou por terra os nossos esforços para ajudar os coitadinhos que
viajarn de ônibus intermunicipal, enquanto outros viajam de carro irnportado,
de aviöes e de outros tipos de locomoção, aos quais os rnesrnos coitadinhos
não tern acesso.

Mesmo assim, não tiveram a comiseração desta Casa para que, pelo
menos, deixassem de pagar R$0,30, R$0,40, R$0,50, R$0,60 em pontos de
parada de Onibus, onde são roubados através de precos abusuvos. Na
verdade, o tipo de tratamento que os usuários tern em pontos de parada de
Onibus é degradante, exploratOrio contra o cidadão. E é em nome de urn
projeto dito inconstitucional, porque trata de pontos de parada de ônibus,



IFLA
558

porque trata de terminais rodoviários, o que seria assunto das prefeituras e de
suas respectivas leis orgànicas, que teve seu veto mantido, que Os

coitadinhos, mais urna vez, ficarn renegados a margem do processo politico.
Näo quero ser crItico em minhas afirrnaçöes hoje, mas, se a bancada

governista, ontem, votou pela rnanutenção do veto, orientada pelo prOprio
Governo, que tern intenção de privatizar terminals rodoviários ou fazer
concessöes de rodovias, talvez a voto de alguns possa estar ligado aos que
explorarn a transporte coletivo de Minas Gerais, as suas subsidiárias e aos
pontos de parada de ônibus.

Aceitei, naquela comoção de ontern, a resuitado da vatação, parque,
democrata que somos, temos que aceitar a resultado de urn pieito, de urna
disputa eieitoral nesta Casa, embora tivéssemos aicançado a expressivo
nümero de 31 votos, 8 apenas faitando para conseguirmos a derrubada do
veto. Trinta e urn a 26: ganhamos, mas não levamos, porque precisávamos
de 39.

Hoje, estamos querendo saber se a prOpria bancada do Governo, que vata
sob sua orientação, sem independéncia, por decisâo governamental, vai
curnprir a rnesrno princIpia de ontem, de votar "sim", mantendo o veto do
prajeto dos cartOrios. Mesrno porque agora o veto ja nâo é mais de Eduardo
Azeredo, mas de Itarnar Franco. E, por coeréncia, quem votou "sim" ontern
deveria votar "sim" hoje, porque inconstitucional era o projeto de ontem, dos
sanitários de beira de estradas, que penalizarn, corn suas cobranças, Os

pobres, as caitados. "Sim", hoje, tarnbérn significa cometer aigurnas injustiças.
Não estou aqui para tripudiar sobre justiça, porque sabemos que muitas

pessoas foram designadas para trabaihar em cartOrios e, nessa designacâo a
tItuio precário, persistem ate haje. Näo you tripudiar sobre essas pessoas,
mas tenho que, de acordo corn a espIrito desta Casa, seguir a Constituiçâo
do meu Pals e do meu Estado. E a Constituiçao do meu Pals diz que, a partir
de 1988, as contrataçöes devem se dar, no piano pübiico, através de
concurso pbiico, coma estabeiece a seu art. 37.

Acho que nao podemos ter dois pesos e duas medidas nesta Casa. Se
ontem votarnas contra os pobrezinhos que usufruern de transporte coletivo e
nâo podern pagar R$0,40, R$0,50 na beira de estrada, na época das eieicöes
estarnos todos ao seu [ado.

Hoje, votarernos a favor de mil e poucos contratados de cartOrios, e tenho
pena deles, porque estão trabaihando e, taivez, se esse vincuio for rornpida e
houver insucesso no concurso, possarn ser prejudicados. Mas acredito que
outros tarnbém estáo na expectativa do cumprimento da Constituição, e
esperarnos que a coerência seja mantida nesta Casa. Nâo estau aqui para
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fazer a cabeça de nenhum colega, pois trata-se de pessoas conscientes,
carnpenetradas de seus deveres. Mas sei que aqui estou haje votando ate
contra urn prima que ocupa função cartorial, nos moides que precaniza a
projeto em questao. Votarei contra urn parente que já me criticau de outras
vezes devido a minha posicâo, mas disserarn-ihe que a Deputado Marco
Regis, no curnprimento da lei, vota contra a prOpria mae. E assim a farei aqui,
hoje. Votarel peia Constituiçao. Vejo nos prajetas de ontem e de hoje que ha,
nesta Casa, interesses maiares, escusos certas vezes, que fazern deste
Plenário urn paico de trocas. E contra isso que me insurja e é par isso que
nOs, as dais membros da Bancada do PPS, eu e rneu companheiro Luiz
Menezes, da gioriosa cidade de Itabira, votarernas pelo "sirn", pela
manutençâo do veto. Muito abrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a vataçaa, a Deputada
Maria José Haueisen.

A Deputada Maria José Haueisen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhares telespectadores que nos acompanharn em suas casas e que podern
perceber a luta que aqui travamas para que a democracia seja respeitada,
para que a ética seja firme entre nós, esse projeto de lei se arrasta nesta
Casa ha muito tempo. Foram debates e debates, discussöes em comissOes
par várias vezes. Algurnas vezes prevaieceu a interesse de uma minaria que
se agarra a possibiiidade de ter urn cartório, de ter urn ganho mais fácii, mas
afrontando campietamente a Constituicâa Federal, afrantando as outros
cidadãas, que tern as mesmos direitos garantidos pela Canstituiçaa, mas que
nâo tiveram nern terâo nunca a chance de ser parente de algum politico
influente, de aigum Juiz ou pessoa que tenha poder politico para lhes garantir
o ganho vitalicio, urn ganho rnais fácii que Ihe permita uma vida tranqüila.

Srs. Deputados, e cornpromisso nosso, corn certeza, repetida e falado em
todas as nassas campanhas, que vamos trabaihar pela moraiidade, pelo bern-
estar do pavo, que temos compromisso corn a sociedade e corn a
dernocracia, que não podernos trair a nós rnesrnos. Esse vota que aqui
daremos e urn vato secreta, mas em cada urn de nOs precisa prevalecer a
ética, que é um valor absoluto e que naa pode ser esquecida de forma
nenhuma, não pade ser esquecida par laços de parentesca, por amizade ou
quaiquer autro campromisso que possarnos ter assurnido corn aiguérn. Ferir
as nossos princIpias, ferir a nossa ética é faltar aos cornprornissas de
lealdade que tivernos corn nossos eleitores em campanhas pailticas. Parece
que esse projeto de lei, que já passou par esta Casa e aqul está novarnente,
nào tern fim; parece que e urn peso que arrasta esta Assembléia a cada
momenta. A sociedade acornpanha as politicos, a sociedade cobra de nós a
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coeréncia que juramos ter em época de propaganda poiltica. E compromisso
desta Casa manter a Constituição. E a Constituicão Federal de 1988 é bern
clara. Cargos ptblicos so podem ser ocupados por concurso, a não ser, em
raras exceçöes, através dos charnados recrutamentos amplos, que são
passageiros, e das designaçoes, que, muitas vezes, fazem, sobretudo de
professores, eternos funcionários pUblicos sern nenhurna garantia. Quando
urn professor assume uma sala de aula como designado, sabe muito bern que
ali está provisoriamente, sabe muito bern que assumiu corn o Estado urn
contrato que term ma assim que aparecer outro que tenha rnais direitos do que
ele. E urn contrato que termina quando houver urn concurso em que seja
bem-sucedido e possa se efetivar. E interessante que alguns argurnentern em
defesa dos cargos em cartOrios, que devem se tornar vitalicios: "Coitado de
fulano de tat, ha tantos anos ele está nesse cartOrio, jã se acostumou corn o
serviço, já sabe fazer o serviço. E agora será despedido?" Qual é a diferença
entre esse funcionário e urn professor ou uma professora que, as vezes,
quase chega a se aposentar, fica 20 anos em urna escola trabalhando como
designado, sem nenhuma garantia, sem nenhurna sustentacao que lhe dé
tranquilidade para saber que esse ano tern serviço, que nesse mês está
contratada, mas não sabe se arnanhã o terá?

Srs. Deputados, democracia é valor absoluto e, como tat, tern de crescer a
cada dia. A democracia vai depender de nos, que construIrnos a cada dia a
igualdade neste Pals. Não podemos tratar alguns trabalhadores corno
eternamente designados, não podemos nos acostumar corn isso, achando
que não ha problerna nenhum, que hoje fulano tern trabalho, que amanhã
joga para 16, empurra, pãe outro no lugar. Quem entrou no cartOrio sabia que
era provisório, ate que houvesse urn concurso. Ele não tern que se perpetuar,
seu cargo não tern que ser vital icio. Isso é urn desrespeito a essa dernocracia
que querernos que seja irnplantada ern nosso Estado. Dernocracia é processo
de alto risco. Aqueles que conseguern, a qualquer custo, algum benefIclo não
se importam em passar por cima das leis, não se importam em prejudicar
outras pessoas, contanto que sejarn os beneficiados, coritanto que possarn
usufruir do que Ihes foi dado por algum tempo, que Ihes foi concedido como
incurnbência passageira. Se, em alguma época, houve necessidade de Os
cartOrios passarem de pals para filhos, urn erro que aconteceu e que dernorou
dernais em nosso Pals, não podemos contirivar corn essa mania. Não
podemos continuar corn esse vicio de hereditariedade, de colocar urna
pessoa no cartOrio porque e parente de fulano, de sicrano, porque é filho do
nosso compadre.

Ternos que viver a ética ern nosso ambiente, em nosso meio, e esta é uma
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Casa Legislativa. Ternos que zelar pelo nosso nome, temos que zelar pelo
norne da instituição que representamos. Corn certeza, a sociedade mineira
está de olho em nós, para saber como nos comportarnos diante desse
problerna, diante desse projeto de doacão de cartórios.

A proposta para o concurso ja está al. Aqueles que ja trabaihararn ha anos
nos cartOrios certamente terão mais facilidade que os outros. Corn certeza, já
aprenderam tudo que tern de ser feito, ate porque, quern sabe, alguns
herdararn o cartOrio do seu bisavô, do seu avô, do seu pai. Com  certeza, eles
terão muito mais facilidade que aqueles que vão prestar o concurso. Mas
ternos de respeitar o direito que está assegurado na Constituicao: igualdade
para todos.

E, graças a Deus, o Governador Itarnar vetou esse projeto de lei. E uma
imoralidade que queiramos desrespeitar e afrontar a nossa consciência, a
consciência do povo rnineiro. E é por isso que tambérn estarnos plenarnente
de acordo corn o Deputado João Leite, que considerarnos ético e correto e
que está pronto a entrar na justiça, caso essa irnoralidade passe aqui.
Parabéns, João Leite, e gostariamos de assinar junto corn vocé qualquer
docurnento corn o objetivo de levar a justica a inconstitucionalidade que pode
ser aprovada nesta Casa. Mas espero que prevaleça o bom-senso, para que
a Assernbléia Legislativa não passe por mais urn vexarne na sua histôria.

O Sr. Presidente - Em votacào, o veto. A Presidéncia vai subrneter a
matéria a votacão pelo processo secreto, de coriforrnidade corn os arts. 255 e
261, X, do Regimento lnterno. Os Deputados que desejarem rnanter o veto
deverão registrar "sim", e os que desejarern rejeitá-lo deverào registrar "nâo".
A fim de proceder a votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita
aos Deputados que ainda nâo registraram sua presença no painel que 0
facam neste momento. Em votação.

- Procede-se a votacào secreta por melo do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Alberto

Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jtnior - Alvaro Antonio -
Anibrôsio Pinto - Arnilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade -
Antãnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio J011o - AntOnio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morals - César de Mesquita -
Christiano Canédo - Dalrno Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandâo - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - vo José - João
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Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana -
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves -
Márcio Cunha - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 26 Deputados; votaram "não" 35
Deputados; houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em turno Unico,
o Veto Parcial a Proposição de Lei n o 14.015. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votacào, em turno Unico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei no 13.927, que
dispöe sobre a quitação de crédito tributário corn precatórios. A Comissão
Especial opina pela rejeiçao do veto. Em votaçao, o veto. A Presidéncia vai
submeter a matéria a votação pelo processo secreto. Os Deputados que
desejarem manter o veto deverâo registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-
lo deverào registrar "não". Em votação, o veto.

- Procede-se a votação secreta por meio do painel eletrônico.
- Registram seus votos os seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patnis - Agostinho Silveira - Alberto

Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antãnio -
AmbrOsio Pinto - Arnilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade -
Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - AntOnio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - César de Mesquita -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - George Hilton - Gil Pereira - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - lvo José - João Leite - Joäo Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - SebastiOo Navarro Vieira.

0 Sr. Presidente - Votaram "sim" 36 Deputados; votaram "näo" 24
Deputados. Está, portanto, mantido, em turno Unico, o Veto Total a
Proposição de Lei n o 13.927. Oficie-se ao Governador do Estado.

Discussào, em 21 turno, do Projeto de Lei no 23/99, do Deputado Paulo
Piau, que altera dispositivo da Lei no 13.194, de 29/1/99. A Comissáo de Melo
Ambiente opina pela aprovacão do projeto. Em discussão, o projeto. Näo ha
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacao, o projeto. Corn a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Joäo Leite.

0 Deputado Joào Leite - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
gostarlamos de encaminhar o Projeto de Lei no 23/99, do Deputado Paulo
Piau,que visa a corrigir urn equivoco da Lei no 13.194, de 29/1/99, já que näo
se justifica a revogaçào integral das Leis n

o
s 11.399, 11.719, devendo ser

revogado, exclusivamente, o art. 5 0 da Lei no 11.399, de 6/1/94, cuja matéria é
tratada pelo art. 10 da Lei n o 13.194, de 1999.

A Lei no 13.194 cria o Fundo de Recuperacão, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Esse foi urn projeto importante, que trata de uma questão grave
nos nossos dias, que e o cuidado, a guarda e a manutençâo de mananciais
de água.

Sabemos da importância e dos riscos que vivem nossos mananciais, as
bacias hidrográficas. E pertinente a preocupaçäo do Deputado Paulo Piau,
autor tarnbém da lei que criou o Fundo de Recuperaçâo, Proteçao e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas. Corn esse Fundo
seria possIvel a destinacOo de dotacOes no orçamento do Estado e, também,
a obtençäo de recursos provenientes de operação de crédito interna ou
externa em que o Estado seja mutuário. Os resultados de aplicacoes
financeiras das disponibilidades transitórias de caixa do Fundo; Os
provenientes da transferência do saldo dos recursos não aplicados pelas
empresas concessionárias de energia elétrica e de abastecimento pUblico,
que dernonstrarern, na forma que dispuseram o regulamento dessa lei, em
capacidade técnica de curnprir o disposto na Lei no 12.503, de 30/5/97, que
criou o prograrna estadual de conservação das águas. A redacao final desse
Projeto, na Assembléia veio trazer a revogaçâo integral das Leis n o

s 11.399 e
11.719, trazendo urn problema grave para o Estado, ja que, dessa maneira,
os retornos relativos aos principais encargos de financiamentos concedidos
pelo Fundo de Saneamento Ambiental das Bacias dos RibeirOes Arrudas e
Onca - PROSAM -' criado pela Lei n o 11.399, de 6/1/94, serão incorporados
da seguinte forma: 90% ao Fundo de Desenvolvimento Urbano - CODEURB -
e 10% ao Fundo. Tivernos, entâo, corn a redacâo final da Assembléla
Legislativa e em razâo da sancão governa mental, a extinção do PROSAM.

Temos, neste mornento, no nosso Estado, urn projeto tao importante,
extinto pela revogaçâo dessas leis na redaçâo final da Assembléia
Legislativa. Tambérn, pela sancao do Governador ao Fundo de Recuperacão,
no dia 29/1/99, acabou por extinguir o PROSAM. Entäo, neste momento, a Lei
no 11.399, de 6/1/94, que cria o PROSAM e dá outras providéncias, está
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extinta. Por isso, toda essa pressa para a votacão desse projeto. Não temos
nem a oportunidade de discutir o projeto. Gostariamos de ter mais tempo para
discutir urn projeto tao importante para a Regiäo Metropolitana de Belo
Horizonte, porque trata da coiheta desses esgotos que são lançados nesses
ribeiröes, trata do saneamento básico, trata de questoes tao importantes para
a saüde da populacao de Belo Horizonte e da região metropolitana. 0
PROSAM deve ser complementado pelo PROPAM, Projeto de Saneamento
da Lagoa da Pampulha, atendendo especificamente Os córregos Sarandi e
Ressaca, que deságuam na Lagoa da Pampulha, justamente prOxirno a Toca
da Raposa. E importante esse outro projeto, o PROPAM, para que tenhamos,
em Belo Horizonte, resguardada a saüde da população e o saneamento
básico daquela região. Muitos pensarn que a Lagoa da Pampuiha é so urna
questão de turismo, mas e muito mais do que isso, já que é alirnentada por
vários cOrregos, sendo os principais o Ressaca e o Sarandi. Esses cOrregos
trazem, por dia, para a Lagoa da Pampuiha, aproximadamente 180
caminhOes de detritos. Por isso é fundamental que o PROSAM tenha
recursos. Que também a Prefeitura de Belo Horizonte tenha recursos para o
PROPAM, esse projeto de saneamento da Bacia do Sarandi, do Ressaca,
cOrregos que alirnentarn a Lagoa da Pampulha. Esse é urn projeto de
aproximadamente US$100.000.000,00. Esperamos que haja ajuda do
Governo Estadual e do Governo Federal.

Estamos acompanhando, nesse mornento, urn projeto que será apreciado
pelo Banco japonês Overseas Economic Corporation Foundation no dia 8 de
janeiro, corn o acompanhamento do Secretário Adjunto de Assuntos
Internacioriais do Ministério da Gestão e do Orcamento, que tratará
justamente dos recursos desse Banco japonês para essa obra do projeto da
Pampulha. Por isso, Sr. Presidente, queremos lamentar que não tenharnos
tempo para tratar desse assunto na Assembléia Legislativa. Tern sempre que
haver essa pressa desse Governo para votar todos esse projetos, impedindo
que urn projeto tao importante para a Região Metropolitana de Belo Horizonte
seja mais profundarnente discutido. 0 Municipio de Contagem deve ser
envolvido também nessa negociacão que se encontra, neste momento, no
Ministério da Gestão e do Orçamento, porque vem de la o Sarandi e o
Ressaca. No dia 8 próximo teremos urna apresentaçao de todo esse projeto.

Esperamos que esse projeto, que será apresentado corn outro projeto de
São Paulo, possa ser o vencedor.

Para concluir, Sr. Presidente, lamentando que não tenhamos tempo para
discutir urn projeto tao irnportante para Belo Horizonte, para a Região
Metropolitana e que, nessa Assembléia, está imposta aos Deputados a
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ditadura da urgência, em que as projetos não podem ser apreciados.
Encontrarnos, então, projetos sancionados pelo Governador do Estado dessa
maneira, extinguindo urn fundo tao importante, como o PROSAM, que e
ligado a outro projeto fundamental para a saide de Belo Horizonte. Fica aqui
nossa indignaçao de não poderrnos mais, nessa Assembléia, discutir as
projetos, apenas encaminhar.

Questão de Ordem
O Deputado Antonio Carlos Andrada - Atendendo a solicitaçao da Mesa,

corn referenda a questao de ordern que encarninhei hoje a tarde, venho
encaminhá-la por escrito, conforme foi solicitado. (- Lê:)

"Questão de ordern corn fundamento no art. 259, § 30, do Regimento
I nterno.

Sr. Presidente,
Constava na pauta da reunião ordinária de 5/5/99, na 11 Fase da 2a Parte

da Ordem do dia, a apreciaçao pelo Plenário de parecer da Comissão de
Constituição e Justica sabre a constitucionalidade do Projeto de Lei n o 129/99,
da ilustre Deputada Maria Olivia, que dá preferência de tramitaçao aos
procedirnentos judiclais em que figure como parte pessoa idosa, beneficiária
de assisténcia judiciária gratuita.

O parecer da Comissão de Constituiçao e Justiça concluIa pela
inconstitucionalidade do projeto.

Submetido a votaçao, foi aprovado a parecer, que foi objeto de duas
verificaçoes de votaçao, ambas concluIndo pelo rnesrno sentido, isto é, pela
inconstitucionalidade da matéria.

O resultado proclarnado pela Presidência, como não poderia deixar de ser,
era definitivo, nos termos expressos do § 30 do art. 259 do Regirnento Interno.

No entanto, instado por solicitaçao da ilustre Deputada Maria Olivia, V. Exa.
houve por bern, ignorando a prindIpio fundamental de matéria vencida,
submeter a parecer a nova votação e a nova verificação de votacao, que
concluiram pela rejeição da questão, alterando totalmente a resultado
anterior.

Sem entrar no mérito do parecer, mas preocupado unicarnente corn a
respeito as normas regimentais - garantia do exercIcio parlamentar
principalmente para a Oposiçao -, este Deputado tentou formular questao de
ordem a respeito da matéria, que é de profunda relevância para a processo
legislativo. V. Exa., no entanto, cortou-Ihe a palavra, determinando que a
fizesse por escrito, a que desrespeita o art. 166 do nosso diploma
procedimental.

Conforme determina nosso Regimento, P0550 formular questao de ordem

I
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para dirimir dtvidas sobre sua interpretaçâo e também para a interpretaçäo
do texto da Coristituicão do Estado, desde que a faça em ate 5 minutos, corn
clareza e indicaçâo do preceito que se pretende elucidar, nos termos do art.
165, que em nenhum mornento me obriga a faze-la por escrito.

Vale lembrar, Sr. Presidente, que onde a lei não distingue, não compete a
Presidência distinguir. No entanto, apenas por deferência a solicitacão de V.
Exa., que nao encontra suporte regimental, formulo-a, agora, por escrito.

Ademais, antes mesmo que tivesse este parlamentar a oportunidade de
expor oralmente seu argurnento, V. Exa. já afirmava, apOs cassar minha
palavra, que submetera a matéria a nova votacão em deferência ac, pedido de
Deputada de meu partido, o PSDB. Ora, Sr. Presidente, exatamente por
pertencer ao mesmo partido da Deputada Maria Olivia é que me sinto a
vontade para escrever esta questao de ordem, notadamente porque meu
partido não precisa da deferência da Presidência para beneficiar colega de
bancada quando o ato da Presidéncia fere de morte o Regimento Interno
desta Casa. A bern da verdade, Sr. Presidente, a Minoria neste parlamento
não precisa de deferéncia obsequiosa da Presidência. Ela exige, e quer ver
exercido, e o seu direito de ver o Regimento Interno respeitado e cumprido. 0
mesmo Regimento que V. Exa. jurou cumprir no ato de sua posse.

A decisão da Presidência, além de afrontar o Regirnento Interno, cria
precedente indesculpável quando submete a nova votaçâo matéria já
decidida em definitivo pelo Plenário. Acredito jamais tenha acontecido na
histôria deste parlamento tamanho desrespeito ao principio básico e
elementar de matéria vencida. E, pior ainda, quando a Presidência argumenta
que o fez em deferéncia a solicitacão de colega de meu partido, que é de
oposiçâo ac, Governo que V. Exa. tao bern representa nesta Casa, fico a
imaginar o que não faria a Presidência quando o beneficiário de sua
deferéncia fosse urn colega de seu partido ou outro parlamentar da base de
apoio ao Governo.

Ha que se respeitar o Regimento Interno, sob pena de se implantar na Casa
das Leis a mais absoluta insegurança no trato corn o processo legislativo, que
está na gênese do direito.

Isto posto, formulo a V. Exa. a seguinte questào de ordem:
Considerados os termos do art. 259, § 30, que corn clareza solar determina

que resultado proclamado é tornado definitivo, a Presidéncia poderia indicar o
mandamento regimental que fundarnentou sua decisão em dar vida nova a
matéria vencida?"

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia tern a esclarecer ao Plenário que, no episOdio da votaçâo do
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parecer de inconstitucionalidade referente ao Projeto de Lei n o 192/99, da
Deputada Maria Olivia, percebeu, claramente, a ocorrëncia de uma falha na
comunicaçâo entre a Mesa e o Plenário, que resultou em evidente erro
essencial, quanto ao procedimento a ser adotado, por parte de urn nUmero
muito expressivo de votantes. Por essa razão, estribado no permissivo
constante no art. 83 do Regimento Interno, decidiu renovar a votaçâo, por
entender tratar-se de medida necessária ao born andarnento dos trabalhos do
Plenário. E isso porque a votação enganosamente levada a efeito, como se
pôde depreender das numerosas manifestaçoes dos Deputados, tao logo
anunciado o resultado, náo expressou a verdadeira vontade dos legisladores
no trato daquela relevante questao.

A Presidéncia esclarece mais que, em atencao ao nobre Deputado Antonio
Carlos Andrada e em atencao ainda àqueles outros membros da respeitável
familia de S. Exa., que sempre engrandeceram esta Casa e o Congresso
Nacional, responderá também por escrito e de forma detalhada a questâo de
ordem que, neste instante e num primeiro momento, decide.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminar a votação, o Deputado
Alencar da Silveira Junior.

O Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaria de parabenizá-lo. Já o parabenizei pelas novas cameras que estâo
servindo a iv do Legislativo. E, agora, pela conduta de V. Exa. nesta Casa,
quando abre espaco a Oposiçao. Isso tinha que ser registrado aqui. Todos
nOs estamos cientes de que o Deputado Joáo Leite não poderia usar a
palavra, quando pediu. Já estava encerrada a discussâo. Mas V. Exa. sugeriu
ao Deputado João Leite que pedisse para encaminhar o projeto. Todo
Deputado, neste rnornento, sO pode usar a tribuna para encaminhar a
votaçao.

Não poderia também deixar passar sem comentário o que disse o Deputado
Joâo Leite, que esta Casa está aprovando urn projeto sem discuti-lo, sem que
tivesse o conhecimento necessário, que o assunto era sério e que
precisávamos de mais tempo para discutirmos e analisarmos o projeto. Mas
esqueceu-se o Deputado Joâo Leite de que o projeto deu entrada na Casa no
dia 20 de fevereiro e recebeu parecer favorável da Comissão de Justica no
dia 2 de marco, na Sala das Cornissöes. Depois, voltou, Deputado, a
Comissâo de Meio Ambiente e tarnbém recebeu parecer favorável no dia 4 de
marco, retornando no dia 16. Entao, está nesta Casa tramitando - marco, abril
e maio - ha mais de 60 dias. Por isso, V. Exa. nâo pode falar que tern essa
dificuldade. Agora, V. Exa., a quern respeito muito, pois gosto da sua atuação,
gostaria de lembrar, também, que o projeto foi aprovado em 10 turno no dia 11
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de marco.
Neste momento, V. Exa. fez-me lembrar daquele tempo em que jogava no

gol do Atlético e tamava aquelas bolas pelas costas, aqueles peruzinhos que
costumava levar no gal. Agora, também, acabou de tomar urn gol, que veio
desta Casa, de todo o tempo em que esse projeto esteve aqui. Tenho certeza
de que V. Exa. se esqueceu de se preocupar corn ele. E não é na hora de
votar, Deputado João Leite, que V. Exa. deve falar que não tern conhecimento
e que tern que discutir mais a projeto, depois que passou por todas as
Comissöes e foi aprovado em 10 turno. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votaçäo, a Deputado
Paulo Piau.

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,
gostaria de fazer urna defesa do Deputado João Leite. Não concordo,
absolutamente, corn as colocacöes feitas pelo Deputado Alencar da Silveira
J(jnior quanto ao ocorrido corn esse projeto.

A sua origem é exatamente uma falha, e não importa quem a cometeu.
Acontece que deveria ter-se extinguido a art. 5 0, rnas, lamentavelmente, fol
extinta toda a lei do PROSAM. Então, como é do interesse de vârios
municipios a PROSAM, a Oposicâo está entendendo e deixando a projeto
tramitar na major velocidade possIvel.

E al que está o "x" da questâo, Deputado Alencar da Silveira Jiinior. Corn o
interesse da assessoria da Casa e de todos as Deputados do Governo e corn
a compreensão da Oposicão, a Governo Itamar Franco pode gerenciar a
PROSAM, porque, senão, atrasaria todos as convénios que devem ser feitos
cam as municipios. Está al urn gesto de boa-vontade. Alias, é uma
caracteristica nossa: nâo querernos fazer aquela Oposicão destrutiva, a
chamada Oposiçâo radical. Estamos aqul para compreender tudo a que é
importante para a Estado de Minas Gerais.

Portanto, a Deputado Joäo Leite não tomou gal nas costas, não. Pode ter
certeza disso, parque ele é urn Deputado cuidadoso e essa é a sua area de
atuacâo. Mas a forma, diria, anOmala coma a projeta tramitou nesta Casa
realmente fez cam que poucos Deputados tomassem cléncia dele. Entâo, é a
correção de uma faiha que não nos interessa quem cometeu.

Agora, para completar a rneu raciocinio, quera dizer mais: esse projeto foi
apravada nesta Casa no final do ano passado, mas foi sancionado, para
minha alegria. E já agradeci ao Governador Itamar Franca, já a elagiel,
porque sou urn Deputada da Oposico e, rnesma assirn, ele sancianou o
prajeta de nassa autoria. Mas a extincaa da lei do PROSAM também fol
sancionada par ele.
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Hoje, as repórteres me perguntaram e aa Deputado Marcia Cunha - já

canversei corn ele depois, e ele também se justificau - se era culpa do
Azeredo a extinçào do PROSAM. Näo tern nada que ver. Ocorreu,
simplesmente, urna falha.

Então, gastarlamas de encerrar as encarninhamentos nurna compreensão,
num ata de grandeza da Oposiçâo, para que a Governo realmente possa
realizar urn barn trabaiha para Minas Gerais. Não queremos, de forma
algurna, atrapaihar, corn picuinhas, a Governo Itarnar Franca. Ao contrário,
querernos exatamente que as mineiros sejam beneficiados e a sua qualidade
de vida e a desenvolvimento do nossa Estada sejarn cada dia rnelhores.

Essa é a nossa pasicão, e, coma a prajeto e de minha autoria, pedimos a
todos que votem favoravelmente.

o Sr. Presidente - Em votação, a projeto. Os Deputados que a aprovam
perrnaneçarn coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Cornissão de
Redacàa.

Declaraçoes de Voto
O Deputado Marcia Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aguardei corn

rnuita ansiedade a praclamação do resultada da apravacâo desse prajeto,
exatarnente porque hoje, a tarde, ja dizia, desta tribuna, que tinha preparado
urn discurso a respeito da questào das obras do PROSAM, mas percebi, em
canversas cam nosso LIder Alberta Pinto Coelho, que seria rnelhor faze-b
pasteriormente a aprovaçào desse prajeta. Näa tenho as dados aqui porque
nâo sabia se iriamos conseguir vatar esse prajeta hoje.

Mas, Sr. Presidente, nãa poderia deixar de rnanifestar-me diante da
apravaçâo desse irnpartante prajeto e diante de urn assunto que muito me
interessou, coma Vereador ha 16 anos par Bela Horizonte, quanda fomos urn
defensor ardorasa das obras de canalizaçâa do Arrudas e, pasteriormente,
das obras do PROSAM. Fornos, inclusive, autares de urn seminario, na
Cämara Municipal de Bela Horizonte, sabre a despoluicão do Arrudas, porque
não basta apenas canalizá-lo, ternas que tratar a seu esgata, despoluindo-o.
Vejarn as Srs. Deputadas que ternos questöes gravissimas, tais coma a
esgato haspitalar de Bela Horizonte, que é lançado diretarnente no Arrudas.
Todo a esgato hospitalar da regiào da Santa Casa é lancado diretarnente no
Arrudas. Nào bastaria a Bela Horizonte apenas a canalizaçaa do Arrudas. E
impartante lembrar que invadimos a Arrudas parque, outrora, sem dUvida
abguma, era urn ribeiraa de aguas cristalinas. Trauxemos a Bela Horizonte a
saudasa Burle Marx, que, através de iniciativa nassa, tornou-se cidado
honoraria de Bela Horizonte e foi a grande mentor, na oportunidade daquele
seminario, que gerou as obras de saneamento do PROSAM. Mas,
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infelizmente, o PROSAM teve o seu inicio no Governo Hélio Garcia, depois
veio o Governo Eduardo Azeredo, e denunciamos a morosidade dessas obras
importantes para a nossa cidade. Quero, nesse aspecto, parabenizar 0
Deputado Paulo Piau, os Deputados da Oposicâo desta Casa, que, sem
dávida aiguma, sabem que não podemos deixar obras inacabadas neste
Pals, pois que são verdadeiros crimes de iesa-pátria. 0 PROSAM tern que
continuar, e é dessa forma, Sr. Presidente, que o Governador do Estado
anunciará, nessa sexta-feira, na reunião do secretariado, que já tern
disponiveis US$70.000.000,00, que é a contrapartida do Governo do Estado,
e US$25.000.000,00 para fazer a estação de tratarnento no Bairro Casa
Branca. Nesse sentido, tambérn nOs, na Cornissão de Fiscalização Financeira
e na Comissão de Meio Ambiente desta Casa, aprovamos requerimento, e os
Deputados desta comissão farão visita as obras do PROSAM e,
posteriormente, convidarernos todos os dernais Srs. Deputados para
conhecerern essas obras. Portanto, parabéns a esta Casa, no dia de hoje,
que aprova urn projeto do Deputado Paulo Piau que facilitará a solucão para a
continuacão dessas obras.

0 Deputado João Lelte - Sr. Presidente, votarnos favoraveirnente. Sempre
entendemos que o PROSAM é urn projeto importante, apesar de, na
campanha para Governador no ano passado, ter sido considerado, na visão
de outros partidos, urn projeto eleitoreiro. Agora vernos o reconhecirnento de
sua importãncia. Queria dizer que o erro não foi meu. 0 erro foi do
Governador do Estado, que sancionou urn projeto revogando, acabando corn
o Projeto PROSAM, e ficou o Governo do Estado apertado porque não
poderia utilizar os recursos, anunciados agora pelo Deputado Márcio Cunha,
pois estava extinto o projeto. Por isso, vimos toda essa pressa na Assernbléia
para consertar não o meu erro, mas o erro do Governo, que, ao sancionar a
lei do Deputado Paulo Piau, extinguiu o PROSAM no Estado de Minas Gerais.
E agora, esperarnos que este Estado contribua corn o PROPAM, tao
irnportante para a Lagoa da Parnpulha e para a saüde dessa região.

Questöes de Ordem
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de piano, a

inexisténcia de "quorum" para a continuacão de nossos trabaihos, rnotivo pelo
qual soiicito que encerre, de piano, esta reunião.

o Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, antes de V. Exa. encerrar a
sessão, gostaria de fazer uma denüncia da maior gravidade, relacionada corn
a PMMG no Municipio de Vespasiano. Hoje, por volta de 7 horas da noite, o
Sargento Leal, sob o cornando de urn Major de cujo nome não me iernbro,
prendeu o Vereador Gil Paranhos e sua muiher, e destratou o Prefeito da
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cidade. Acho que não é costume da Policia Militar tratar as coisas dessa
forma. Já vinha falando sobre os excessos que a poiIcia vern cornetendo.
Atualmente, a PMMG exerce urn papel muito importante ern nossa sociedade
e passa por urn momento critico, porque faihas aconteceram por falta de
cornando. Vespasiano é uma cidade sern cornando da Poilcia Militar, que
destrata a população, corno fez corn esse Vereador. Não é a primeira vez,
não é a segunda, não é a terceira. 0 Major responsável pelo policiarnento não
tern absolutarnente nenhurn controle daquela cidade. Peco a V. Exa. que nos
ajude a tomar providéncias. Soiicito tambérn a Cornissão de Direitos
Humanos, tao eficiente para defender pessoas que descurnprern a lei, que,
desta vez, tambérn acate os depoimentos que vamos pegar amanhã, na
Câmara Municipal daquele municlpio, e tambérn o do Prefeito daquela cidade.
Fica nosso protesto, porque, de policia para multar a rua está cheia, mas
policia para prender crirninoso não ha, poilcia para violar direitos de politicos,
principalrnente naquela cidade, ha. Peço a V. Exa. o apoio e as providências
a serern tomadas de imediato. Não é possivel continuarmos assistindo de
perto a esses excessos que vêrn acontecendo corn nossa gioriosa Policia
Militar, que, infeiizmente, em Vespasiano, sO está servindo para achacar a
população, porque protege bandido e achaca homens de bern naquela
cidade.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

nürnero regimental para a continuaçào dos trabaihos e encerra a reunião,
desconvocando as reuniôes extraordinárias previstas para arnanhã, as 9 e as
20 horas, e convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhä,
as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sern revisão do orador.

AlA DA io a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO
0
	 FINANCE IRA E ORcAMENTARIA

As dez horas e dez minutos do dia onze de maio de mil novecentos e
0 

noventa e nove, cornparecem na Sala das Comissöes os Deputados Márcio
0 Cunha, Miguel Martini, Oiinto Godinho, Rogerio Correia e AntOnio Carlos

Andrada, mernbros da Cornissão supracitada. Estão presentes tambérn Os
Deputados Aiiton Vilela e Carlos Pimenta. Havendo nümero regimental, o

C Presidente, Deputado Márcio Cunha, deciara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerirnento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a quai e dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
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apreciar a matéria da pauta e a ouvir o Secretário da Fazenda, Sr. Alexandre
Dupeyrat, sobre o Projeto de Lei n o 265/99, do Governador do Estado, e
comunica o recebimento da seguinte correspondéncia: oficios do Sr. Waldeck
Ornelas, Ministro da Previdéncia e Assisténcia Social, e do Sr. Alexandre
Dupeyrat, Secretário da Fazenda (publicados no "Diário do Legislativo" de
8/5/99); do Sr. Paulo Rogerio dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de
Juiz de Fora (publicado no "Diário do Legislativo" de 7/5/99). Passa-se a ia
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussâo e a votação de
pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. Continua em discussäo o parecer apresentado na reunião
anterior pelo Deputado Mauro Lobo, relator no 10 turno do Projeto de Lei no
78/99, o qual conclui pela aprovação da matéria. Encerrada a discussào e
colocado em votaçào o parecer, é este aprovado. Continua em discussào o
parecer apresentado na reunião anterior pelo Deputado Márcio Cunha, relator
no 1 0 turno do Projeto de Lei n o 81/99, o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Encerrada a discussâo
e colocado em votaçâo o parecer, é este aprovado. Na auséncia do relator
anteriormente designado, o Presidente redistribui ao Deputado Rogerio
Correia a análise, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 138/99. 0 relator, por seu
parecer, conclui pela rejeição da matéria supracitada. Na fase de discussão, o
Deputado Miguel Martini solicita vista da matéria, a qual é concedida pelo
Presidente. 0 Deputado Márcio Cunha, na qualidade de relator do parecer
para o 10 turno do Projeto de Lei no 30/99, emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma Substitutivo n o 1, que apresenta.
Na fase de discussäo, é concedida vista da proposiçào ao Deputado Miguel
Martini. Corn a palavra, o relator, Deputado Márcio Cunha, emite seu parecer
para o 10 turno do Projeto de Lei n o 43/99, rnediante o qual conclui pela
aprovacào da matéria na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Fazem
uso da palavra, para discutir, os Deputados Olirito Godinho, Miguel Martini,
Rogerio Correia e Antonio Carlos Andrada. Encerrada a discussão e colocado
em votaçào o parecer, e este rejeitado. 0 Presidente designa novo relator o
Deputado Miguel Martini e concede-[he prazo regimental para emissáo do seu
parecer. Encerrada a discussão sobre as matérias da pauta, o Presidente
convida a compor a Mesa o Secretário Alexandre Dupeyrat, que faz
exposição acerca do Projeto de Lei n o 265/99, do Governador do Estado, que
autoriza o Estado a efetuar a cessão, a titulo oneroso, de direitos creditOrios
representados por crédito tributário formalizado e parcelado, e altera a
legislaçâo tributária. 0 Secretário de Estado afirma que Os recursos que o
Governo apurar corn a venda de uma carteira de créditos tributários serão

573
utilizados, prioritariamente, no pagamento do 13 0 salário atrasado do
funcionalismo pUblico estadual e que a expectativa é de que a venda dos
créditos seja feita com um deságio entre 5% e 10%. Na fase dos debates,
fazern uso da palavra os Deputados Miguel Martini, Carlos Pimenta, Antonio
Carlos Andrada, Márcio Cunha e Rogério Correia, conforrne consta nas notas
taquigráflcas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença do Sr. Secretário da Fazenda e dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 18 de maio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Eduardo Hermeto - Rêmolo

Aloise- Arlen Santiago.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL
As quinze horas e trinta minutos do dia doze de rnaio de mil novecentos e

noventa e nove, cornparecem na Sala das CornissOes os Deputados Ivo José,
Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissâo.
Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta
a reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Canabrava, dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Sérgio Cardoso Mota, Secretário do Trabalho,
da Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente; a Sra. LUcia Helena
Ciccarini, Diretora do Centro de Racionalizaçäo e lnforrnaçOo da Secretaria
da Fazenda, representando o Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins,
Secretário da Fazenda; o Sr. Eduardo Armond Codes de AraUjo,
representante da CUT no Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -; e a Sra.
Elizabeth Giardini, representando o Sr. Wellington Gaia, Delegado Regional
do Trabalho, que irào discutir a utilizaçâo dos recursos do FAT em programas
de qualificaçao profissional no Estado. 0 Presidente convida os expositores e
o Sr. Celso Brant, Secretário Adjunto da Secretaria do Trabalho, a tomar
assento a mesa e tece as consideraçOes iniciais relativas ao objetivo da
reuniOo. Neste momento, o Presidente registra a presença do Deputado
Adelmo Carneiro Leâo. ApOs a exposicâo dos convidados, passa-se a fase de
debates, corn a participaçOo dos Deputados e dos convidados, conforme
consta nas notas taquigráflcas. Cumprida a finalidade da reuniOo, a
Presidência agradece a presença dos parlarnentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissäo para a próxima reunião ordinária,
determina 2 lavratura da ata e encerra os trabaihos.
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Sala das Comissöes, 18 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes - Christiano Canédo - Amilcar Martins.

TRAMTAçAo DE PROPOsIçOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 30/99

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Márcio Kangussu, o projeto de lei em epIgrafe visa
a alterar a Lei no 12.992, de 30/7/98, que dispãe sobre a renegociação da
dIvida dos municIpios e do Estado com o IPSEMG.

O projeto foi distribuldo inicialmente a Comissão de Constituicão e Justica,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe as Emendas n°s 1 e 2.

Mediante requerimento do Deputado Eduardo Brandão, a proposicão foi
analisada também pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
que opinou pela sua aprovação corn as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justica.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua
competência.

Fu ndamentacão
O projeto propãe a alteração do art. 2 0 e a supressao dos Anexos I e II da

Lei no 12.992, de 1998. As alteraçaes propostas para o art. 2 0 são a
ampliaçao do prazo de parcelamento para os municIpios, de 180 para 360
meses, e a possibilidade de pagamento de ate 30% da divida corn a
transferência de imôvel do devedor para o Instituto. A supressão do Anexo I
significa a concessão do parcelamento em 360 rneses para todos os
devedores do IPSEMG, independentemente do valor do saldo devedor, e a
supressão do Anexo II significa a eliminação da multa incidente sobre as
contribuiçaes em atraso.

Em linhas gerais, concordarnos corn as alteraçOes propostas. Entretanto,
corn o objetivo de aprimorar o projeto, tanto sob o ponto de vista do
contribuinte do Instituto, que poderá regularizar sua situacão em condiçoes
mais favoráveis, quanto do IPSEMG, que poderá receber créditos de
liquidação duvidosa, sern contudo renunciar a receitas significativas, estamos
apresentando o Substitutivo n o 1.

Sornos favoráveis a arnpliaçao do prazo de parcelamento para os
municipios, igualando-o ao prazo concedido ao Estado. Concordamos
também em autorizar o IPSEMG a receber imóveis como parte do pagamento
de seus créditos, desde que seja de seu interesse. Entretanto, estamos
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limitando em 10% o percentual da divida que poderá ser pago dessa forma.
Tal cuidado se justifica, uma vez que a aquisição de imOveis não se encontra
entre os objetivos do IPSEMG.

Aproveitando a idéia contida na Emenda n o 2, estamos propondo a inclusão,
no art. 1 0 , dos cartOrios extrajudiclais e dos funcionários civis estaduais e
municipais conveniados. Como eles também podem ser contribuintes do
IPSEMG, nada mais justo que conceder-lhes o direito e a oportunidade de
resolverem sua situação corn o Instituto. Em virtude dessa inclusão,
alteramos a redacão proposta pela Emenda n o 1 para o § 2 0 do art. 20 do
projeto, que corresponde ao § 3 0 do art. 20 do substitutivo.

Para que o valor da parcela a recolher não seja irrisOrio, estamos propondo
urn minimo de 20 UFIRs e 0 escalonamento do prazo de parcelamento
variando de acordo corn o valor do saldo devedor, conforme o Anexo I, agora
mais arnplo do que na lei a ser alterada. 0 valor mInimo da prestacão não
poderia ser mais alto, em razão das pequenas dividas de contribuintes
isolados e pequenos cartórios do interior, sob pena de se comprometer uma
parcela significativa de seus rendirnentos, como seria o caso de urn
funcionário que ganhasse, por exemplo, R$200,00.

Estamos tambérn mantendo o Anexo II, que prevê multas de 1% a 2%,
ampliando as faixas que terão multas rnenores. Acreditamos que esses
percentuais de rnulta são bastante razoáveis, e sua eliminação poderia
incentivar o inadirnplemento e agravar a situacão financeira do IPSEMG. De
acordo corn dados do prOprio Instituto, a dIvida recentemente negociada corn
o Estado é de cerca de R$1.800.000.000,00; logo, o valor da multa
correspondente que o Instituto deixaria de receber é de R$36.000.000,00. Já
no caso de dIvidas das prefeituras, a eliminacão das multas representaria
urna perda mensal de aproximadamente R$52.000,00, corn base na receita
decorrente de parcelarnentos referentes ao rnés de fevereiro deste ano.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 30/99, no

10 turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N o 1

Altera a Lei no 12.992, de 30 de julho de 1998, que dispöe sobre a
renegociação da dIvida dos rnunicIpios e do Estado corn o Instituto de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 10 e 21 da Lei no 12.992, de 30 de julho de 1998, passam a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
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Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar corn os Orgâos da adrninistraçao
direta e as entidades da adrninistraçao indireta do Estado e dos municIpios
convenjados, bern como corn os servidores püblicos civis estaduais e
municipais e os cartórios extrajudiciais, as dividas decorrentes de atraso no
recolhimento das contribuiçoes previdenciárias e das consignaçoes
facultativas.

Art. 20 - 0 saldo devedor poderá ser pago em ate trezentas e sessenta
parcelas mensais, iguais e consecutivas, de acordo corn o quadro constante
no Anexo I, atualizadas corn base na variação da Unidade Fiscal de
Referenda - UFIR - e corn juros de seis por cento ao ano.

§ 1° - Para o cálculo do saldo devedor a ser parcelado, as contribuiçães em
atraso serão atualizadas corn a correção e os juros previstos no "caput" deste
artigo, bern como corn a multa estabelecida no Anexo II.

§ 20 - 0 valor de cada parcela não poderã ser inferior a vinte UFIRs.
§ 3° - Os parcelamentos em curso poderão ser repactuados nos termos

desta lei, permitindo-se o aproveitamento do rnontante pago a maior em
decorrência da diferença do percentual da multa aplicada.

§ 40 - Será perrnitida a daçao de irnOvel em pagarnento, ate o limite de dez
por cento do valor do saldo devedor, cabendo ao IPSEMG, tendo em vista a
convenjêndja econôrnica, financeira e patrimonial, decidir sobre a operação.".

Art. 20 - Os Anexos I e LI da Lei n o 12.992, de 30 dejulho de 1998, passam a
vigorar na forma dos Anexos I e Il desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 18 de rnaio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Eduardo Herrneto - Arlen

Santiago - Rêmolo Aloise.
ANEXO I

(a que se refere o art. 2° da Lei n°, de de de 1999)

ANEXO I
(a que se refere o art. 2 1 da Lei no 12.992, de 30 de julho de 1998)

* - 0 Quadro referente a estes ANEXOS foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 19/5/99.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2 0 da Lei n°, de de de 1999)
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ANEXO II

(a que se refere o art. 3 0 da Lei n o 12.992, de 30 dejulho de 1998)
* - 0 Quadro referente a estes ANEXOS foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 19/5/99.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 34/99
Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria

Relatórjo
De autoria do Deputado Carlos Pirnenta, o projeto de lei em epIgrafe dispöe

sobre o controle do nivel de aflatoxinas em alimentos adquiridos pelo Estado
para consumo humano.

Preliminarmente, a Comissão de Constituiçao e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em seguida, a Cornissão de Saüde manifestou-se pela aprovação da
proposição na forma do Substitutivo n o 1, que apresentou.

Agora, vem a matéria a esta Cornissão para que a analise nos lindes de sua
corn peténcia.

Fundamentacao
As condiçoes climáticas preponderantes em nosso Estado são propicias ao

desenvolvirnento dos fungos "Aspergillus flavus" e "Aspergulus parasiticus",
que produzem as aflatoxinas. Estas podem causar Iesöes hepáticas, tumores
nos pulmöes, rins, intestinos e fIgado, rnorte de crianças e recérn-nascidos,
redução da resisténcia irnunolOgica, hepatite e sIndrome de Reye.

A proposição em tela, aperfeicoada pelo Substitutivo n o 1, proposto pela
Comissão de Saüde, tern por objetivo controlar o nivel de aflatoxinas em
milho, feijão, amendoirn, soja e sementes de algodão e girassol "in natura" e
em alimentos formulados corn esses grãos, adquiridos ou recebidos em
doaçao pelo Estado para consumo hurnano.

Entendemos ser a proposição altamente benéfica para a sociedade. Quanto
a repercussao financeira, ernbora ela estabeleça que as despesas corn a
realizaçao dos exarnes ficarão a expensas do fornecedor, entendernos que
este, invariavelmente, incorporá-las-á no preço das rnercadorias, 0 que
implicará aumento de despesas para o Estado.

Em vista disso, propomos trés alteracoes visando limitar essas despesas,
todas donsubstanciadas na Emenda no 1, apresentada na conclusão desta
peça opinativa.

Primeiramente corn relação ao dispositivo do projeto que especifica a
técnica a ser empregada nos exames, entendemos que o mais adequado
seria deixar a questão em aberto. Ha no mercado outras opçöes, como 0
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exame Elisa, e, atuando-se em urn universo mais amplo, ha possibilidade de
se conseguir meihor preço. Adernais, a rápida evolucão tecnoIogca pode
deixar a lei desatuahzada.

Outro aperfeiçoamento que propomos é que o exame seja realizado
somente quando a quantidade da mercadoria adquirida 0 justificar, não
havendo razoabilidade em realizá-lo para pequenas aquisicöes.

Por Ultimo, quanto a exigência, constante no projeto, da realizaçâo de
contraprova, observamos que ela acarreta uma duplicidade de custos as
vezes desnecessária. Propornos que sua realizacão seja pedida pelo
administrador somente quando o julgar necessário.

Finalmente, entendernos que os custos resultantes do projeto, corn essas
reduçães, serão arnplarnente suplantados por seus benefIcios.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacäo do Projeto de Lei n o 34/99

no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de SaUde, e corn a
Ernenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA N o 1
No Substitutivo no 1, d&-se ao art. 2 0 a seguinte redacâo:
"Art. 20 - Serâo realizados exarnes laboratoriais quando a quantidade do

produto justificar os custos.".
Sala das Comissöes, 18 de rnaio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rêrnolo Aloise - Eduardo

Hermeto - Arlen Santiago.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 64/99

(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3 0 , do Regirnento Interno)
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária

Relatório
0 Projeto de Lei no 64/99 resulta do desarquivamento, a requerirnento do

Deputado Bilac Pinto, do Projeto de Lei n o 1.927/98 e dispöe sobre a
publicaçäo, no diário oficial do Estado, da relaçâo dos estabelecimentos
multados por poluição e degradacão ambiental.

A proposicào foi distribuida a Comissão de Constituiçâo e Justiça, que
opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe
as Emendas n

o
s 1 a 3. A Comissáo de Meio Ambiente e Recursos Naturais

opinou pela aprovacáo da proposicào.
Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, a Comissão de Fiscalizacão

Financeira e Orçamentaria discutiu o projeto de lei e rejeitou o parecer do
relator pela aprovaçâo. Conforme o disposto no art. 138, § 3°, do Regirnento
Interno, foi designado novo relator para dar forma ao decidido.
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Fundamentaçao

Como salientado, o objetivo do projeto é tornar obrigatória para o Poder
Executivo a publicaçâo anuat, no dia 5 de junho - Dia Mundial do Meio
Ambiente -, da relaçäo das empresas comerciais ou industriais que, nos 12
meses anteriores a essa data, tenham sido multadas por poluição ou
degradacâo ambiental no Estado.

O projeto havia tramitado nesta Casa na legisatura anterior e foi convertido
em proposição de lei. No entanto, o Poder Executivo houve por bern vetá-lo
sob o argumento de que os atos administrativos, em geral, devern observar o
princIpio da publicidade, sendo, portanto, desnecessária a medida proposta.

O argumento é válido, mas é certo que a publicaçao desses atos ocorre de
rnaneira esparsa no "Minas Gerais". Desse modo, no se observa o
adequado impacto negativo sobre a imagem da empresa infratora, uma vez
que, como sabido, o diário oficial tern circulação restrita, no que se refere ao
grande pUblico. Embora a multa deva ter principalmente urn aspecto
educador, é fora de dUvida que as empresas que insistem em desrespeitar a
el somente alteram seu comportarnento por melo de atos desse tipo. Quanto
a publicação da lista, é interessante observar que os termos do projeto
permitem a publicaçao em qualquer jornal, alérn do diario oficial, a critério do
administrador.

Hoje, já ocorre a publicaçao de urna "lista suja" das empresas poluidoras do
rneio arnbiente e que foram punidas corn rnultas, patrocinada pelas entidades
ambientais privadas e divulgada ate mesmo por rneio de "outdoors". Essa lista
tern forte impacto negativo sobre a irnagern das empresas. lnfelizmente, no
Brasil, os fatos publicados em jornal tern a presunção de serern verdadeiros
para o grande pUblico. Desse modo, eventuais multas aplicadas
indevidamente, urna vez publicadas, prejudicarn drasticamente o negOcio da
empresa, sujando sua imagem. Nem mesrno a publicação posterior de
correçâo é capaz de resgatar esse prejuizo. 0 mesmo pode acoritecer corn
puniçöes discutIveis ou que venharn a ser objeto de recurso adrninistrativo,
seguido de processo judicial.

Os gastos decorrentes da proposição dependem da quantidade de multas
que serão aplicadas no periodo e da extensâo das informaçoes que seräo
publicadas sobre as multas e os infratores. No exercIcio de 1999, a dotacão
orcarnentária para a divulgaçào governarnental - Secretaria da Casa Civil e
Cornunicaçao Social - foi de R$21.189.892,00. Em 1998, os gastos nessa
rubrica atingiram R$39.281.956,75.

Conclusâo
Em face do exposto, sornos pela rejeiçâo do Projeto de Lei no 64/99.
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Sala das Comissöes, 18 de maio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Mauro Lobo -

Rémolo Aloise - Arlen Santiago - Rogerio Correia (voto contrário).
PARECER PARA 0 1 °TURNO DO PROJETO DE LEI N o 75/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 75/99 modifica
os arts. 82 e 85 da Lei n° 9.444, de 25/11/87.

Publicada em 6/3/99, foi a proposição enviada a Comissão de Constituicâo
e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
A seguir, foi a matéria remetida a Comissão de Adrninistração Pciblica, que
opinou por sua aprovaçáo na forma proposta. Agora, vern o projeto a esta
Comissão para que sobre ele emita parecer, nos lirnites de sua competência.

Fundamentaçao
Percebeu-se, nos ültimos anos, crescente tendência do setor püblico em

terceirizar algurnas de suas necessidades, tendo em vista a preméncia em
reduzir os gastos corn pessoal.

A opção fundamentava-se no fato de que, ao se terceirizar a realização de
servicos como limpeza, vigilância e outros, a administração estaria livre dos
encargos a que antes se sujeitava na posição de empregadora. Assirn, ainda
que submetida aos altos custos dos contratos de cessão de rnão-de-obra,
nao teria que arcar corn as demais despesas envolvidas na contratação direta
de mão-de-obra.

Contudo, em que pese aos esforcos efetuados pelo Estado, a medida não
vern alcançando os efeitos desejados, em face do entendimento
jurisprudencial de que o Estado tern responsabilidade subsidiária pelos
encargos não quitados pelo empregador, ainda que a lei de licitacao estadual
contenha previsão em contrário.

Dessa forma, o Estado, além de se submeter a pesadas despesas
relativarnente ao contrato propriamente dito, vem arcando corn despesas que
são de obrigação das empresas contratadas.

Percebe-se, destarte, o mérito da proposição em exarne ao estabelecer a
obrigação de que seja verificado o adimplemento das obrigaçöes fiscais,
trabaihistas, sociais e previdenciárias antes de se realizar o pagamento das
faturas

A redação que ora se propöe substitui a redação original da Lei n° 9.444, de
1987, que estabelecia como mera prerrogativa do Estado fiscalizar o
cumprimento dessas obrigaçöes.

Ora, considerando-se que o Estado tern responsabilidade subsidiária por
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todos esses encargos, não se entende por que deva ser dada aos
administradores a opcão de verificar ou nâo o cumprimento das obrigaçoes
mencionadas. De fato, especialmente se considerarmos o alto valor desses
encargos, muito mais recornendável é estabelecer a obrigatoriedade do
procedimento descrito, retirando a discricionariedade do administrador quanto
a esse aspecto.

A proposição é também merecedora de aplauso quando retira a
possibilidade de que se transfira para o Estado a responsabilidade pela
quitaçäo dessas obrigaçoes. Isso porque essas obrigaçães, efetivamente, são
do contratado, não se percebendo exatamente que razâo teria o Estado para
assumi-las.

Por fim, em relação ao inciso que se acrescenta ao art. 82, pode-se dizer
que ele busca dar eficácia as demais modificaçöes introduzidas pela
proposicão, incluindo entre as obrigaçoes da fiscalização comunicar a
autoridade superior, responsável pelos pagamentos, se o contratado adimpliu
ou não as obrigaçoes de que trata o projeto em estudo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 75/99

no 10 turno, na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 18 de maio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rémolo Aloise - Arlen Santiago -

Mauro Lobo.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 191/99

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei n° 191/99 dispöe
zi sobre a concessão de incentivo as empresas que possuam empregados corn

idade igual ou superior a 40 anos.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituiçao e Justica, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a esta Comissào
emitir parecer sobre o projeto, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

FundamentaçâoI tributária as empresas que tenham em seus quadros pelo menos 25% de

concedido por meio de certificados expedidos pelo poder püblico estadual,
empregados corn idade igual ou superior a 40 anos. Tal incentivo será

A proposição em epigrafe tern por objetivo conceder incentivo de natureza

que poderão ser utilizados pelos beneficiários para abatirnento no crédito0
tributário da Fazenda Püblica, nos lirnites estabelecidos na proposiçâo.
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o intuito principal do projeto é propiciar maiores oportunidades de emprego
as pessoas situadas na faixa etária mencionada.

o trabalho equipara-se corn a dignidade da pessoa hurnana na rnedida em
que ambos constituem fundamentos da Repüblica Federativa do Brasil,
expressamente previstos nos incisos Ill e IV do art. 10 da Carta Magna. Além
disso, em seu art. 170, VIII, o mesmo Diploma preceitua que a busca do pleno
emprego constitui principio básico da ordern econômica.

Portanto, conclui-se que é clever do Estado adotar as meios necessários
para a implementação efetiva de politicas sociais corn vistas a proporcionar
oportunidades de emprego aos brasileiros de qualquer idade.

Infelizmente, as desempregados corn idade igual ou superior a 40 anos
dificilmente conseguem urn novo emprego. As empresas, em geral, fecham-
Ihes as portas por considerá-los velhos e corn reduzido potencial para o
trabalho. Na verdade, esses cidadâos, corn sua experiência, podem contribuir
enormernente para a desenvolvirnento das empresas e da sociedade.

o incentivo de que trata a prapasiçäa em estudo tern aspecta social e visa
proporcionar oportunidades de emprego as pessoas de media idade,
facilitando sua insercãa no mercada de trabalho, de onde estâo atualrnente
alijadas. A iniciativa vem, corn certeza, contribuir para a reduçào do
desemprego.

Reveste-se de rnérito, portanto, a propasiçâo, que vem ao encontro dos
anseios de grande parcela de nossa populaçäo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 191/99 na

forma praposta.
Sala das Comissöes, 18 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Christiano Canédo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 33 a REUNIAO ORDINARIA, EM 18/5/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagens n°s 25 e 26/99 (encarninham,
respectivamente, indicacao para o cargo de titular da UTRAMIG e a Projeto
de Lei n° 333/99) e OfIcio n° 1/99, do Governador do Estado - Oficios e cartão
- 2a Fase (Grande Expediente): Apresentacäo de Proposicöes: Projetos de Lei
n°s 334 a 342/99 - Requerimentos n°s 315 a 324/99 - Requerirnentos dos
Deputados Durval Angelo e Hely Tarquinio - Comunicaçães: Comunicaçães
das Comissães de Meio Arnbiente, de Saüde e de Transporte e dos
Deputados Hely Tarqüinio e Chico Rafael - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Maria Olivia e dos Deputados Joâo Pinto Ribeiro, Eduardo
Hermeto, Marcia Cunha, Sargento Rodrigues, Edson Rezende e Dimas
Rodrigues - 2a Parte (Ordern do Dia): ia Fase: Abertura de Inscriçöes -
Designacão de Comissöes: Comissöes Especiais para Emitirern Pareceres
sobre as Prapostas de Ernenda a Constituicäo n°s 14 e 15/99 - Decisães da
Presidéncia - Leitura de Camunicacoes - Despacho de Requerirnentos:
Requerirnentos dos Deputados Durval Angelo e Hely TarqüInio; deferimento -
Questães de ordem - Encerrarnento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

z Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrás - Agostinho Silveira - Ailtan Vilela -
Alberta Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsia
Pinto - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio
JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalma Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio -
Irani Barbasa - lva José - Jaâa Batista de Oliveira - JaOa Leite - Joãa Paulo -
Jaäo Pinto Ribeira - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José
Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo

0 Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
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Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 1014rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia 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 0-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das trés reuniöes anteriores.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 20- Secretário, procede a leitura das atas das trés

reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçöes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Dilzon Melo, 1 0-Secretário, lé a seguinte correspondência:
"MENSAGEM N o 25/99*

Belo Horizonte, 12 de malo de 1999.
Senhor Presidente,
Atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n° 26, de 5/9/97, e a

decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, encaminhamos, para
apreciação desse Poder, o indicado ao cargo de direcão do Orgão da
administraçao indireta abaixo relacionado:

Fundação:
Fundaçao de Educacão para o Trabalho do Estado de Minas Gerais -

UTRAMIG - Presidente - Wellington Eustáquio de Jesus.
Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia a

express-5o do meu apreço.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Corn issão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM N O 26/99*
Belo Horizonte, 10 de malo de 1999.
Senhor Presidente,
Encaminhamos a Vossa Excelência para o obséquio de sua valiosa atenção

e apreciacão dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgência, o
anexo projeto de lei, que autoriza a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG a participar de consOrcio para construcâo da
hidrelétrica de Irap6 e dá outras providéncias, conforme exposição de motivos
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de autoria do Secretário de Estado dos Transportes e Obras Püblicas.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia protestos do
mais profundo respeito.

ltarnar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
Exposição de Motivos

Belo Horizonte, 10 de maio de 1999.
Senhor Governador,
Em 30 de novembro de 1998, foi constituldo urn consórcio entre a

Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG (70%), a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG (20%) e os construtores (10%),
visando a implantaçao e exploração do Empreendimento Hidrelétrico de Irapé,
cuja a concessão fot outorgada a CEMIG através de processo licitatOrio
gerido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, conforme Decreto
Presidencial de 13/1/99.

lrapé localiza-se no Rio Jequitinhonha, municipio de Grão-Mogol, região
especial da area da SUDENE.

Tal empreendimento trará uma série de benefIcios para a região, como o
aumento da disponibilidade de energia e água em quantidade e qualidade,
aumento de receita dos municIpios via "royalties", ISS e transferéncia de
ICMS, além de alavancar infra-estrutura bâsica para futuro pOlo industrial.

A SUDENE tern como objetivo principal o desenvolvimento econômico e
social de sua area de atuaçâo, viabilizando empreendimentos, via incentivos
fiscais.

A participaçâo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais nesse
empreendimento é de extrema relevãncia, haja vista que ela proporciona urn
grande respaldo técnico em relação ao projeto de construção da Hidrelétrica
de Irapé.

Além disso, a elaboraçao conjunta entre os entes consorciados, de estudos
e análises, poderá viabilizar a obtençao de uma estrutura de financiamento
para a construção e implernentaçao de lrapé, através de incentivos FINOR e
Bancos de Desenvolvimento

Em face da relevãncia do assunto, proponho a V. Exa. o projeto de lei em
anexo, sugerindo a remessa a Assembléia Legislativa, em regime de
urgéncia, de acordo corn o disposto no artigo 69 da Constituição do Estado.

Valho-me da oportunidacie para reiterar a Vossa Exceléncia as expressOes
de meu elevado apreço e distinta consideraçao.

MaurIcio Guedes de Melo, Secretário de Estado de Transportes e Obras
PU blicas.

PROJ ETO DE LEI N o 333/99
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Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - a
participar de consOrcio para construçâo da hidrelétrica de rape e dá outras
providências.

Art. 1 0 - Fica a Companhia de Sanearnento de Minas Gerais - COPASA-
MG, sociedade de economia mista do Estado de Minas Gerais, autorizada a
participar de consórcio para a construção da Hidrelétrica de Irap6, no rio
Jequitinhonha.

Art. 20 - Fica, também, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG autorizada a participar da constituição de uma Sociedade de
Propósito Especifico - SPE -, que será responsável por viabilizar recursos
para a construção e exploração do Aproveitamento Hidrelétrico de trapé -
AHE.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as
disposicoes em contrário."

Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, de Administração Püblica
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

NO 1/99, do Sr. Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado,
solicitando o cancelamento da argüiçào püblica do Sr. José Neif Jabur,
marcada para 19/5/99, as 10 horas. (- A Comissào Especial.)

Do Sr. Michel Terner, Presidente da Cârnara dos Deputados, encaminhando
inforrnaçOes relativas aos projetos de lei em tramitação nessa Câmara que
tratam da legalização do jogo no Pals, em atencào a requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Junior.

Do Sr. Yaacov Keinan, Embaixador de Israel no Brasil, solicitando sejam
transmitidos ao Deputado Glycon Terra Pinto seus agradecimentos pelas
manifestaçoes de solidariedade a comunidade judaica brasileira e mundial,
que repudiou o uso pUblico de simbolos nazistas.

Do Sr. Lupércio Ramos, Presidente da Assembléia Legislativa do
Amazonas, encaminhando cópia de requerimento do Deputado Eron Bezerra,
aprovado em reunião de 20/4/99, em que solicita o envio a esta Casa de
moçao de congratulaçoes pelo transcurso do 210° aniversário da
Inconfidència Mineira.

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo o voto de
congratulaçöes do Deputado Márcio Cunha a ela apresentado por ter sido
eleita para presidir a Comissão de Educaçáo, Cultura e Desporto da Câmara
Federal.
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Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, encaminhando cópia do ofIcio

que enviou ao Secretário de Transportes e Obras PUblicas deste Estado,
contendo solicitaçâo do Deputado Bilac Pinto.

Da Sra. Wanda Engel Aduan, Secretária de Estado de Assistência Social do
Ministério da Previdência e Assisténcia Social, encaminhando as relaçöes dos
valores transferidos aos Fundos Municipais de Assisténcia Social - MG,
referentes as parcelas de janeiro, fevereiro e marco de 1999, para
manutencâo dos serviços assistenclais de ação continuada. (- A Comissão do
Trabaiho.)

Do Sr. Francisco da Costa e Silva, Presidente da Comissâo de Valores
Mobiliários - CVM -, prestando informaçoes acerca da competência desse
órgäo, em atencao a requerimento da CPI da CEMIG. (- A CPI da CEMG.)

Do Sr. MaurIcio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Piiblicas (3), informando, em atencao a requerimento do Deputado Carlos
Pimenta (asfaltamento do trecho da BR-135 que liga o Municipio de
Itacarambi ao de Manga), que a referida rodovia está sob jurisdiçao federal e
existe dotacâo no Orcamento Geral da Uniao para este ano; corn relacâo a
requerimento do Deputado Gil Pereira (estender a duplicação da BR-040 ate
a BR-1 35, entroncamento para o Norte de Minas), que a referida rodovia está
sob jurisdicào federal e que, por esse motivo, a pedido foi encaminhado ao
DNER; e relativamente a requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves
(recuperacao do trecho da MG-424 - entroncamento MG-la a Pedro
Leopoldo), que a DER-MG está providenciando licitacão por carta convite,
para pequenos recapeamentos no referido trecho.

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administraçao, informando, corn
referência ao imOvel objeto do Projeto de Lei n° 71/99, ter encaminhado
consulta a Secretaria da Educacâo, da qual aguarda informacao. (- A
Comissâo de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 71/99.)

Do Sr. Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional,
encaminhando cOpia da Lei n° 11.365, de 1996, do Estado de Pernambuco, a
qual estabelece a presença e a acompanhamento do Ministério Püblico
Estadual nas operacães que envolvam a forga policial em medidas
possessórias de caráter coletivo. (- A Comissào de Direitos Humanos.)

Do Sr. Francisco Assis da Silveira, Presidente da Comissäo de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, encarninhando a
relaçào de nomes e endereços dos membros dessa Comissäo. (- A Comissao
de Direitos Humanos.)

Do Sr. Odorico Mesquita Neto, Presidente da Câmara Municipal de Ubal,
encaminhando cOpia da lei que revoga autorizaçâo concedida ao Prefeito
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Municipal e pela qual doravante todos Os COrIVénIOS corn esse municipio
dependerão da aprovação do Legislativo Municipal. (- A Comissâo de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçâo Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Aristides de Freitas, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia,
encaminhando cópia de requerimento do Vereador Geraldo Jabbur Braga,
aprovado por essa Casa, em que se pleiteia a instalacâo do Tribunal de
Alcada Regional nesse municIpio. (- A Comissäo do Trabalho.)

Do Sr. Antonio Carlos Morandini, Presidente da Câmara Municipal de
RibeirOo Preto, encaminhando cOpia de moço aprovada por essa Casa, em
que se repudia a ação da PMMG no conflito corn os sem-tetos de Betim,
ocorrido em 26/4/99. (- A Comissào de Direitos Humanos.)

Do Sr. AntOnio Carlos Morandini, Presidente da COmara Municipal de
Ribeirão Preto, encaminhando cópia de mocOo aprovada por essa Casa, em
que se repudia o aumento de combustIveis promovido pelo Governo Federal.
(- A Corn issOo de Meio Ambiente.)

Do Sr. AntOnio Carlos Morandini, Presidente da COmara Municipal de
RibeirOo Preto, encaminhando cOpia de mocão aprovada por essa Casa, em
que se repudiam declaraçOes do Presidente da RepOblica sobre a CNBB e o
MST. (- A ComissOo de Politica Agropecuaria.)

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG,
indicando a Sra. Andrea Claudia Vascchiano Bravo, Presidente da JARI,
corno representante daquele órgão em audiéncia pOblica que se realizaria
nesta Casa, em 11/5/99. (- A CPI da Carteira de Habilitacão.)

Do Sr. JoOo Diniz Pinto JOnior, Presidente do IPSEMG, encaminhando nota
técnica, elaborada pela Superintendência de Finanças desse lnstituto, relativa
ao Projeto de Lei n° 221/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 221/99.)

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG,
comunicando a impossibilidade do comparecimento dos militares convocados
para prestar depoirnento na CPI da Carteira de Habilitacão, em 13/5/99, em
virtude de a convocacOo nOo ter sido recebida em tempo hábil. (- A CPI da
Carteira de HabilitacOo.)

Da Sra. Maria José Vieira Féres, Secretária Adjunta da Educacao,
manifestando-se contra disposição do Projeto de Lei n° 112/99 que altera a
composiçOo do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS -, excluindo
o representante dessa Secretaria. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 112/99.)

Do Sr. Hélio Dias da Silva, Diretor do Crédito PUblico, da Superintendéncia
Central de AdministracOo Financeira da Secretaria da Fazenda,
encaminhando, em atençOo a requerimento do Deputado Hely TarqüInio,
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informacOes acerca dos pagamentos efetuados pelo Estado, referentes ao
refinanciamento da dIvida corn a União, no perlodo de fevereiro a dezembro
de 1998.

Do Sr. Hermann Alexandre V. von Tiesenhausen, Presidente em exercIcio
do Conselho Regional de Medicina, agradecendo o envio de ofIcio que
encaminhou cOpia do Requerimento n° 116/99, do Deputado Rogério Correia.

Dos Srs. Leôncio Lopes de Magalhães, Presidente do Conselho Municipal
de Assistência Social de lndaiabira; Wagner da Cunha Nunes, Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social de Campina Verde; Rubens
Rodrigues Amaral, Presidente do Conselho Municipal de Assisténcia Social
de Itaipe; Paulo Cézar Nunes Bastos, Presidente do Conseiho Municipal de
Assistência Social de DionIsio; e da Sra. Marcia Regina Gonçalves Cardoso,
Presidente do Conselho Municipal de Assistëncia Social de Monte Carmelo,
solicitando a Casa a não-aprovação do Projeto de Lei n° 112/99. (- Anexem-
se ao Projeto de Lei n° 112/99.)

Do Banco Opportunity S.A., encarninhando informaçOes solicitadas pela CPI
da CEMIG. (- A CPI da CEMIG.)

De Ana Lua Fernandez, fazendo consideraçOes sobre a atuação da
imprensa e das entidades defensoras dos direitos humanos. (- A Comissão de
Direitos Hurnanos.)

CARTAO
Do Sr. João MagalhOes, Deputado Federal, inforrnando que ja tomou as

providéncias devidas corn referëncia ao assunto objeto do Requerirnento no
77/99, do Deputado Bilac Pinto.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
Projeto de Lei N O 334/99

Declara de utilidade piblica a AssociaçOo de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Areado -, corn sede no MunicIpio de Areado.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Areado, corn sede no MunicIpio de Areado.
C! 	 Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de maio de 1999.
SebastiOo Navarro Vieira
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Justificacäo: Já dectarada de utilidade püblica pela Lei Municipal n° 11, de

28/6/96, a Associação de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE de Areado
-, vem prestando relevantes servicos ao rnunicIpio.

A bern da verdade, são inquestionáveis os serviços executados petas
APAEs em nosso Estado.

A declaracão de utilidade ptiblica para a APAF de Areado permitirá que a
entidade se tome apta a alcar projetos maiores no desenvolvimento de suas
atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares para a aprovação
deste projeto.

- Publicado, val o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,
e do Trabatho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 335/99
DispOe sobre a politica estadual de preparação do servidor pOblico ao se

aposentar.
A Assembtéia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A potitica estaduat do servidor ptbtico ao requerer sua

aposentadoria tern por objetivo criar condiçoes de promover sua integraçao e
participação na nova etapa junto a sociedade.

Art. 20 - Considera-se habilitado, para os efeitos desta lei, o servidor pCiblico
que apresentar o protocolo de pedido de aposentadoria, expedido pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administraçao.

Art. 3° - Fica a cargo da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração promover cursos de preparacão ao servidor pbtico ao
aposentar-se, dentro das diretrizes da politica estaduat:

- preparação psicotogica através de programas e treinamento sobre
terapias ocupacionais ministradas por psicólogos.

II - orientaçöes, através de aulas, sobre os cuidados corn a saUde e a
alimentação, sobre exercicios fisicos e sobre a quatidade de vida, entre
outros, ministradas por medicos.

Ill - orientaçoes referentes a ordern fisica, esportes e outros tratamentos
afins, rninistradas por fisioterapeutas.

IV - durante a vigência do curso, incentivar a transrnissão de informacaes
pelo servidor pübtico aos servidores mais jovens, como rneio de garantir a
continuidade e a identidade cultural.

V - participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação do curso
previsto nesta tel.

Art. 4° - Os recursos financeiros necessários a imptantação das acöes
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previstas nesta lei serão incluldos na dotaçao orçamentária da Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei, no que couber, no prazo
de sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticação, revogando-se as
disposicöes em contrário.

Sala das Reuniöes, de de 1999.
Pastor George
Justificação: Quando falarnos em aposentadoria, estamos tratando, na

maioria das vezes, de pessoas que se encontram na faixa de 60 anos.
Muitas vezes acontece que a pessoa acostumada corn a agitacão do dia-a-

dia, após aposentar-se passa a considerar-se cansada, doente, incapaz para
trabaihar, mentatidade essa que deve ser mudada, pois se trata do inicio de
uma nova etapa, que deverá ser encarada corn o objetivo de viver cada vez
methor.

E dever do Estado assegurar ao aposentado os seus direitos e a sua
participação junto a sociedade.

O aposentado deve ser o principal agente das transformaçoes a serern
efetivadas através de uma poiltica estadual.

Nos paises do Prirneiro Mundo já existem esses cursos preparatOrios entre
outras técnicas, para que as pessoas não se sintam ociosas e motels.

No Brasil já existem clubes e associaçöes da terceira idade de âmbito
particular.

Apresento este projeto de lei em epigrafe como forma de consideração e
atendimento especial ao servidor pOblico que trabalhou anos e anos de sua
vida em prol do Estado.

- Pubticado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, do Trabatho e de
Fiscatização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

0
	 Projeto de Lei N O 336/99

Dectara de utitidade pOblica a Associação de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Dores de Campos, corn sede nesse rnuniclpio.

C 	 A Assembtéia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUbtica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Dores de Campos, com sede nesse municIplo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Agostinho PatrUs
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Justificaçao: A APAE de Dares de Campos é urna sociedade civil cam
personalidade juridica e sem fins lucrativos, que desenvolve atividades de
caráter essencialmente assistencial.

Conforme indica a prOpria denominacão, ela está voltada para a promoçäo
e a integraçäo do excepcional na sociedade, seja par meio da criacäo de
estabelecimentos de ensino especializado, seja esclarecendo, orientando e
auxiliando as pals e amigos no relacionarnento corn ele.

Este projeto de lei pretende contemplar essa entidade corn a tItulo
declaratório de utilidade pUblica, em justo reconhecimento a relevância de
seus trabaihos de arnparo ao excepcional.

Diante disso, estamos certo de que Os nobres pares corn assento nesta
Casa hào de prestar apoio a esta propasiçäo.

- Publicado, vai a projeto as Cornissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento interno.

PROJ ETO DE LEI N O 337/99
Obriga as instituicães financeiras estabelecidas no Estado de Minas Gerais

a colocar notas de todos as valores nos caixas eletrônicos para atender ao
idoso e contérn outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E obrigatOria a colocacâo de notas de todos as valores nos caixas

eletrônicos das instituicães financeiras estabelecidas no Estado de Minas
Gerais, para atender aos idosos aposentados ou pensionistas.

Art. 20 - As instituiçães financeiras terâo a prazo de 60 dias, a contar da
data da publicação desta lei, para cumprir a determinaçäo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 40 -. Revagam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de maio de 1999.
Maria Olivia
Justificaçâo: Idoso aposentado ou pensionista, a partir de 1 0/5/99, passou a

receber seu beneficio de conforrnidade corn o nova salário minima vigente no
Pais. Todos sabemos que, corn esse nova valor, a aposentado au pensionista
nâo canseguirá receber seu beneficio par meio dos caixas eletrOnicos, que
näo estão preparados para liberar notas de valor inferior a R$10,00. Corn
isso, ele terá que receber no caixa, do que resultará a volta das longas filas,
que prejudicarâo sobremaneira esses beneficiários da PrevidOncia.

O projeto e oportuno, e par isso canto corn a apoio de meus pares.
- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça e do Trabalho para

parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento Interno.
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PROJ ETO DE LEI N'338/99

Autoriza a Poder Executivo a instituir a Programa de Crédito Educativo -
PROCRED e dá outras providências.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Poder Executivo autorizado a aplicar meio par cento da

receita liquida de impastas prOprios na manutençâo e no desenvolvimento do
Ensina Superior no Estado de Minas Gerais, através do Programa de Crédito
Educativo - PROCRED -, aos alunos de graduaçào corn insuficiência de
recursos prOprios ou familiares.

Parágrafo Unico - Os recursos de que trata a "caput" deste artigo serào
destinados a formaçâo de recursos humanos em areas consideradas
prioritárias para 0 desenvolvimento do Estado, a serem definidas anualmente,
através de decreto do Poder Executivo, no perIodo anterior a data de
inscriçäo para a PROCRED.

Art. 2° - 0 Prograrna de Crédito Educativo - PROCRED - tern coma
finalidade a custeio de matriculas e mensalidades escolares em instituiçào de
ensino superior na qual a beneficiário estiver inscrito.

Art. 3° - Os recursos a que se refere a art. 10 desta lei seräo transferidos a
Secretaria de Estada da Educaçâo, em doze parcelas mensais
carrespandentes aos doze meses do ano civil.

§ 1° - 0 montante de cada parcela mensal transferida a Secretaria de
Estado da Educaçao será, no minima, no valor de meia par centa da receita
liquida de impastas próprias, arrecadados no més irnediatamente anterior.

§ 2° - A transferência dos recursos a que se refere a "caput" deste artiga
será efetuada obrigatoriamente pela Secretaria de Estado da Fazenda, ate a
dia dez do més subseqüente ao da arrecadaçaa, para a rubrica especifica da
dataçao orçamentária da Secretaria de Estado da Educaçâo, sendo
depasitados, em conta especial de rendimentas, em estabelecimento de
crédito credenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda.

§ 3° - Será mantida, se necessária, uma reserva de ate quinze par centa em
canta especial, visando a resguardar a integridade dos repasses dos valores
destinados ao PROCRED, em decorrência da variaçâa da arrecadaçäo de
impastas.

§ 4° - Em caso de atraso nos repasses a que se refere a § 2° deste artigo,
eles serao efetuados corn acréscimo da atualizacãa devida.

§ 5° - As despesas de custeio e de investimento da Secretaria de Estado da
Educaçao não poderão ser deduzidas da dotacâa que lhe será transferida
conforme a art. 10 desta lei, exceto as referentes a gestàa do PROCRED.

Art. 4° - Entende-se par instituição de ensino superior, para as efeitos desta
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lei, aquelas criadas corn ou sem interferência do poder püblico, reconhecidas
na forma da legislação federal e que preencham os seguintes requisitos:

- comprovem finalidade nào lucrativa e apliquem os seus excedentes
financeiros em educaçáo na própria instituiçäo, em programas de meihoria da
qualidade de ensino, assim como em projetos de pesquisa;

II - comprovern a integraçâo na comunidade, sob a forma de cursos e
serviços, das suas atividades de ensino e pesquisa;

Ill - que as reuniöes de seus órgäos colegiados sejam pCiblicas;
IV - assegurem, através da gestào democrática, a participacão da sua

comunidade universitária e da sociedade onde a instituiçao atua na discussão
e na aprovação da aplicaçäo dos seus recursos e na elaboraçäo de seus
programas;

V - tenham a prestacão de contas e a fiscalização das gestoes econômico-
financeiras feitas por Orgâos colegiados da instituicáo corn representantes de
sua comunidade universitária, da sociedade e do poder püblico estadual;

V - assegurem a destinaçäo de seu patrimOnio a outra instituiçáo de ensino
superior ou ao poder püblico, no caso de encerramento de suas atividades.

Art. 5° - Os recursos do PROCRED serão destinados aos alunos das
instituicães de ensino superior credenciadas na Secretaria de Estado da
Educacâo, conforme dispuser o regulamento.

§ 1° - Para participarem do credenciamento referido no "caput" deste artigo,
as instituiçoes de ensino superior deverão:

a) satisfazer o disposto no art. 4 0 desta lei;
b) estar quites corn suas obrigaçöes contributivas;
c) manter formas de cooperação em programas de desenvolvimento

educacional e de pesquisa cientIfica e tecnológica, conforme as prioridades
estabelecidas pelo Governo Estadual e a disponibilidade da instituicao de
ensino;

d) cumprir as demais disposicães estabelecidas ern convénios e
regulamentos relativos ao PROCRED;

e) solicitar o credenciamento junto a Secretaria de Estado da Educaçâo,
encaminhando os docurnentos necessários no prazo definido em
regulamento.

§ 2° - Além do disposto no parágrafo anterior, a instituicâo deverá possuir
sistema informatizado compatIvel, para utilizaçâo do programa de controle do
PROCRED, que será elaborado e fornecido pela Secretaria de Estado da
Educacâo.

§ 3° - A Secretaria de Estado da Educacão poderá descredenciar a
instituiçào de ensino que não cumprir qualquer dispositivo desta lei, sem
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prejuIzo das sancOes legais cabIveis.

Art. 6° - 0 aumento abusivo nas mensalidades e nas matriculas desobrigará
a Secretaria de Estado da Educação a cumprir o convênio relativo ao
PROCRED corn a instituição de ensino superior que Ihe der causa.

Parágrafo ünico - A instituicão de ensino superior obrigar-se-á, quando de
seu credenciarnento, e na hipótese deste artigo, a manter o aluno beneficiário
do PROCRED ate a conclusäo de seu curso, conforme os valores
origirialrnente pactuados, suspendendo-se a concessâo de novos beneficios.

Art. 7° - Os beneficiários deverão ser alunos corn insuficiência de recursos
econôrnico-financeiros, prOprios ou familiares, matriculados em cursos de
graduacäo mantidos por instituiçao credenciada.

§ 1° - 0 financiarnento será forrnalizado pelo Contrato de Abertura de
Crédito Educativo, celebrado entre o estudante e o estabelecimento de
crédito credenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda, observadas as
normas operacionais e creditIcias do Prograrna.

§ 2° - 0 crédito correspondente será feito pelo estabelecimento de crédito
credenciado pela Secretaria de Estado da Fazenda, em conta corrente de
titularidade da instituicão credenciada.

§ 3° - Para a percepcâo dos benefIcios previstos nesta lei, deverá ser
apresentado, corno garantia, aval prestado por pessoa que tenha renda fixa
suficiente para o cumprimento da obrigacão, facultada a opcão de contrato de
seguro, na forma a ser regulamentada.

§ 4° - Sernestralmente, ao término de cada perlodo letivo, o beneficiário
deverá comprovar a insuficiência de recursos próprios ou familiares e
desempenho escolar satisfatOrio, rnedido através de notas e freqüência
perante a Cornissäo Especial da instituiçâo de ensino superior, que
encaminhará a comprovação a Secretaria de Estado da Educaçâo.

§ 5° - Os beneficios poderão contemplar ate cern por cento do valor das
mensalidades, abrangendo, além das dernais parcelas, as matriculas dos

C 	 beneficiários, facultando a Secretaria de Estado da Educacâo decidir sobre a
C 	

conveniência e a oportunidade de beneficios iguais ou inferiores a vinte por
0 cento do valor das mensalidades.

§ 6° - Ao inscrever-se, firmar ou renovar o contrato, o candidato indicará o
percentual pleiteado do valor do beneficio.

§ 7° - Em qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o percentual do
benefIcio concedido nos termos desta lei não poderá ultrapassar o limite
indicado na inscriçâo para receber o benefIcio.

§ 8° - Na hipótese de o beneficiário ser descredenciado por superveniência
de recursos próprios ou familiares, e verificada novamente a necessidade de
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receber o beneficio, poderá retornar ao Programa de que trata esta lei.

Art. 8° - A iriscriçào e a quaIificaço dos candidatos ao PROCRED e o
controle da aplicaçao do Programa serão executados através de Comissão
Especial, em cada instituiçào credenciada, composta por representantes
prévia e publicamente escoihidos, sem prejuIzo da fiscalizaçâo exercida pela
Secretaria de Estado da Educacão.

§ 1° - A Comissão Especial deverá ter a seguinte composiçáo:
I - um representante da direcâo da instituição credenciada;
II - um representante da entidade maxima de representaçào discente,

podendo ser ouvido o representante da entidade discente do curso a que
destina o candidato;

iii - urn representante da entidade maxima de representaçâo do corpo
docente;

IV - um representante da Secretaria de Estado da Educacão.
§ 2° - Os custos de operacionalizaçâo da Comissão Especial correrao por

conta das entidades referidas no parágrafo anterior, conforme dispuser o
regulamento.

§ 3° - A relaçao dos componentes da Comissão Especial será cornunicada
a Secretaria de Estado da Educaçâo e divuigada no ãmbito da instituiçâo
credenciada.

§ 4° - A inscrição e a docurnentacão de cada candidato ao PROCRED
serão processadas pela respectiva instituição credenciada, a qual preparará a
iistagem e os respectivos expedientes que serâo examinados pela Comissão
Especial.

§ 5° - Na instituiçâo de ensino superior em que não houver representacâo
estudantil organizada, caberá a instituiçâo proceder a eieicão da
representação discente, escolhida, de preferência, entre Os alunos mutuários
do Programa.

Art. 9° - A seleçäo dos candidatos quaiificados será feita através de critérios
fixados e publicados oficialmente pela Secretaria de Estado da Educaçao, que
fixará as datas-lirnites para a referida seiecào, cujas etapas serão definidas e
divulgadas pela Comissão Especial de cada instituicào credenciada.

§ 1° - As decisôes da Comissâo Especial da instituição credenciada
deverão ser motivadas e tomadas em reuniâo pUblica realizada durante 0
horário escolar, previamente divulgada.

§ 2° - A relaçâo dos candidatos qualificados deverá ser divulgada
internamente, na ordem de ciassificacão, corn a fixaçâo de cópias, no âmbito
de cada curso, pela instituiçâo credenciada.

§ 3° - Ao candidato inscrito é assegurado o direito de pedir reexame a
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Comissão Especial, garantido 0 iivre acesso aos autos do processo peio
prazo de vinte e quatro horas, podendo ser interposto recurso no prazo de
quarenta e oito horas.

Art. 10 - 0 repasse dos créditos para as instituiçoes credenciadas ievará em
consideracâo os seguintes critérios:

- o nümero de créditos concedidos a instituição credenciada pelo Governo
Federal;

II - a proporcionalidade, por instituiçâo credenciada, de alunos matricuiados
em cursos de graduação no Estado de Minas Gerais;

iii - a proporcionalidade da populaçao da area abrangida pela instituiçâo,
em vista do nrnero de habitantes do Estado;

IV - a existéncia de instituiçao püblica de ensino superior na area abrangida
pela instituiçao credenciada;

V - a participaçâo da instituicâo credenciada em convénios corn o Governo
do Estado para formaçao e treinamento de recursos humanos;

Vi - as areas prioritárias para os pianos de desenvoivimento estaduai,
conforme estabelecido no parágrafo ünico do art. 1° desta lei.

Art. 11 - Nos beneficios serão observados os seguintes prazos:
- periodo de utilizaçao do beneficio: nâo podera ultrapassar em mais de

urn ano o tempo de duraçao maxima normal do curso, deduzidos Os perIodos
efetivos já cursados;

ii - perIodo de caréncia: igual a urn ano, contado da data da diplomação no
curso respectivo, observado o disposto no inciso anterior;

III - perIodo de amortizaçäo: igual ao periodo de utilização do benefIcio,
contado a partir do término de carência.

§ 1° - Os prazos previstos neste artigo poderao ser prorrogados uma vez
z pela Secretaria de Estado da Educação, mediante solicitaçao do beneficiário,

instruida corn prova da impossibilidade de cumpri-ios.
§ 2° - 0 aluno transferido para outra instituiçâo de ensino superior

permanecerá vinculado ao Programa na instituição de destino, desde que
esta esteja devidamente credenciada, devendo na guia de transferência
constar anotação quanto a situaçào de regularidade de vIncuio do estudante
ao PROCRED.

§ 3° - Nos casos de mudança de curso na própria instituiçáo dentro das
areas prioritárias do Governo, para efeito de duracão do contrato, o
financiamento ao aluno sera mantido, computados os periodos ietivos já

C cursados corn vincuiação ao Programa.
Art. 12 - Os recursos recebidos através do PROCRED serâo reembolsados

pelo beneficiario a Secretaria de Estado da Educaçào, através de
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estabelecimento de crédito credenciado pela Secretaria de Estado da
Fazenda, em moeda corrente nacional, atualizados corn os valores das
mensalidades do curso a época do pagamento, ou através de servicos
prestados ao Estado, em municiplo de dificil acesso ou em regiäo do Estado
na qual exista necessidade social, na forma a ser regularnentada.

§ 10 - Quando da contratacão corn o beneficiário ou do inicio do perlodo de
amortizacao, lhe será dado indicar a forma preferencial de reembolso
conforme disposto no "caput" deste artigo:

I - se a forma de amortizacão escoihida for em dinheiro, o débito deverá ser
atualizado na forma disposta no "caput" deste artigo e restituido a vista pelo
beneficiário, corn vencimento no tItimo dia Util do primeiro mês seguinte ao
término do prazo de carência previsto no inciso II do art. 11 desta lei;

II - se irnpossIvel o reembolso a vista, o beneficiário poderá optar pela
restituição do débito de forma parcelada, atualizado na forma do "caput" deste
artigo e de acordo corn o disposto no art. 11;

Ill - sera cobrada uma taxa de trés por cento anuat, a tItulo de
administraçâo, calculada sobre o saldo devedor do beneficiário, sern prejuIzo
da cobranca de juros e multas monetárias sobre Os atrasos verificados no
resgate das prestacoes, assim como taxa de seguro que vier a ser estipulada.

§ 2° - Os recursos reembolsados constituirâo o Fundo de Crédito Educativo
e serào reaplicados em novos beneficios previstos nesta lei, ate o limite de
demanda de estudantes carentes no Estado.

Art. 13 - Os beneficios serão cancelados a qualquer tempo, pela Secretaria
de Estado da Educacao, caso fique comprovado:

- fraude ou outro vIcio de vontade para a sua obtenção;
II - passar o beneficiário a possuir recursos suficientes, próprios ou

familiares;
Ill - insuficiente desempenho escolar, mensurado por nota e freqüência;
IV - trancamento ou cancelamento de matrIcula;
V - abandono do curso pelo beneficiário;
VI - deixar o beneficiário de aditar o contrato por urn periodo letivo e nào

solicitar reativaçào no periodo seguinte;
VII- nâo formalizar o beneficiário o aditarnento do contrato nos prazos

estabelecidos no Programa.
§ 1° - 0 disposto nos incisos deste artigo deverá ser comunicado

imediatamente, apOs o seu conhecimento, a Secretaria de Estado da
Educação pela instituiço credenciada ou pela Comissão Especial.

§ 20 - A ocorréncia das hipoteses previstas neste artigo poderá importar 0

cancelamento automático dos beneficios e o vencimento antecipado de todas
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as prestacOes vincendas, cujo pagarnento será feito apOs a conclusâo do
curso, exceto nas hipOteses do inciso II.

§ 30 - Na hipOtese prevista no inciso Ill deste artigo, dar-se-á ao estudante
prazo mInirno e razoável para o reembolso dos recursos recebidos.

§ 40 - As disciplinas em que o beneficiário for reprovado por insuficiência de
nota ou de frequência não poderao ser cursadas novamente corn recursos do
PROCRED, salvo comprovado rnotivo de força maior perante a Secretaria de
Estado da Educaçao, mediante parecer da instituiçào que frequenta.

§ 50 - 0 aluno excluldo do programa não poderá a ele retornar, mesmo
através de nova inscrição, salvo se tiver solicitado afastamento ou modificada
sua situaçâo econômica e financeira.

§ 6° - 0 beneficiário inadimplente, se ingressar no servico pThlico estadual,
deverá ter seu débito corn o Programa automaticamente descontado de sua
rernuneraçâo.

§ 70 - Qualquer aluno beneficiário poderá encaminhar a Secretaria de
Estado da Educaçao denincia fundamentada sobre infraçöes ao disposto
neste artigo.

Art. 14 - Além dos recursos previstos no art. 10 desta lei, o PROCRED
poderá ser custeado pelas seguintes fontes de receitas:

I - dotacao extraordinária no orçamento do Estado;
II - recursos e créditos de outras origens que Ihe forem atribuidos a

qualquer tItulo.
Art. 15 - Em cada instituição credenciada, o controle de aplicação do

PROCRED e da seleçao dos candidatos, assirn corno a fiscalização do
cumprimento dos requisitos previstos no art. 5°, serão feitos pela comunidade
universitária e pela sociedade onde a instituiçào atuar, através da Comissão
Especial de que trata o art. 8° desta lei.

Paragrafo ünico - 0 controle de que trata o "caput" deste artigo será
realizado sem prejuIzo da fiscalizaçâo exercida pelos ôrgäos de controle
externo e interno do Estado, previstos na Constituição Estadual, assim como
da Secretaria de Estado da Educaçao.

Art. 16 - A forma de datas de repasses dos recursos as instituiçães serâo
estabelecidas nos convénios a serem firmados corn as instituiçoes de ensino
superior credenciadas.

Art. 17 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
coritado de sua publicacâo.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 19 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de maio de 1999.
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Chico Rafael
Justificação: Este projeto de lei tern o objetivo de instituir, no ãmbito do

Estado de Minas Gerais, o Prograrna de Crédito Educativo - PROCRED -
destinado aos alunos do ensino superior, corn insuficiência de recursos
prôprios ou farniliares.

Segundo nossa proposta, os recursos do Prograrna de Crédito Educativo se
destinam a forrnaçao de recursos humanos em areas consideradas
prioritárias para o desenvolvimento do Estado. A finalidade, pois, do
Programa é a de conceder crédito educativo para o custeio de matrIcula e
mensalidade de universitários carentes de recursos em instituicão de ensino
superior.

E importante observar que os beneficiários do Programa de Crédito
Educativo devem necessariamente ser alunos corn insuficiência de recursos
econômico-financeiros, próprios ou familiares, matriculados em cursos de
ensino superior mantidos por instituicäo credenciada.

Ressalte-se que os recursos recebidos pelo beneficiário do Programa de
Crédito Educativo serão reembolsados a Secretaria de Estado da Educação,
em moeda corrente nacional, atualizados no nivel dos valores das
mensalidades do curso a época do pagamento. 0 projeto prevé, também,
como formas de reembolso pelo beneficiãrio, a prestação de serviços em
municlpio de difIcil acesso ou em regiães carentes do Estado.

Saliente-se que, nos termos deste projeto de lei, os recursos reembolsados
pelos beneficiários constituirão o Fundo de Crédito Educativo, devendo ser
aplicados em novos beneficios ate o limite de demanda de estudantes
carentes no Estado.

Entendemos que, do ponto de vista social, o aspecto mais expressivo do
presente projeto de lei e o de democratizar o acesso aos cursos superiores
de ensino, fazendo corn que eles deixem de ser privilegio de uma parcela
restrita de nossa populacão.

Os alunos carentes de recursos econômico-financeiros insistem em fazer
parte desse cIrculo de privilegiados, tendo de percorrer uma verdadeira "via
crucis" para verem coroados seus objetivos.

o conceituado jornal "Folha de S. Paulo", edição de 25/4/99, em recente e
ampla reportagem, comprova que intimeras universitárias são obrigadas a se
prostituir, para poderem pagar as mensalidades e o material didático exigidos
pelas instituicoes superiores em que se encontram matriculadas. Essa é uma
situaçào vergonhosa e corn a qual nenhurn governo compromissado corn a
causa social pode concordar. Democracia se faz corn justiça social, e corn
esta o poder pUblico deve estar inteirarnente comprornetido.
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São essas as razöes que nos levam a apresentar este projeto de lei, que,

pelo seu profundo contetido social, esperamos seja aprovado pelos nossos
nobres pares.

- Publicado, vai 0 projeto as Comissöes de Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 339/99
lnstitui, no Estado de Minas Gerais, o Dia da Santa Casa de MisericOrdia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas decreta:
Art. 10 - Fica instituldo, no Estado de Minas Gerais, o Dia da Santa Casa de

MisericOrdia, a ser comernorado no dia 21 de maio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de rnaio de 1999.
Dimas Rodrigues
Justificação: Vinte e urn de rnaio de 1899. Essa é a data de nascimento da

Santa Casa de Belo Horizonte. A Santa Casa surgiu corn o objetivo de prestar
assistência médica de alto nIvel a toda e qualquer pessoa necessitada, além
de contribuir para a formação e o aperfeicoamento de profissionais da
medicina. Apesar dos muitos obstáculos, a Santa Casa muito fez pela saüde
da populacao.

A Santa Casa é rnantenedora do maior complexo médico-hospitalar do
Estado e referência nacional em várias areas da medicina. Mantém seu
hospital central como urn dos maiores e melhores do Pals, oferecendo
assistência em diversas especialidades. Além disso, tern investido em
tecno!ogias e procurado modernizar seus serviços, possuindo equipamentos
de ültima geração. Por isso, apresenta-se como urn dos hospitais mais bern-
aparelhados do Pals. Em 1997, realizou mais de 23 mil cirurgias de pequeno,
médio e grande portes, além de mais de 3 mil partos. Realizou mais de 1
milhão e 200 mil diagnOsticos e tratamentos nesse mesmo ano, bern como,
mais de 335 mil consultas arnbulatoriais de emergência.

Essa instituição tern desempenhado relevante papel social, fazendo por
merecer todas as homenagens desta Casa. Por isso, conto corn o parecer
favorável dos nobres pares a aprovação desta proposicão.

- Publicado, val o projeto as Cornissöes de Justiça e de SaUde para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 340/99
Cria o Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e implantar o Programa
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Ronda Escolar em todo a Estado de Minas Gerais.

§ 1 0 - 0 Programa Ronda Escolar terá como meta a incumbência de
promover um amplo atendimento nas escolas pUblicas e particulares,
assistindo a estudantes, professores e demais serventuários das instituicöes
educacionais em todos as nhveis e em todos as horários de funcionamento.

§ 21 - As condicöes necessárias para o funcionamerito do programa e seu
corpo funcional seräo fornecidos pela PolIcta Militar, pela Secretaria da
Seguranca PUblica, pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saüde e
pelas prefeituras municipais de cada munichpio, em cortvênios a serem
celebrados.

Art. 21 - 0 Programa Ronda Escolar terá por finalidade:
1 - promover seguranca dos alunos durante os perhodos letivos;
2 - fiscalizar a venda de alimentos e outros produtos nas portas das

escolas;
3 - fiscaUzar e monitorar as empresas que realizam os transportes

escolares;
4 - promover campanhas periódicas de orientacöes sobre o uso de drogas,

ingestâo de bebidas alcOolicas e doencas sexualmente transrnisshveis, entre
outros;

5 - evitar o porte e uso de armas no interior dos prédios escolares;
6 - outras atividades de repressão a crimirtalidade nas escolas püblicas.
Art. 30 - A coordenação do Programa Ronda Escolar será de

responsabilidade da Policia Militar com a participacâo dos demais órgãoS do
Governo, da prefeitura conveniada e de representantes da comunidade, P01

meio de conseihos que serão constituldos em cada municIpia por let
especIfica, votada pelo Poder Legislativo municipal.

Art. 40 - Para a custeio do programa, fica o Poder Executivo autorizado a:
1 - abrir créd Ito suplementar no orçamento do Estado;
2 - utilizar recursos provenientes da alienaçâo de bens móveis e imóveis

apreendidos pelas autoridades policials do Estado ou doados pela PolIcia
Federal, quando oriundos de contrabandos e contravencöes;

3 - doaçöes de particulares;
4 - utilizar recursos de futuras privatizacôes que vierem a ocorrer e que

seräo estabelecidos por leis especIficas;
5 - utilizar recursos das prefeituras municipais estabelecidas por leis

próprias e aprovadas pelas câmaras municipais.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Sala das Reuniães, 11 de maio de 1999.
Carlos Pimenta
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Justificaçào: E necessário que o Estado de Minas Gerais apresente urn

programa especIfico de atendimento integral as escolas pUblicas e
particulares, no intuito de promover uma major segurança de alunos,
professores e serventuários, bern coma uma assistência permanente no
combate a criminalidade e ao tráfico de drogas, que tern crescido
assustadoramente nas portas dos educandários. A Polbcia Militar tern feito urn
grande trabaiho nesse sentido, entretarito säo necessárias acöes mais
eficazes corn a participaçäo de outras instituiçoes, inclusive de representantes
dos municIpios, coma forma de democratizar e buscar a responsabilidade
participativa de toda a sociedade.

0 Prograrna Ronda Escolar tern tudo para ser urn instrumento de
segurança e de tranquilidade para as familias mineiras que andarn
sobressaltadas corn a crescimento e a avanço da violência, que tira das salas
de aulas, rnata, corrompe e vicia as nossas crianças.

Os recursos existem e podem ser irnediatamente ernpregados, sejam eles
oriundos do próprio orçarnenta, sejam oriundos de fontes alternativas, como
os provenientes de Ieilães de bens mOveis e irnóveis apreendidos de
contrabando, crime organizado, furtos, etc. Também nâo faltarao Os recursos
de doacöes por particulares, uma vez que a causa é justa, tern a prioridade
do povo mineiro, bastando para isso a divulgaçâo e o incentivo do Governo
do Estado por meio dos Orgäos oficiais de comunicaçâo.

Solicitarnos o apoio dos nobres pares a este projeto e inclusive o seu
aprimorarnento durante a sua tramitação nesta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Direitos Humanos e
de Fiscalizaçào Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 341/99
Altera disposicoes da Lei n° 6.265, de 18 de dezernbro de 1973, que dispãe

sobre a Loteria do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 4 0 da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, corn a

redaçao dada pela Lei n° 9.924, de 20 de julho de 1989, fica acrescido dos
seguintes § 21 e 30, passando a seu parágrafo ünico a § 10:

"Art. 40

§ 1°- ...............................................................................
§ 20 - 0 lucro liquido resultante de, pelo menos, quatro extracães anuais

será destinado integralmerite a instituiçöes ptiblicas ou privadas sem fins
ucrativos que desenvolvam projetos e prograrnas de instalação de sisternas
de segurança contra fogo em rnonumentos tombados pertencentes ao
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patrimônio histórico do Estado.

§ 31 - Para a consecucão dos objetivos previstos no parágrafo anterior, fica
o Poder Executivo autorizado a criar, no Programa de Loterias do Estado,
extraçoes de loteria instantânea denominada Raspadinha do PatrimOnio
Histórico.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Alberto Pinto Coelho
Justificacão: 0 projeto que ora submetemos a apreciaçâo desta Casa tern

por objetivo destinar recursos a programas e projetos de combate a incêndio
nos monumentos tombados pertencentes ao patrimônio histórico do Estado.
Tais recursos serâo obtidos por meio de extracöes de loterias instantâneas do
poder püblico estadual especialmente criadas para esse fim, sem
comprometimento de receitas de outros setores.

Essa medida é de fundamental importância para resguardar bens móveis e
imóveis de valor cultural, artIstico, arqueolOgico, bibliográfico ou etnográfica
de sinistros dessa natureza, os quais, rnuitas vezes, dadas as suas
proporçöes alarmantes, coma já tivemos a infeliz oportunidade de presenciar
ou mesmo ter notIcia pelos veiculos de comunicação, resultaram no
perecimento da coisa tombada. E, quando cabIvel a recuperacâo ou
restauraçào da obra danificada, percebemos as enormes cifras necessárias
para tanto. E preciso prevenir esses desastres. E esse é a intuito do nosso
projeto, que esperamas seja aprirnorado e aprovado pelos membros do Poder
Legislativo.

- Publicado, vai a projeto as Carnissöes de Justiça, de Educacâo e de
Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 342/99
Dispoe sobre a criaçào do Programa Mineiro de Acão Social das Empresas

- PROMASE.
Art. 1 0 - Fica criado a Programa Mineiro de Acâo Social das Empresas -

PROMASE -, nos terrnos desta lei.
Art. 20 - 0 PROMASE e compasta pelos projetos de ação social de iniciativa

das empresas contribuintes do ICMS aprovados peto órgäo especifica da
administração estadual.

Art. 30 - A empresa que desejar aderir ao PROMASE articular-se-6 corn
entidade de direito privada constituida corn a objetivo de promover açöes de
interesse social nas areas do atendimento ao idoso, ao portador de
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deficiência e a criança carente, para, em conjunto, submeterem a respectivo
projeto a apreciação do poder püblico.

Parágrafo Unico - A entidade civil mencionada neste artiga deverá estar
cadastrada no órgaa püblico estadual campetente.

Art. 4 1 - Caberá ao Comitê Técnico do PROMASE a avaliaçao e a
aprovaçao dos projetas apresentados pelas empresas contribuintes.

§ 1 0 - Integram a Comité Técnico:
- dais representantes da Secretaria de Estado do Trabalho, da Açao

Social, da Criança e do Adolescente;
II - dais representantes da Secretaria de Estado da Fazenda;
Ill - urn representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenaçao Geral, que será a seu Presidente.
§ 20 - 0 Comitê Técnico submeterá ao Governador do Estado,
para homologação, as projetos que aprovar.
Art. 51 - Coma incentivo estadual, a empresa contribuinte paderá abater de

seu recolhirnento mensal devido de ICMS a quantia correspandente a ate
vinte e cinco par cento do custo total do projeto apravado, desde que esse
valor nâo ultrapasse a dais par centa do imparte mensal de recolhimento do
tributo.

Art. 60 - 0 Poder Executivo regulamentara a disposto nesta lei no prazo de
naventa dias contados de sua publicaçao, inclusive as instrumentos e as
formas de fiscalizaçao da execução dos prajetas aprovados.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 80 - Revogam-se as disposiçoes em cantrária.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Joâo Pinto Ribeiro
Justificacäo: A praposta do Programa Mineiro de Acão Social das Empresas

- PROMASE - é arganizar as diferentes impulsas sociais das empresas,
colaborando na sua aproximação corn as entidades que tern par objetiva
promover acão assistencial aos necessitados, adequando-os as prioridades
governamentais, em consonância corn as leis e as programas especificos de
apoia a criança desarnparada das familias de baixa renda, aos partadares de
deficiências e aos cidadãos da terceira idade.

Funcionando coma alvo dessas iniciativas de alto cunho social, a
PROMASE atuará coma a agente dinamizador dos projetos beneficientes das
firmas contribuintes do ICMS junta aos Orgäos da adrninistraçao estadual,
direcionando rnais carretamente as esforças, removendo obstáculos
burocráticos, tornando, enfim, rnais eficazes esses prajetas humanitários.

Esse Programa se revela extremamente Util e necessária, pois 6 sabida que
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os quadros do poder ptblico estadual nào possuem recursos hurnanos nern
materiais técnicos suficientes para dar vazão a demanda do meio empresarial
por essas atividades beneméritas.

A atuacao social, hoje em dia, é condicäo essencial para que a empresa
moderna e consciente possa enfrentar as pressães da sociedade em favor
das faixas da populacão mais necessitadas e obter, como retorno, a meihoria
da sua irnagem perante a opiniâo püblica - fator fundamental para o seu
sucesso global.

Dotada de urna Cornissão Técnica corn real poder de análise,
arnadurecirnento e decisão, por parte do Governo, o PROMASE se tornará,
em pouco tempo, urn veiculo natural e poderoso para facilitar e dar meihor
aproveitamento aos investirnentos sociais das empresas, contribuindo, além
disso, para imprirnir rnaior velocidade ao atendirnento das parcelas da
populacão mais desfavorecidas, beneficiando-as corn meihores resultados.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, do Trabaiho e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 315/99, do Deputado Arnilcar Martins, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulacöes corn a nova Diretoria e corn o Conseiho
Fiscal da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 3a Região
pela posse a ser realizada no dia 21/5/99.

NO 316/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçoes corn o Tribunal Regional do Trabalho - TRT
3a Região por sua nova composição, eleita em 5/5/99. (- Distribuldos a
Cornissão do Trabalho.)

N O 317/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçöes corn a Diretoria da Sociedade Orquidáfila de
Belo Horizonte pelo seu cinqüentenário. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N O 318/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encarninhado oficio
ao Secretário da Fazenda, pedindo informaçöes sobre o rnontante de tributos
arrecadados pelos cartórios nos Ultimos cinco anos, bern coma as valores
anuais das parcelas transferidas por forca de lei as entidades governarnentais
e não governamentais. (- A Mesa da Assernbléia.)

NO 319/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulacöes corn a Escola Sonho Encantado, no
MunicIpio de Além Paraiba, pelo transcurso de seus dez anos de fundação. (-
A Corn issão de Educação.)

N O 320/99, do Deputado Antãnio Roberto, solicitando seja consignado nos
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anais da Casa voto de pesar pelo falecirnento do Sr. João Perboire Basilio,
ex-Prefeito de Bela Vista de Minas, ocorrido em 14/5/99, nesse municIpio. (- A
Comissão de Adrninistração Piblica.)

NO 321/99, do Deputado Glycon Terra Pinto, solicitando seja transcrita nos
anais da Casa a reportagern "Eles Passararn dos Limites", publicada pela
revista "Veja" em 5/5/99. (- A Mesa da Assembléia.)

NO 322/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn a FIEMG pelo transcurso, em
21/5/99, do Dia da IndUstria de Minas. (- A Comissão de Turismo.)

N O 323/99, do Deputado Christiano Canédo, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn o Prefeito e as Vereadores de
Muriaé pela passagern, no dia 16/5/99, do 144 0 aniversário desse municIpio.
(- A Corn issão de Assuntos Municipais.)

N O 324/99, do Deputado Arnilcar Martins, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Dias Gomes, ocorrido em
18/5/99. (- A Cornissão de Educacâo.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Durval
Angelo e Hely TarqUinio.

Comunicacöes
- São também encarninhadas a Mesa comunicaçöes das Comissöes de

Meio Ambiente, de SaUde e de Transporte e dos Deputados Hely TarquInio e
Chico Rafael.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Cm a palavra, a Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, hoje farei

no meu pronunciamento uma referência ao idoso. (- Lé:)
"As Bem-aventuranças do ancião I Bem-aventurados aqueles que

compreendem as meus passos vacilantes e o trerner das rninhas mãos. /
Bern-aventurados aqueles que distinguem em meus olhos as lentas reaçöes. /
Bem-aventurados aqueles que fingem não ver o café que derramel na mesa. I
Bem-aventurados aqueles que me alegrarn corn seu sorriso e me deixam falar
de coisas sem importância. / Bem-aventurados aqueles que nunca replicam:
'já me contou isso tantas vezes'. I Bern-aventurados aqueles que sabem
orientar a conversa para coisas do passado. / Bem-aventurados aqueles que
me fazem sentir afeto em vez de abandono. I Bem-aventurados aqueles que
compreendern como me esforco para carregar a cruz com paciência. / Bern-
aventurados aqueles que amenizam corn amabilidades e atencöes minha
carninhada para Jesus".

1999 - Ano internacional do Idoso.
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Maria Lucia Rodrigues Dias disse: "Cuidado ao dirigir-se a urna pessoa
idosa, lembre-se de que ela será você amanhã".

Passos vagarosos, eles percorrem nossa Minas Gerais. Suas mâos
trémulas já perderarn a agilidade de ontem, mas ainda sabem afagar. Seus
rostos sulcados pelo tempo sào ilurninados pelo sot que coroa suas cabeças
corn a dignidade. Eles conseguem ainda sorrir, urn sorriso lImpido corno as
águas que correm das cascatas dos sertães das Gerais.

Durante cinco anos, convivi, diretamente, corn idosos asilados, idosos
rejeitados, idosos abandonados ate mesmo pela própria farnilia. Convivi
tarnbém corn idosos amados, ativos e produtivos, muitos revelando-se corno
artistas em vários setores e ainda corn grande energia para se divertir. Vamos
encontrá-Ios nos grupos da terceira idade espalhados, hoje, por todo o Pals.

o idoso constitui rnotivo recente de preocupaçâo social. 0 Brasil está corn
quase 9 milhães de pessoas corn rnais de 65 anos, muitos em postos de
cornando e lideranças nas rnais diversas areas: das artes plásticas a poiltica.

Devernos retribuir a contribuiçao fundamental dessas pessoas, que, por seu
trabaiho, experiëncia e capacidade, merecem mais do que respeito: merecem
espaco e reconhecirnento. E preciso ver corn naturalidade a vethice e nâo
fugir dela.

A Constituiçâo Federal bern corno a Estadual trataram do idoso corn
atenção especial, dedicando-Ihes capitulo e seçäo, respectivamente,
assegurando-Ihes vários direitos. Nossa legislaçâo infraconstitucional tambérn
tratou de assegurar esses direitos mais detalhadamente. A tItulo de
ilustração, citamos a Lei n° 8.842, de 1994 e a Lei Estaduat n o 13.176, de
1999, que criou o Conseiho Estadual do Idoso.

Por essas leis a familia, a sociedade e o Estado tern o dever de assegurar
ao idoso todos os direitos de cidadania, garantindo sua participação na
cornunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito a vida.

Vários projetos de nossa autoria estão tramitando nesta Casa corn o
objetivo de garantir dias meihores ao idoso, e, para eles, conto corn total
apoio dos nossos colegas.

0 Deputado Carlos Pirnenta (em aparte) - Querernos, inicialmente,
congratular-nos corn V. Exa. por seu pronunciamento; na verdade, V. Exa.
tern-se destacado nesta Casa por acöes concretas e projetos de lei
importantes para os idosos do nosso Estado.

Ha dois ou três anos, fomos autor de urn projeto que tarnbém cria condiçöes
para que o idoso possa conviver corn os diversos órgãos do Estado de Minas
Gerais. Posteriormente, nossas acOes tern sido seguidas, completadas e
aperfeiçoadas pelo trabalho de V. Exa. Temos várias propostas. Inclusive, ha
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urn projeto de lei de sua autoria, que concede ao idoso a meia-entrada nas
instituiçöes pUblicas estaduais. Esse projeto, de maneira extremamente
equivocada, veio corn parecer de inconstitucionalidade. Todas as grandes
causas, todas as grandes lutas, todo o grande trabalho que ternos feito, e
principalmente V. Exa., em favor do idoso tern tido resistência por parte dos
estudiosos e juristas da Casa e do Governo do Estado.

Vamos lutar, corn toda certeza, ao ado de V. Exa., para que o seu projeto
obtenha êxito, para que o idoso, em Minas Gerais, seja realrnente
reconhecido, näo sO fazendo jus a meia-entrada e a rneia-passagern, mas
tendo acesso e direito a cidadania, porque o idoso foi quem construiu o
Estado e for quem lutou, durante tantos e tantos anos, para colocar o Estado
de Minas Gerais no local em que está e que merece. Parabéns a V. Exa.
Conte, integralmente, corn os seus companheiros do PSDB e do PFL e corn
todos os outros Deputados, porque a bandeira do idoso não é polItico-
partidária. E uma bandeira de responsabilidade, que esta Casa e a sociedade
tern de erguer corn as duas mãos e pela qual tern de lutar, para que possa ser
reconhecida e fortalecida em nosso Estado. Parabens.

A Deputada Maria Olivia - Deputado, gostaria de relatar que apresentamos,
na semana passada, urn projeto que traduz uma grande preocupaçäo: nossos
caixas eletrOnicos não estâo prograrnados para pagar integralmente as
R$136,00 de nossos aposentados e pensionistas; conseqüenternente,
teremos filas no prOxirno pagamento. Novamente, haverá fHas. Essa é urna
grande preocupaçäo nossa. Infelizrnente, esse projeto nâo poderá tramitar em
regime de urgência, porque já ternos a lirnite máximo de projetos em
tramitação nesse regime. Veremos, novamente, filas. Aqueles idosos
pensionistas que tanto serviram ao Pals e a Minas Gerais terâo dificuldade
em receber as seus dignos proventos. Muito obrigada, Sr. Presidente e Srs.
Deputados.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Joào Pinto Ribeiro.
o Deputado Joao Pinto Ribeiro* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, meus senhores e minhas senhoras; estando colaborando corn a
Estado de Minas Gerais em dois Governos que antecederam ao atual, tive a
oportunidade de trabalhar no setor de atendimento a crianças e adolescentes
que vivem necessidades pessoais e saciais. Pude avaliar que tanto a
Governo Federal quanta as Governos de Estado e as municipais tern
dificuldade de conduzir ago- es corn vistas a atender pessoas corn deficiëncias,
crianças carentes, idosos, enfim, todas as pessoas que necessitam de
cuidados especiais. 0 poder pOblico nern sempre tern o pessoal adequado.
Não ha continuidade nas acOes governamentais, e surgem, em todos as
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municIpios brasileiros, entidades não governamentais, que vém assumindo
essa função, que, normalmente, seria governamental. Entidades que
trabaiham no setor dos deficientes fisicos e mentais, entidades que trabaiharn
no setor de crianças e outras entidades vêm dando resultados em vários
setores da nossa sociedade. Por isso, estou apresentando, nesta Casa, urn
projeto de lei que visa a assegurar recursos para entidades assistenciais que
tern programas sOlidos em funcionamento, em uma comunidade de nosso
Estado. (- Lê:)

- 0 Projeto de Lei n o 342/99 e sua justificaçao, lidos pelo Deputado João
Pinto Ribeiro, foram publicados na edicão de 20/5/99.

Enfirn, esse projeto de lei visa abrir urn espaco para urn conjunto enorme de
empresas da iniciativa privada, que já criaram entidades para atender aos
menores, aos idosos e aos deficientes. Evidentemente, não so as empresas
que criararn essas organizaçöes, mas tarnbérn as organizaçöes não
governamentais, que funcionam como exemplo, terão mais essa fonte de
recursos, a fim de que suas atividades possarn funcionar e ajudar a
popuiação carente de nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a paiavra, o Deputado Eduardo Hermeto.
o Deputado Eduardo Hermeto - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, esta Casa fará realizar, nos dias 20 e 21 próximos, urn fárurn
técnico, por mirn sugerido, para a discussão do sisterna de organizacão e de
financiamento das despesas corn aposentadorias e pensöes dos servidores
civis e militares do Estado. Essa matéria é de fundamental irnportância para o
Estado de Minas Gerais e sobre ela solicito aos ilustres colegas que se
debrucem corn atencao e corn absoluto desprendimento politico e ideologico,
POS Os fatos o exigern.

Todos nesta Casa reconhecemos o papel fundamental do quadro funcional
do Estado, seja civil, seja militar, no cumprimento do dever básico de prestar
serviços de qualidade a sociedade nas areas de educaçao, saUde, segurança
e outras, indispensáveis ao progresso social e econômico e ao bem-estar de
todos os mineiros.

Ocorre que os recursos do Estado são finitos, limitados pela capacidade
dos contribuintes em abrirem mao, compulsoriarnente, de parte de sua renda
a seu favor - capacidade essa que se encontra no seu limite - e pelo
comportamento dessa renda que e vinculado ao desempenho da economia
do Pals.

Em pronunciamento no Plenário desta Casa, no dia 16 de marco, observei
que, no balanço geral do Estado relativo ao exercicio de 1998, a despesa
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corn pessoal atingiu 73% da receita corrente liquida, dos quais 27% foram
utilizados para o pagamento de aposentadorias e 46% para o pagamento do
pessoal em exercIcio. Os dados relativos a mesma despesa no més de marco
deste ano indicam uma despesa corn pessoal correspondente a 79,6% da
receita corrente lIquida, sendo a participaçao dos inativos de 30%.

E claro que dados relativos a despesa piblica não são perfeitos quando
analisados pontualmente, mas talvez tenhamos al urn sinai perigoso de
crescirnento da despesa corn pessoal e, simultanearnente, na participaçao da
folha de inativos nessa despesa, nurn rnornento de comportamento muito
difIcil da receita, causado pela recessão que atravessamos. Isso o tempo nos
dirá. Ocorre que não podemos, irresponsavelmente, aguardar a palavra do
tempo.

As medidas recentemente adotadas em nIvel federal, como a Ernenda
Complernentar n° 20, a Lei n° 9.717 e as portarias baixadas pelo Ministério da
Previdéncia Social, trouxerarn angtstia e ansiedade aos servidores do Estado
de Minas Gerais. Estão eles, justificadamente, apreensivos corn reiaçao a seu
futuro, e, devo dizer, devemos todos compartilhar dessa apreensão. Direitos
conquistados pelos servidores püblicos estão sendo questionados de forma,
no minimo, incorreta. Não são eles os responsáveis pela crise fiscal, que
atravessa a União e o Estado de Minas Gerais. Quando esses direitos foram
assegurados aos servidores pUblicos, caberia aos Poderes Executivo e
Legislativo, a época, responsabilizarem-se por urn rnecanismo capitalizado e
competentemente adrninistrado para financiá-los. Não sou economista, longe
de mim tal pretensão, mas era Obvio que, no mornento em que a inflaçao
desaparecesse como fator gerador de receita para o Governo, essa questao
seria fundamental.

Por isso, a importãncia desse forum. E a oportunidade de o Legislativo
discutir o assunto, corn a participação da sociedade e dos servidores
püblicos, bern corno de representantes do Governo Federal, corn
regulamentaçao legal já editada.

Certamente não será essa a ültima vez que nos veremos tratar do assunto.
Essa matéria deverá em breve estar nesta Casa para ser debatida em forma
de proposta de emenda a Constituiçao e de projeto de lei. Portanto, é
fundamental a participaçao de todos nesse fOrum, para que possamos, de
forma equánime, iniciar debate maduro a respeito.

Assim sendo, conclamo todos os colegas a, dernocraticamente, atuarem
nesse encontro, que será marcado pelo diálogo e pelo espIrito püblico no
interesse major dos mineiros e dos funcionários püblicos do Estado, de forma
a buscarmos, corn êxito, a solucao para essa momentosa questão.
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Obrigado a todos.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcia Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, trés motivos, em especial, trazem-me a esta tribuna, nesta tarde.
0 primeiro deles e que, na manhä de hoje, corn a presenca de inCimeros
Deputados, tivernos a oportunidade de, juntamente corn a SINDIELETRO,
abrir o FOrum Nacional Contra a Privatizaçâo de Furnas. Ali estiveram a ex-
Presidente, ex-Governador e ex-Ministro das Minas e Energia, Dr. Aureliano
Chaves; Prefeitos de cidades do lago de Furnas, representantes do Consetho
Regional de Engenharia, da COPASA, da CEMIG, do SINDIELETRO, enfim,
pessoas do mais alto significado para essa questão que Minas está vivendo
hoje e que, sem divida, quer discutir. Alias, não discutir corn Minas a questào
da privatizacáo dessa empresa e, acirna de tudo, urn desrespeito muito
grande a este Estado, ja que duas das trés maiores bacias hidrográficas do
Pals encontrarn-se exatamente aqui. Assim, Sr. Presidente, hoje, qualquer
mineiro ou brasileiro de bern, que tenha a rnlnirno de sensatez, deve rechaçar
essa atitude, ou melhor, esse desejo do Governo Federal, que, corn urna
politica equivocada, corn urna poiltica de dizer arném aos organismos
internacionais, quer vender urn patrimãnio que é nosso - dos brasileiros e dos
mineiros - e, nessa questäo, ern especial, quer privatizar nào sO essa
empresa, rnas, na verdade, privatizar - imaginem a absurdo - nossos lagos e
rios. Isso, Sr. Presidente, nào deixarernos de forma algurna. E é por essa
razão que esse Fórurn Nacional continuará hoje. Daqui a pouco, ali estarei
presidindo os trabalhos desta tarde. Mais do que isso, Sr. Presidente, estou
apresentando urn requerimento solicitando a criacão de urn grupo de trabaiho,
para que possamos acornpanhar, de agora em diante e a todo instante, essa
questao da privatizacão de Furnas.

Nesse sentido, Sr. Presidente, dizer que a adrninistracäo Itarnar Franco é
radicalmente contrária as privatizaçöes seria afirmaçâo irrealista e
irresponsável. A ponderacão e a honestidade que nosso Governador tern
sobejarnente demonstrado fazem corn que ele reconheca que o poder püblico
e mau ernpresário, funcäo esta, alias, que, em principlo, não lhe compete.

No entanto, setores existern em que näo se pode abrir mao do
gerenciarnento estatal, por envolverem as próprias seguranca e soberania
nacionais. E a caso do complexo energético brasileiro, no qua[ Furnas se
destaca coma ernpresa de fundamental irnportância para o Pals.

Por essa razâo é que a Governo mineiro insurge-se contra a privatização
pretendida pelo Governo Federal, envidando esforços para que a CEMIG
assuma o controle da organizacao.

613
Uma vista d'olhos nos nümeros de Furnas permite-nos aquilatar quâo

impressionante e abrangente é a sua atividade, e como eta afeta diretamente
a vida de milhöes de cidadãos brasileiros. Tomernos, por exemplo, alguns
desses dados:

- a ernpresa fornece uma grande cota de energia para os Estados do Rio de
Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais, Sâo Paulo, Goiás, Mato Grosso,
Tocantins e para a Distrito Federal; nessa area vivem cerca de 70 milhöes de
consumidores;

- a empresa vende a energia que gera ao preco de R$32,00/MW, enquanto
a Light, privatizada, a faz por R$135,00/MW distribuido ao consumidor;

- suas linhas de transmissão transportam energia por mais de 16.000km;
- na area de influéncia de Furnas, consame-se 60% de toda energia gerada

no Pals, enquanto concentra 65% do Produto Interno Bruto brasileiro, e 64%
da nossa praduçao industrial;

- a empresa mantém nave usinas hidráulicas e duas termelétricas;
- a empresa gera quase 6 mil empregos diretos e cerca de 50 mil indiretos.

Issa, apenas no campo energética, sern considerar as atividades subsidiárias;
- seu endividamento é minima para as padroes: apenas 9%;
- seu patrimônia liquido é de R$10.400.000.000,00;
- seu lucro lIquido, nos ültimos trés anos, foi de R$1.300.000.000,00,

enquanto a receita bruta, apenas em 1998, foi de R$4.300.000.000,00;
- as investimentos feitos no ültimos trés anos foram de R$2.300.000.000,00.
Ainda queria dizer mais, Sr. Presidente, mas quero completar essa parte do

meu pronunciamenta, solicitando seja registrada, nos anais desta Casa, a
reportagem do dia 9/5/99, pág. 3, do "Estado de Minas", que diz: "Furnas näo
é briga solitária de Itamar". Gostaria, Sr. Presidente, que essa reportagern
fosse transcrita na ata de nossos trabalhos, porque mostra que Furnas haje é
uma briga de todo e qualquer brasileiro, independentemente de morar neste
Estado. 0 Presidente Anderson Adauto já me informava, inclusive, que
selecionou as Deputados votados nessas regiães. Vejo aqui a Deputado
Marco Regis, salvo melhor juizo, a Deputada Paulo Piau, a Deputado Dalmo
Ribeiro Silva e tantos outros que integraräo conosco essa cornissão, para
acompanharmos, ininterruptamente, a intençâo do Governo Federal de
privatizar essa empresa. E a fazernos, Sr. Presidente, num momenta em que
o Governo Federal tern uma reuniào extraordinária de acionistas marcada
para o dia 20 prOxima.

Outra assunto que tambérn me traz a esta tribuna, Sr. Presidente - depois
dou a palavra ao Deputado Paulo Piau -, e que gastaria de apresentar, coma
fiz na reuniao da bancada corn a Secretário Hargreaves, é que ninguém mais
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que eu, Deputado peernedebista - alias, fui urn daqueles que fundou a PMDB
ern Belo Horizonte, portanto, urn dos prirneiros a apoiar a Governador Itarnar
Franco -, tern o dever e a obrigaçao de externar sua posicâo, e tenho
reconhecido esse dever diante da bancada e de todos. Tive a oportunidade
de dizer ao Secretário Hargreaves que gostaria de discutir rnais essa
intencáo, esse interesse do Governo de transformar algumas pastas ern
subsecretarias, corno é a caso, por exemplo, da Pasta do Trabalho. Hoje, a
grande problema sobre a qual estarnos nos debruçando - e esta Casa fará, se
não me engano, no rnês de setembro ou outubro, urn serninário a esse
respeito - é a questâo do desernprego. Portanto, essa questäo do trabalho é
extremamente delicada, e a ela deveriarnos nos ater, efetivarnente. E é nesse
sentido, Sr. Presidente, que iremos discutir mais amiüde, quando o projeto
estiver tramitando nesta Casa, quando puderrnos, através da Cornissâo de
Fiscalização Financeira, que presidirnos, discutir esse interesse do Governo
em transformar algurnas areas ern subsecretarias, corno é a caso tarnbém da
area habitacional, já que sabernos, hoje, que recursos existern, por parte, ate
mesmo, do Governo Federal, para incrementar esse setor em Minas Gerais.
E nesse sentido, Sr. Presidente, que eu gostaria de me pronunciar.

Tenho também urn pronunciamento a fazer sobre a questão do PROSAM.
Houve hoje uma reuniâo pela manhä, e faremos urn debate pUblico acerca
dessa questào. Aprovamos, na Comissäo de Fiscalização Financeira e na
Comissão de Meio Ambiente, urn requerimento para que essas duas
Comissöes facam, "in loco", uma visita as obras do PROSAM em Belo
Horizonte e na região metropolitana. A partir dal, fariamos urn grande debate
püblico, ja que a questao do PROSAM afeta particularmente a nós, que
moramos em Belo Horizonte e sabemos da irnportância dessas obras.
Desejarnos que essas obras nâo tenharn soluçâa de continuidade.

Fol assim que, em 1992, fizemos, na Cãrnara Municipal de Belo Horizonte,
o primeiro seminário sobre a despoluiçâo do Arrudas. Depois que ja tinhamos
como certo que o Arrudas seria canalizado, a importante, entâo, era despalul-
lo. Nesse sentido, em 1992, fizemos realizar tal seminário, que contou corn a
presença do renomado paisagista Burle Marx, que, na oportunidade, recebeu,
de minha iniciativa, o tItulo de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. Então,
debater e estar acompanhando esse assunto é de primordial irnpartäncia para
esta Casa, para as belo-horizontinos, em especial, para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Gostaria de participar da primeira
parte do seu discurso, corn relação a privatizaçao de Furnas. Realmente, é
uma matéria extrernarnente polêmica, e não dá para entrarmos nessa
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polémica neste momento, mas parabenizo V. Exa. por entrar nesse assunto
que é de extremo interesse para a Pals, para Minas Gerais.

SO queria fazer urna observação. Hoje, houve debate nesta Casa corn a
presenca do ex-Presidente da Repblica Aureliano Chaves, e do ex-Ministro
Paulino Cicero. Realmente eu gastaria de charnar a atenção para as
organizadores do evento. Esta é urna casa de debates; se não hauver a
contraditOrio nesta Casa, qualquer movimenta que se fizer aqui será unilateral
e sem proveito para nOs, Deputadas, e para a cornunidade rnineira. Foi a que
virnos hoje, de manhã. Realmente todos as palestristas tinham a rnesmo tipo
de pensamento. Faltou, nesse encontro, trazer alguern que realmente
defendesse a privatização de Furnas, para que pudéssernos tirar nossas
prOprias conclusöes, enriquecer a nosso pensamento e ter a certeza de estar
o Governo acertando ou errando no processo. Agradeço a aparte, mais para
chamar a atencào dos organizadores, porque todo evento nesta Casa deve
sempre ter a contraditOrio. Ele é essencial, para que nâo prevaleça a ditadura
da informacäo. Tenho a certeza de que não é issa que esta Casa quer. Muito
obrigado.

0 Deputado Marcia Cunha - Agradeço e recanheço a observaçao de V.
Exa., Deputado Paulo Piau. Realmente, esta Casa, nurn prirneiro momenta,
quase que tão-somente cedeu suas instalaçaes para a realização desse
evento, nâo havendo mesmo nenhuma despesa para a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Na verdade, a SINDIELETRO, especialmente, que propôs esse fOrum, teve
de agir corn rapidez, infelizrnente, em decorrência da rapidez do Governo
Federal em fazer a privatizaçâo. Para que V. Exa. tenha uma idéia, no dia 12
de maio, houve urn avisa par parte de Furnas: "Comunicamos aos senhores
acionistas que a assembléia geral convocada para a dia 29 de abril fai adiada
'sine die", ao mesrno tempo em que canvoca urna assembléia geral
extraordinária no edital de convocação, tambérn no próprio dia 12 de malo.
Vejarn a incongruência do fato, convoca os acionistas para a eleiçäo de
mernbros do Conselha de Administraçâo e, no item 2, para outros assuntos
de interesse da saciedade. Obviamente, pode estar al inclulda essa questâa
da celeridade, do desejo do Governo Federal de privatizar Furnas.

A observação do Deputado Paulo Piau é extremamente pertinente, e you
eva-la ao forum, agora, as 15hl5min, corn a retomda dos trabalhos.
Realmente acho que a Deputado Paulo Piau tern razäa.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de trazer a cansideraçào dos ilustres
Deputados algurnas questOes impartantes, especialmente para as maradores
de Bela Horizonte. Uma delas foi a visita que nOs, membros da Comissào de
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Fiscalização Financeira e Orçamentãria e da Comissão de Transporte,
Comunicacão e Obras Püblicas, fizernos ao Anel Rodoviário. Tivemos a
oportunidade de constatar que as denüncias veiculadas na imprensa de
nossa Capital eram, infelizmente, absolutamente verdadeiras.

Hoje, sem divida alguma, ha irivasães não sO de famIlias, mas também de
empresas ao longo do anel rodoviário. Nesse sentido, Sr. Presidente,
tmnhamos todas as condiçães para instaurar uma CPI sobre o assunto. Mas,
por recornendacão da nossa prOpria assessoria e de alguns Deputados,
pedimos a constituição de uma cornissão especial. Posteriormente, em
contatos corn a Mesa, esta resolveu sugerir que a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e a Comissão de Transporte, Comunicacão e
Obras Püblicas agilizem e determinem açöes corn relacão ao Anel Rodoviário
junto aos Poderes constituIdos para averiguar essas invasöes e essas
irregularidades. Irregularidade maior, Sr. Presidente, no que tange a urn
acordo assinado publicamente entre a Prefeitura de Belo Horizonte, o
Governo do Estado e o Governo Federal através do DNER, que näo foi
cumprido pela Prefeitura de Belo Horizonte nem pelo DNER. Essas
Corn issOes agilizarão o assunto nesse sentido.

Para nossa alegria, as obras de eletrificacão da Avenida Andradas,
especialmente na região leste da cidade, já se iniciaram. Foi uma luta deste
parlamentar enquanto Vereador por Belo Horizonte, por tanto tempo. Foi urna
luta nossa junto a CEMIG e a Secretaria de Atividades Urbanas. Já fomos
informados, por escrito, por esta Secretaria, que essas obras já foram
iniciadas. Portanto, Sr. Presidente, trata-se de uma informacão alvissareira,
especialmente para os moradores da região leste de Belo Horizonte, que já
não vão ter de conviver corn urna avenida mal-iluminada, já está canalizada,
mas agora vai ser iluminada. Sem düvida alguma, corn o trabalho do
PROSAM, aquelas águas tarnbém serão despoluldas. Essas são as
nforrnacöes que gostaria de trazer, Sr. Presidente. Agradeco a paciência.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sargento Rodrgues.
• Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, püblico presente, pessoal da imprensa, é corn muito prazer que
venho a esta tribuna falar sobre o Projeto de Lei n o 82/99, que diz respeito a
anistia aos policiais militares. Como foi lembrado ha pouco pelo Deputado
Márcio Cunha, hoje, o problerna do desemprego é muito serb. Não poderia
deixar de relatar que hoje os nossos trabalhadores - os 185 policiais -, ou
seja, as 185 farnIlias, clamarn por justiça e clamam pela sensibilidade dos
Deputados da Casa. Não poderia deixar passar em branco as palavras do
Deputado Márcio Cunha quando se referiu a questão do desemprego.
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Deputado Márcio Cunha, gostaria tarnbém de contar corn V. Exa. e corn

toda a Bancada do PMDB no que diz respeito a anulaçâo dos atos
adrninistrativos que foram irnpostos no Governo anterior aos policiais
rnilitares.

Gostaria tarnbém de relembrar aos nobres Deputados desta Casa que,
naquela ocasião, participaram do movimento policiais civis, agentes
penitenciários e policiais militares e que, infelizrnente, como os policiais
militares ainda estão a margern da sociedade, vivendo sob o cornando de leis
separadas, apenas eles foram exclubdos da corporação, ou seja, não houve
sequer punição para mais ninguém, porque os Delegados de Policia, o
comando da PolIcia Civil e o Secretario da Justica entenderam que os
agentes penitenciários e Os policiais civis tinharn esse direito de reivindicar e
que a reivindicaçao era justa. Assim, não aconteceu nenhurna punição, corn
rnuita razão. Então, não poderia deixar de frisar tarnbém que não foi so a
PolIcia Militar que participou desse movimento.

For outro lado, gostaria tarnbérn de dizer a todos os Deputados que, em
rninhas mãos, está o depoirnento do Major Dorningos Sávio de Mendonça.
Esse Major, hoje, está lotado no 7° CRPM, na Praça da Liberdade. Nesse
depoimento, ele aponta, corn sinceridade, todas as causas que levararn os
policiais rnilitares a percorrerern as ruas da Capital rnineira e do interior do
Estado. Corn certeza, tarnbém foi punido corn prisão, indiciado em inquérito
policial e subrnetido ao Conselho de Justificação, porque teve a coragem e a
honradez de dizer não ao que estava sendo feito contra os policiais rnilitares.

Esse depoirnento e longo, tern seis páginas, e nele o Major aponta todas as
causas que deram origem a esse movirnento reivindicatOrio e tambérn as
autoridades responsaveis da Poilcia Militar e do Governo, a época. Gostaria
de ler algumas frases, porque não ha tempo para 16-lo integralmente desta
tn bu na.

o Major Domingos Sávio de Mendonça diz que "...considera, corno causa,
qualquer acão ou omissão que deu origem ao resultado", ou seja, a situaçâo
dos policiais militares, o estado de extrema penüria, tudo isso teve urna
causa, que é o abandono, o descaso, o tampar de olhos para o problerna que
estava acontecendo.

Diz ainda: "...tern observado que esta situação de insatisfacão da tropa
existe desde outubro de 1995, ocasião em que o Cel. QOR Dirceo Bras
publicou, no jornal "Estado de Minas", o artigo intitulado "Crise de Forne da
PM", enfatizando a situacão de dificuldades salariais e criticando o alto
comando da corporação; que, segundo o articulista, o Cornando não
reivindica melhores salários e condiçoes dignas para a tropa, em razão dos
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salários de Secretários de Estado recebidos pelo Exmo. Sr. Comandante-
Geral e outras autoridades da Policia Militar, afirmando ainda que a
gratificaçâo funcionava como urn "cala a boca"; que, posteriormente, no ano
de 1996, o jornal "Estado de Minas" veiculou matéria intitulada "PM
Sucateada Pede Socorro", de autoria do jornalista Uson Lima, noticiando a
situacão de precariedade material e defasagem salarial da PM, além de fazer
graves acusacöes contra o Coma ndante-Geral, atribuindo-Ihe o adjetivo de
grande covarde; que, na ocasiäo, a matéria fazia alusão a mordomias
existentes na PM".

Disse também nesse depoimento que, ainda no ano de 1996, o jornal
"Estado de Minas" publicou uma reportagem corn o Cabo Morais, hoje
Deputado, Presidente do CCS, criticando o Governo, falando do estado de
penUria que a tropa estava vivendo.

E diz mais: ". . .contudo, lamentavelmente, nada foi feito para equacionar a
situaço dos salários e da precariedade logistica da PM".

E, depois, fala também que, nessa época, circulava carta anônima
denunciando irregularidades e tráfico de influências no alto comando da
corporaçäo e que, em 1216/97, urn dia antes da primeira passeata das pracas
da PolIcia Militar, os Comandantes de Unidades do CPC, estando presente 0
depoente, reunirarn-se corn alguns Coronéis da PM, corno o Cel. Antonio
Carlos, o Cel. Eleutério, o Cel. José Gullherme, o Cel. An, o Cel. Seixas e o
Cel. Isac, corn a finalidade de comunicar a situacao insustentável de
insatisfaçäo e indisciplina nos quartéis das unidades do CPC.

"Que nessa ocasiâo o Exmo. Coma ndante-Geral, Cel. AntOnio Carlos,
apesar de toda a situaçâo relatada, ainda defendia que os salários da PM não
erarn defasados; que, naquela ocasiâo, o Cel. Eleutério, fazendo uso da
palavra, disse aos Cornandantes de unidades: "que foi favorável a concessão
do aumento para os oficiais porque acreditava que eles iriam segurar a tropa
e que os soldados, antes de entrar para a PM, estavam comendo arroz e
feijão e, depois de ingressarern nas fileiras da corporação, podiam corner
arroz, feijão e came e, ainda, estavarn querendo iogurte"; que por tudo isso
que foi relatado a testemunha entende que os causadores da manifestacâo e
indisciplina das praças foram as autoridades que tinham o dever legal de
propiciar condiçOes dignas para o desempenho das atividades de seguranca
püblica da tropa. E aqui ele diz mais: "Que o Tenente-Coronel AntOnio Carlos
foi promovido a Coronel, sendo levado para Governo do entäo Governador
Eduardo Azeredo e que insistia, negando a defasagem salarial da tropa,
adotou o posicionarnento de representante do Governo junto a PM, e não da
PM junto ao Governo".
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E, mais a frente, o Major Domingos Sávio de Mendonca denuncia a

seguinte: "considerando que 0 movimento de rebelião foi urn resultado de
açOes e omissOes da acao de comando, questiona, ainda, se ao surgir a
primeira indisciplina tivesse o Comando adotado as providências legais de
sua competéncia, teria a movimento adquirido a repercussâo atingida, e se é
facultativo deixar de prender em flagrante o autor de crime e se também náo
é infração penal militar deixar de manter a tropa em estado de eficiência".

E aqui gostaria de charnar a atençao dos senhores e das senhoras para o
fato de que deixar de manter a tropa em estado de eficiência trata-se de crime
militar, catalogado no Código Penal, tipificado no Codigo Penal Militar, e que a
Cornando deveria ter sido denunciado pelo Ministério Püblico, o que, na
época, nâo foi feito.

Mais a frente, esse rnesmo oficial diz o seguinte: "que registra ainda que
nao é favorável a indisciplina e muito menos a rnovimento grevista na PM,
contudo rejeita a apuracào e punição de apenas alguns militares, pals
vislumbra nesse movirnento responsabilidade do Governo, do Comando e
também da tropa, principalmente pelos excessos cometidos; que näo
concorda em punir apenas alguns que serviriam de bode expiatório; questiona
se não seria mais oportuno resolver as causas da insatisfacâo na PM".

Gostaria de deixar registrado que esse testemunho fol do Major Domingos
Sávio de Mendonça, que hoje se encontra na ativa, corn 20 anos de serviço,
oficial superior da corporacâo e que, naquela época, teve a coragem de se
levantar e falar: "eu näo aceito, estão pegando meia düzia para bode
expiatório". E corno näo houve punicäo para ninguém, para nenhuma das
autoridades, nâo houve puniçâo para a Governo, por que a corda ainda tern
que arrebentar pelo ]ado mais fraco? Ate quando teremos que conviver corn
essa situaçáo?

Diante desta tribuna, conclamo os Deputados para se sensibilizarem corn a
presenca de 185 farnIlias necessitadas da anulacâo dessas punicOes para o
reingresso imediato de seus policlais na corporacâo, para prestacão de bons
serviços.

o Deputado João Batista de Oliveira (ern aparte) - Meu caro Deputado
C
	 Sargento Rodrigues, gostaria de apresentar minha total solidariedade pelo

seu pronunciarnento, relativo ao projeto de anistia a ser votado por esta Casa.
C Como V. Exa. bern se lembra, fui autor daquele projeta de anistia, no ano
0 passado, que a Governo nâo permitiu que fosse votado. Tratava-se de urn

projeto preventivo e, hoje, estamos discutindo os efeitos da atitude do
Governo. Como sou testernunha de defesa de vários policlais excluIdos
naquela época, disse, no rneu depoimento, que se as praças fossem
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acusadas de romper corn a ordern, Os oficiais tinham que ser julgados por
peculato, já que usaram urn cargo pUblico para negociar privilégios pessoais.
Na verdade, os nomes são outros, rnas esses grupos continuam mandando
na Policia Militar de Minas Gerais e tentando levar corn mao de ferro como
vinham fazendo antigamente. E necessário que se democratizem as relacoes,
que o regulamento seja discutido por esta Casa, e nisso queria curnprirnentar
V. Exa. pela sua acão polItica.

Apenas larnento, meu caro amigo Washington Rodrigues, que tanto no ano
passado quanto agora as praças da ativa não se manifestaram e nao se
manifestam, apenas mandando seus familiares. Acho que quem está vestindo
farda deve rnuito a V. Exa., ao Cabo Julio, a todos vocês que foram exciuldos,
injusticados. E o pessoal que está vestindo farda não coloca a cara na rua.
Caso tivéssemos 800 ou 1.000 policiais fardados, apoiando, como cidadãos,
urn projeto de interesse de sua categoria, os Coronéis iriam recuar.

o fato e que Coronéis continuarn mandando, corn mao de ferro, na Poilcia
Mihtar, também por omissão daqueles que deveriam enfrentá-los por seus
direitos de cidadãos e de servidores pUblicos que vocés são.

Apesar de tudo isso, you votar a favor e quero chamar a atençao da turma
que se beneficiou do sacrificio de aiguns colegas seus: coloqueni a cara na
rua, sejarn solidários corn seus amigos e companheiros. Muito obrigado.

o Deputado Sargento Rodrigues* - Muito obrigado, Deputado João Batista
de Oliveira. Agradeço a participacão de V. Exa., não apenas por ter me
aparteado, mas por saber que é de sua autoria o Projeto n° 1.300/97, por
intermédio do qual V. Exa, teve oportunidade, naquela época, de denunciar e
mostrar para a sociedade a injustica que estava sendo cometida. Agradeço
por essas palavras. Infelizmente, tenho certeza de que toda a tropa da PolIcia
Militar, inclusive a maioria dos oficiais, quer esse retorno, mas, infelizrnente,
estão impedidos de colocar a cara na rua, porque já temos 185 famIlias na
rua - e hoje ha urn desespero em torno da questão do desemprego, devido a
recessão em que vivernos -, e outros policials não querem se arriscar a
perder seus empregos.

Vou distribuir para todos os Deputados desta Casa a Lei Cornplementar n°
11.248, de 3/12198, que foi sancionada em 12/3/99 pelo Governador OlIvio
Dutra, no Palácio Piratini. Essa lei diz o seguinte: (- Lé:)

"Faço saber, em cumprimento ao disposto no § 5 0, do art. 66 da
Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa manteve e promulgo os
seguintes dispositivos da Lei Complementar n° 11.248.

Art. 2° - Ficam abonadas as faltas ao expediente dos servidores militares,
ocorridas entre os dias 17 e 25 de julho de 1997, que tenham participado do
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movirnento reivindicatOrio da classe, em todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Paragrafo ünico - 0 abono de faltas de que trata este artigo implicara na
anistia aos servidores militares das sancöes administrativas que Ihes foram
impostas ern decorrência da participação naquele movimento".

Governador Olivio Dutra, dou-Ihe os parabéns, dessa tribuna, pelo seu ato
de coragern de reconhecer que 0 policial militar tarnbérn é urn cidadão e que a
lei foi feita para todos nós. 0 art. 5 0 da Constituição Federal diz que todos são
iguals perante a lei, independente de crença religiosa, poder econâmico,
"status" social, de cor ou de qualquer outra caracterIstica. Parabéns para o
Governador OlIvio Dutra.

Gostaria, novarnente, de conclamar os Deputados desta Casa para que
aprovassern a anulação dos atos adrninistrativos, corn a conseqüente
reintegraçao.

Apenas para encerrar, quero dizer que you distribuir essa lei sancionada
pelo Governador Olivio Dutra. Hoje podemos votar, sim. 0 policial rnilitar é urn
cidadão e precisa ter esse direito reconhecido. Esse é o pedido que faco aos
Deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa presente, senhores militares que sofrerarn corn a
ousadia de discordar do ato do ex-Governador, quando os discriminou, quero
dizer que as presenças dos Deputados Cabo Morais e Sargento Rodrigues
vérn abrir, nesta Assembléia, urn espaço de discussão, que vai muito além da
questao da anistia dos militares, que é justa.

Esses dois parlamentares vêrn abrir urna discussão que arnplia a
necessidade de se rever a tarefa das poilcias militar e civil, ou seja, o braço
armado do Estado, a questão da segurança pUblica.

Apresentei a esta Casa urn projeto que prolbe a comercialização de armas.
Isso provocou urn grande debate. Sou inquirido freqüentemente sobre a
questão da revisão das forças armadas, mas especialmente, da segurana
püblica que se proporciona ao cidadão brasileiro. E nesse sentido que
trazemos o apoio ao trabalho desses dois Deputados que estão na
Assernbléia. Mas o que eu queria dizer, na verdade, é que hoje, 18 de maio,
comernorarnos a luta antirnanicornial. Como medico, não poderia deixar de
registrar a nossa posicão corn relaçao a essa luta antimanicornial.

Hoje ja parece sedirnentada a idéia de que o usuário dos serviços de saude
mental são cidadãos integralmente constituldos, portanto devem ser tratados
como tal.
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A segregaçào social que a modelo manicomial traz já deu significativos e,

mais do que isso, exaustivos sinais de falência.
Hoje, o modelo de integração na comunidade tern sido quase que

unanimemente buscado, apesar das dificuldades Obvias. Urn Pals no qual a
saüde é a Ultima das prioridades, qualquer alteraçào no curso dos modelos
assistenciais, que necessariamente precisam de investimentos, está
emparedada. E preciso convencer a comunidade de que esse custo é menor
do que a modelo de internação corn pulsória e prolongada.

Barbacena, durante décadas, foi onerada como a "cidade dos loucos". Essa
fama se deveu principalmente a urn grande asilo püblico, a Hospital Colônia, e
a outras instituiçöes-satélites que surgiram nos arredores. No inlcio, urn
hospital-modelo, o Hospital Colônia foi massacrado pela superpopulacäo e
chegou a ser denunciado coma "Os poroes da loucura".

Haje renovado, a Centro Hospitalar Psiquiátrica de Barbacena tern uma
dificil missão: a de mudar suas expectativas e sua vocação para a
segregacâo e de abrir-se a novos caminhos. E urn enorme desaflo a de trilhar
e indicar as caminhos que modernizarãa a trata corn a doente mental.

Em busca de urn rnadelo assistencial desprovido do sentirnenta de
paternalisrno em relacâo a seus usuários, a CHPB precisa carninhar para fora
de seus rnuros, estabelecendo uma verdadeira alianca corn a carnunidade.
Algumas iniciativas já estão em andamento coma a implantacão do NUclea de
Atençãa Psicossocial - NAPS -, que, par ter urn ambulatôria, urn "hospital-dia"
e "leitos-crises", pode ser a opcâo irnediata as internacöes desnecessárias.
Prajetos corno pensao protegida e lares abrigados, em parceria corn as
prefeituras, poderiarn ser a esteia de urn carninho sern volta ao "asilão".
Todas essas iniciativas se caracterizam pela ampla participação de usuárias,
farniliares, técnicos, conselhas de saüde, assaciacöes comunitárias e
parlamentares. Naturalrnente, internacöes psiquiátricas de pequena
perrnanência sernpre seràa necessárias, coma em qualquer outra
especialidade médica. Toda esse enorrne esforça garantirá dignidade e
cidadania a uma parcela da populacãa já bastante segregada.

o dia 18 de malo, lembrado coma Dia Nacianal da Luta Antirnanicomial, é,
antes de tudo, urn sImbolo, ja que a verdadeira bataiha é travada no cotidiana
do trata corn a usuária, na luta contra as nassas próprios preconceitas e pela
estabelecimenta de uma aliança duradoura corn a comunidade.

Quero registrar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a histOria que
acompanharnos naquele hospital psiquiátrico de Barbacena. Ha 20 anas, urn
grupo de medicos, enfermeiras, psicOlogas e psiquiatras resolveram
transformar de vez a cena e a realidade do hospital. Hoje, a CHPB, camo a
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charnamas, saiu do estigma de "paröes da loucura" para se tarnar urn
exernplo, conseguinda ser adrnitida na Psiquiatria 4 coma urn hospital de
excelência e de referenda. Investindo verdadeiramente nos seus
funcianárias, na qualificaçãa de seus servidores, no resgate do amar prOpria,
no sentido da vida, eles canseguirarn elaborar urn projeto de reestruturacãa
flsica e, principalrnente, de reestruturacãa da forma coma se lida, coma se
trabaiha e coma se trata urn daente psiquiátrica. Muitas vezes parece menos
ser hurnana, mas tern a dignidade de se-b, porque assirn ele a é.

Nesse sentida, é importante para nós relembrarmos aqueles mornentas
terriveis em que cobacararn a cidade coma "cidade dos loucos" parque, em
tao pouco tempo, menos de 15 anas, conseguirarn transformá-la em urn
hospital de referenda nacional. Esse mesrno hospital caminha para ser urn
hospital de cilnica e cirurgia de referéncia regional, ou seja, mudanda a perill
de hospital psiquiatrico para hospital geral, assistindo aquela regiãa.

Estamas satisfeitos, porque a trabaiha desses abnegadas canseguiu
transformar urna realidade que, sern ele, nâo poderia ser transfarmada. Mas
acreditaram no ser humana, no seu pader, na sua determinaçãa e mudaram a
que parecia ser impassIvel. Muita abrigada.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Dimas Rodrigues.
• Deputada Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, senhares

que ocupam as galerias, rnernbras da imprensa, sernpre que acupo esta
tribuna é para trazer alguma preacupacãa sabre assuntos que envalvem a
Estada de Minas Gerais. Na maiaria das vezes, assuntas de interesse da
regiãa Node de Minas, que tenha a honra de representar nesta Casa.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, a que me traz a esta tribuna, haje, diz
respeita a Medida PravisOria n° 1.822, naturalmente já do canhecirnenta dos
pares desta Casa, a quab trauxe a anUncia da destinaçào de recursos da
ardern de R$120.000.000,00 para a programa federal de combate aos efeitas
da seca no Nordeste brasileiro. Porém as municipios da area mineira do
Nordeste, pela primeira vez, näo foram contempladas, apesar da situaçãa de
seca que atravessarnos. Essa natIcia ababau toda a regiäa mineira da
SUDENE e, em especial, a bancada do Node de Minas nesta Casa.

No ana que passau, 60 mil familias foram atendidas nas regioes do Node
de Minas e do vale do Jequitinhonha par meia desse mesrna programa
federal. Convém destacar a matéria publicada no jamal "Haje em Dia", no
ültirna dia 13 de maio, intitulada "Seca ameaca ana letivo no Node de Minas".
A repartagem nos revela a drama dos MunicIpios de Mantalvânia, Ninheira,
Aguas Vermelhas, Matias Cardoso, Olhos dágua, Lantra, Cristália e
Josenópolis. Urn total de 1.000 familias de 8 dos 86 municIpias do Node já



rIA7

z

0
C

0

C

624
sofrem corn a falta de água ate mesmo para o consumo humano.

A inclusäo do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha na Medida
ProvisOria n o 1822, que define as acöes de combate aos efeitos da seca,
incluindo a perfuracâo de pocos, construçào de barragens, distribuiçào de
cestas básicas e abertura de frente produtiva de trabalho, evitaria que 86
municipios do Norte de Minas decretassem situaçâo de emergéncia e que
nossos irmãos saIssem de seus municIpios a procura de trabalho em outras
regiöes do Estado e fora do Estado. Isso demonstra, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o descaso do Governo Federal corn os assuntos de Minas
Gerais. Como Presidente da Cornissâo da Seca no Node de Minas e
testemunha do trabalho que a Comissâo vem realizando nesta Casa - onde já
ouvimos diversas autoridades ligadas ao assunto -, nao poderia deixar de
pronunciar-me a respeito da Medida ProvisOria n o 1.822, do Governo Federal.
Mais urna vez, o Governo Fernando Henrique afronta Minas Gerais e afronta
esta Casa corn suas medidas de desrespeito a esta unidade da Federaçäo,
que é Minas Gerais. Desta tribuna, portanto, apelo para a Diretor de Relaçoes
Internacionais da SUDENE, Dr. Mticio Wanderley, para a bancada federal de
Minas na Cârnara dos Deputados e tarnbérn para as Srs. Senadores. Essa
grave medida exclui o Node do Estado de urn programa da maior importância
para as farnilias da regiäo que integra a area mineira da SUDENE. Ao que
tudo indica, as autoridades que ouvimos nas audiências e reuniOes da
Comissão da Seca do Node de Minas vão continuar clamanda por recursos,
vao continuar corn o pires na mao, sendo vitimas da intransigéncia e do
descaso do Governo Federal. Gostarlamos de dizer, Sr. Presidente, que a
Node de Minas, de acordo corn o "Haje em Dia", tern oito municIpios corn mu
familias, mas se formos verificar todos as municIpios, teremos muito mais do
que mil farnilias ern situaçãa difIcil. Precisamos lutar, Sr. Presidente, para que
a bancada federal lute em prol do Node de Minas, do Jequitinhonha e do
Mucuri e para que a Governo Federal nos respeite e inclua Minas Gerais na
Medida Provisôria no 1.822. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2a Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçöes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência

passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as cornunicacöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçäo de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscricöes
para a Grande Expediente da prOxima reuniäo.

Designacao de Comissöes
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0 Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissâo Especial para

Ernitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçâo no 14/99, do
Deputado Durval Angelo e outras. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Joâo Leite;
suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastiäo
Costa; suplente - Deputado Alberta Bejani; pelo PL: efetivo - Deputado Cabo
Morals; suplente - Deputado Agostinho Silveira; pelo PT: efetivo - Deputado
Rogério Correia; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leâo; pela PPB:
efetuvo - Deputado Elmo Braz; suplente - Deputado Luiz Fernando Faria.
Designo. A Area de Apolo as Comissöes.

A Presidência val designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda a Canstituicao no 15/99, do Deputado Antonio Carlos
Andrada e outros. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Wanderley Avila; suplente -
Deputada Maria Olivia; pelo PMDB: efetivo - Deputado Marcia Cunha;
suplente - Deputado Antonio JUlio; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da
Silveira JUnior; suplente - Deputado José Alves Viana; pelo PSD: efetivo -
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Irani Barbosa; pelo PTB:
efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Christiano Canêdo.
Designo. A Area de Apoio as Corn issOes.

Decisão da Presidéncia
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regirnento Interno,

determina a anexaçâo do Projeto de Lei n o 49/99 ao Projeto de Lei n o 47/99,
ambos do Deputado Adelrno Carneiro Leäo, par guardarern sernelhança entre
Si.

Mesa da Assernbléia, 18 de rnaia de 1999.
José Braga, l °-Vice-Presidente, nas funçOes de Presidente.

Decisão da Presidéncia
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regirnento Interno,

determina a anexaçäo do Projeto de Lei n o 330/99, do Deputado Anderson
Adauto, ao Projeto de Lei no 88/99, do Deputado Hely Tarquinio, par
guardarem sernelhança entre si.

Mesa da Assernbléia, 18 de maio de 1999.
José Braga, l°-Vice-Presidente, nas funçoes de Presidente.

Decisão da Presidéncia
A Presidência, nos termos do § 2 1 do art. 173 do Regirnenta lnterno,

determina a anexaçâo do Projeto de Lei n o 317/99, do Deputada Ronaldo
Canabrava, ao Projeto de Lei n o 177/99, da Deputada Maria Olivia, par
guardarem sernelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de rnaio de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente, nas funçaes de Presidente.
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Decisäo da Presidéncia

A Presidência, nos termos do § 2 1 do art. 173 do Regimento Interno,
determina a anexacão do Projeto de Lei no 285/99, do Deputado Carlos
Pirnenta, ao Projeto de Lei n o 13/99, da Deputada Maria José Haueisen, por
guardarem semelhança entre Si.

Mesa da Assembléia, 18 de maio de 1999.
José Braga, 1 0-Vice-Presidente, nas funçoes de Presidente.

Decisão da Presidéncia
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei no 338/99, do Deputado Chico
Rafael, ao Projeto de Lei no 332/99, do Deputado Dimas Rodrigues, por
guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 18 de maio de 1999.
José Braga, 1 0-Vice-Presidente, nas funçöes de Presidente.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciéncia ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Chico Rafael - sua indicaçâo
como LIder do PSB e indicaçào da Deputada Elaine Matozinhos para Vice-
Lider (Ciente. Publique-se. COpia a Area de Apoio as Comissöes e as
Liderancas.); e Hely TarquInio - indicaçao do Deputado Amilcar Martins como
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a lndicacâo
do Titular do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM -, em substituição a
Deputada Maria Olivia (Ciente. Designo. A Area de Apoio as Cornissöes e
cópia as Liderancas.); e pelas Comissôes de Meio Ambiente - aprovaçäo, na
ga Reuniâo Ordinária, do Requerimento no 269/99, da Cornissâo Especial da
Seca no Norte de Minas; de SaUde - aprovação, na 8' Reuniâo Ordinária, dos
Projetos de Lei n

o
s 159/99, do Deputado Mauro Lobo; 161/99, do Deputado

Anderson Adauto; e 171/99, do Deputado Alencar da Silveira JUnior, e Os
Requerimentos n

o
s 259/99, do Deputado Dimas Rodrigues; e 275/99, da

Comissao de SaUde; e de Transporte - aprovaçào, na 4a Reunião
Extraordinária, dos Requerimentos n

o
s 266/99, do Deputado Adelino de

Carvalho; 271/99, do Deputado Eduardo Daladier; 279/99, do Deputado Joâo
Pinto Ribeiro; 280/99, do Deputado Hely TarqUinio; e 287/99, da Comissáo de
Transporte, Comunicaçâo e Obras PUblicas (Ciente. Publique-se.).

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

sohcita o desarquivamento do Projeto de Lei no 1.141/97, que autoriza 0
Poder Executivo a fazer reversão de irnOvel a Mitra Arquidiocesana de
Mariana. A Presidência defere o requerimento, de conformidade corn o inciso
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XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Hely TarqüInio em que solicita que o Projeto de
Lei no 85/99 seja remetido para a Comissäo de Administracão PUblica, uma
vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A
Presidéncia defere o requerimento de conforrnidade corn o inciso VII do art.
232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Questöes de Ordem
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, o inciso III do art. 173 veda o

recebimento de matéria da mesma natureza. No entanto, vimos publicado,
hoje, o Projeto de Lei no 88/99, e, segundo V. Exa., ele foi anexado ao Projeto
de Lei no 330/99. De acordo corn nosso entendimento, esse projeto näo
poderia ter sido recebido e, portanto, não poderia ter sido anexado a outro
projeto. Já que temos interesse nesse projeto, esperávamos a sua tramitacâo,
a fim de, no momento oportuno, trabalharmos por sua aprovação. Entretanto,
na verdade, houve urn atalho corn relaçào ao seu recebimento. GostarIamos
que a Mesa se pronunciasse a respeito dessa questäo de ordem.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Paulo Piau que o §
20 do art. 173 do Regimento Interno estabelece o seguinte: "Verificada,
durante a tramitacão, identidade ou semelhanca, as proposicöes posteriores
serâo anexadas, por determinacao do Presidente da Assembléia, de ofIcio ou
a requerirnento, a prirneira proposiçäo apresentada, que prevalecerá, salvo no
caso de iniciativa privativa". Portanto, a Presidência procedeu segundo o § 20
do art. 173.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, o inciso III proIbe o recebimento de
matéria do mesmo teor. Meu questionarnento é corn relacão ao inciso III.

O Sr. Presidente - A Mesa entende que o proprio art. 173 prevé a
possibilidade de lapso no recebimento e já contém a soluçâo para esse caso,
determinando a anexacão de projeto cuja semelhança corn outro seja
verificada durante a tramitaçâo.

O Deputado Paulo Piau - Quero protestar contra o entendimento da Mesa,
pois, conforme o inciso III do art. 173, a matéria em questão nâo poderia ter
sido recebida. A partir do momento em que o Regimento Interno é
transgredido, Sr. Presidente, corremos o risco de nào conciliar a disciplina
nesta Casa. Portanto, gostariarnos de chamar a atencäo para esse fato, que
nào é normal nesta Casa. GostarIamos, também, de pedir o encerramento, de
piano, desta reunião, ja que nâo ha nUmero para a continuação dos trabalhos.

O Sr. Presidente - A Mesa mantém seu entendimento. 0 Regimento Interno
nào foi descumprido, ja que o referido paragrafo dá suporte a decisão da
Presidência.
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Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de pIano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuaçâo dos trabaihos e encerra a reunião,
desconvocando a reuniäo extraordinária de logo mais, as 20 horas, e
convocando as Deputados para as reuniöes extraordinárias de amanhâ, dia
19, as 9 e as 20 horas, nos termos do edital de convocaçâo, e para a reuniäo
ordinária, também de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edicao anterior.). Levanta-se a
reun lao.

ATA DA 15a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 12/5/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Fade (Ordem do
Dia): Discussào e Votaçäo de Proposicöes: Requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro; aprovação - Discussão, em 10 turna, do Projeto de Lei n° 194/99;
questäo de ordem; suspensão e reabertura da reunião; questao de ordem;
encerramento da discussâo; discursos dos Deputados Joào Leite, Amilcar
Martins, Hely TarqUInio, Rogério Correia, Adelino de Carvalho, João Batista
de Oliveira, Sebastião Costa e Ermano Batista; palavras do Sr. Presidente;
aprovaçâo; verificaçao de votaçâo; ratificacâo da aprovação; declaraçäo de
voto - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Silveira - Ailton
Vilela - Alberto Bejani - Alberta Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior -
Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio
Carlos Andrada - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo
Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Christiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandäo - Eduardo Daladier - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqumnio - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - JoOo Paulo - João Pinto Ribeiro - José Alves Viana -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastiâo Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20hl3min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de námero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçáo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nassas trabalhos. Cam a palavra, a Sr. 2°-Secret6rio, para proceder leitura
da ata da reuniäo anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 1-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura
da ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacäo, a Presidéncia vai

passar a 2a Parte da reuniào, cam a discussäo e a votacâo da matéria
constante na pauta.

Discussâo e Votação de ProposiçOes
0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,

em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que a Projeto de
Lei no 194/99 seja apreciado em primeira lugar. Em votacãa, a requerimerito.
Os Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 10 turno, do Projeta de Lei n o 194/99, do Governador do
Estado, que cria a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do
Cerimonial e dá outras providências. A Comissâo de Justica concluiu pela
constitucionalidade do prajeto. As ComissOes de Administração Piiblica e de
Fiscalização Financeira opinam par sua aprovacOo.

Questão de Ordem
O Deputado Joäo Leite - Gostaria de solicitar a V. Exa. que suspenda a

reuniâo par 5 minutos para que possamos encerrar as entendimentos sabre a
votação.

Suspensâo da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência val suspender as trabalhos

par 5 minutas para entendimentos entre as Liderancas sabre a apreciacão da
matéria da pauta. Estão suspensos as nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estào reabertos as nossos

trabalhos.
Questäo de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de saber se ha urn
requerimento de inversâo de pauta a ser colocado em votação antes ou
depais da discussão do projeta. Gostaria de saber se já está nas mãos de V.
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Exa. esse requerimento de inversâo da pauta.

o Sr. Presiderite - A Presidência informa a V. Exa. que o requerimento foi
apresentado pelo Deputado Dinis Pinheiro e já foi devidamente aprovado pela
Assembléla. Quando assumi a Presidência desta reunião, já estava aprovado
o requerimento de inversão da pauta.

Em discussão, o projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Para encaminhar a votacáo, corn a palavra, o
Deputado João Leite.

o Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,
piblico presente, telespectadores, gostariarnos de encarninhar
contrariamente ao projeto do Governador do Estado, que cria a Assessoria
Especial de Assuntos Internacionais e do Cerirnonial e dá outras
providências. 0 Governador do Estado pretende criar essa Assessoria para
dar suportes a unidade prevista nesse artigo, referentes a recursos humanos,
administrativos, materials, orçamentários e financeiros. A Assessoria Especial
de Assuntos Internacionais e do Cerimonial tern por finalidade assessorar o
Governador do Estado na formulacão e irnplementacão da polItica de
relaçoes internacionais, coordenar o processo de captação de recursos
externos para o financiarnento de projetos governamentais, bern corno
orientar, coordenar e promover as atividades do cerirnonial nos contatos
governarnentaiS corn autoridades nacionais e estrangeiras.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, diante desse projeto, o que podemos prever
é justamente aquilo que temos, por melo da imprensa, ouvido, lido e assistido,
ou seja, a intenção do Governador e a de estar fora do Pals, contando corn a
presença de assessores pagos pelo Estado de Minas Gerais. Por isso,
entendernos que, neste momento, em que o próprio Estado, em razão de
dificuldades financeiras, está tentando fazer codes, ficando ate mesmo
impossibilitado de honrar seus compromisSos para corn 0 funcionalisrno
pUblico, é totalmente inviável a criacâo desse órgão, que ira prestar
assessoramento ao Governador do Estado no exterior. 0 relatOrio da
Cornissao de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária diz, inclusive, que, para
implementação dessa assessoria especial, está sendo proposta a criaçäo de
quatro cargos de assessor de assuntos internacionais, corn a rernuneracäO
de R$1.257,74, e de dois cargos de assessor de assuntos internacionais, corn
a remuneraçào de R$4.800,00. Além disso, propöe a transformacâo, no
quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil e Cornunicaçäo
Social, de urn cargo de Secretário-Geral do Governador em urn cargo de
assessor especial de assuntos internacionais e cerimonial, cuja remuneraçâo
atual é de R$6.000,00, visando a urna compensacáo para que exista esses
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cargos de assessoria internacional do Governador do Estado.

Atualmente, a Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social
tern 101 cargos de assessores, cujo objetivo operacional é prestar
assessoramento direto ao Governador no Estado no desempenho de suas
atribuiçôes constitucionais, nos atos de gestâo e administração dos negôcios
pUblicos em assuntos relativos a polItica de cornunicacão social do Governo.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendemos que näo é o
momento para que o Estado crie novos cargos, onerando ainda mais os
cofres pUblicos, ja que sabemos da dificil situação das contas do Estado de
Minas Gerais. Criar uma assessoria para quando o Governador do Estado
estiver no exterior näo está de acordo corn as dificuldades que o próprio
Secretário da Fazenda e que outros Secretários do Governo tern
demonstrado aqui, na Assembléia Legislativa, e em outros locals. Isso vem
totairnente fora de hora.

Queremos encaminhar contrariamente a essa pretensão do Governador do
Estado de dar esse caráter internacional ao Governo, criando esse grupo de
assessorarnento, urn secretário de assuntos internacionais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostarlamos que a Assernbléia Legislativa
rejeitasse essa pretensâo do Governo por considerarnos que ela esta
totalmente fora da realidade do Estado de Minas Gerais. Seria rnais urn
comprometimento das contas já combalidas do Estado, que, tantas vezes,
tivernos oportunidade de ver demonstradas. Nao entendemos por que o
Governador ainda pretende criar mais cargos e trazer mais gastos para o
Estado. Por isso, querernos encaminhar contrariamente. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votacao, o Deputado
Arnilcar Martins.

0 Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, venho encaminhar a votação de urn projeto que, poderia dizer, é
a cara desta administraçâo. Ele tern a exata dimensäo deste Governo. Ele é
mediocre corno o Governo que o propãe. Be é indevido, incorreto e
equivocado, corno de resto as demais açöes deste Governo que
desgraçadamente Minas Gerais hoje tern que suportar, porque assim
determina a democracia.

Trata-se de urn projeto para atender a uma vontade pessoal de urn homem
autoritário, de urn homem voluntarioso, de urn homem que não pode ser
contestado; que, quando é contestado, não tern rnedidas na sua reaçâo.
Ternos visto, ao longo desses meses, já na campanha, depois de eleito e
depois de assumir o Governo de Minas, o Governador Itamar Franco, em
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todas as suas contestaçöes, manifestar-se corn ódio.

0 querido e saudoso ex-Presidente Tancredo Neves dizia que Itamar
Franco guardava ódio na geladeira. Hoje, Minas Gerais pode ver, corn toda
certeza, que S. Exa. já retirou esse ódio da geladeira e ja o trouxe para o seu
próprio coracâo. Hoje ele administra Minas Gerais carregado de Odio. E näo
está ficando impune ninguérn na sua frente. Recentemente - hoje, para
sermos mais exatos -, a sua metraihadora giratOna atinge praticamente a todo
este Plenário - e a outros Deputados que nâo estão aqui. Ele atingiu aos
Deputados de todos os partidos porque não pode ser contestado. Ele nâo
consegue conviver corn o contraditOrio. Ele tern que ser acatado em todos os
seus desmandos e especificamente nesse projeto do Embaixador AsdrUbal.

Esse projeto do Embaixador Asdrübal visa criar uma assessoria
internacional. Corn que objetivo? Minas Gerais e cada mineiro tern que saber
que o Unico objetivo desse projeto é que o Governador continue no "road
show", continue dando vazâo ao circo que montou para falar mal do Governo
Federal e da administraçâo passada, porque é urn homem que governa
voltado para o passado. Ele nâo consegue ter a grandeza e a visão de
estadista para entender que as eleicães acabaram e que agora é preciso
enfrentar corn coragern e determinaçao Os graves problemas de Minas
Gerais.

Mas não. 0 Governador Itamar Franco quer sair por ai afora falando mal do
Governo Federal, falando mal da administração que o antecedeu e falando
mal de todo o mundo para justificar a sua própria incompetência e 0 seu
projeto politico pessoal. Em 120 dias de governo, podemos perceber e
dimensionar o grande mal que tern feito aos mineiros, a economia de Minas
Gerais e a todo o nosso Estado.

E o Governador precisa de assessoria. Precisa do Embaixador Asdrübal
para assessorá-lo, porque são conhecidas as suas dificuldades em relacOes
internacionais. Urn homern que, mesrno tendo sido Embaixador nos Estados
Unidos, rnal consegue pronunciar as palavras "road show". S. Exa. precisa do
Ernbaixador Asdrübal para fazer isso para ele. Ele precisa de urna assessoria
para sair pelo mundo afora, porque este universo de Minas Gerais e ate
mesmo o universo do Brasil nâo são suficientes para ele.

Ele precisa estar gerando "factóides", gerando fatos politicos em Minas, no
Brasil e no mundo. Ele precisa estar sob holofotes porque tern urn projeto
politico, quer ser candidato a Presidência da RepUblica, quer ser lider das
Oposiçães. Por causa disso, comprornete todo o resto para que possa
cumprir essa sua determinação, essa meta que ele persegue de forma
obstinada. Para isso, ele precisa desse instrumento, precisa da aprovação de
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cada urn dos Deputados e Deputadas que estão aqui, para ter o Embaixador
AsdrUbal dando-Ihe assistência.

Todos os senhores se lembram que tipo de manifestaçäo o Embaixador
Asdrübal é capaz de fazer. Eu me lembro bern dos primeiros dias do anüncio
do calote feito pelo Governador Itamar Franco - e eu tenho isso guardado,
tenho como provar a cada urn que me desafiar sobre essa rnatéria, tenho
jornais do rnundo inteiro, dos Estados Unidos, de vários paises da Europa,
denunciando aquilo como uma manifestação de quebra de contrato, o que no
mundo dos negãcios é absolutarnente inadmissivel. Nessa manifestaçao,
Minas perdeu a credibilidade em urna Unica penada, em urn Unico gesto, e
levaremos vários anos para recuperar essa credibilidade perdida.

0 Embaixador Asdrübal foi capaz de ir aos jornais e dizer que não houve
nenhuma rnanifestação contrária na imprensa internacional sobre o calote
anunciado pelo Governador Itamar Franco.

E esse tipo de ajuda, e esse tipo de assisténcia que o Governador Itamar
Franco precisa, porque ele precisa de gente para incensá-lo. Ele nâo pode
ser contrariado, não pode ser contestado. Precisa de urn Ernbaixador para
dizer "amérn". Precisa de urn Embaixador para dizer o que for necessário
para que ele possa continuar nessa trajetOria que não é de estadista, que não
é de Governador, é rnuito mais de urn artista, ou de urna caricatura de urn
politico que deveria ter como compromisso fundamental enfrentar os graves
problemas do nosso Estado e da nossa gente. Da gente pobre de Minas.

E por isso que estou aqui, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, para
encaminhar contrariamente a aprovaçao desse projeto. Para dizer que nás,
da Oposição, corn toda serenidade, mas corn absoluta clareza e absoluta
firmeza, dirernos "não" ao Governador em mais esse desmando, "nâo" a mais
esse absurdo que ele propãe.

Eu já tive oportunidade de dizer aqui desta rnesrna tribuna que não sabia
bern o que era rnethor para o povo de Minas Gerais: o Governador Itamar
Franco assumir efetivamerite o Governo de Minas ou o continuar nessa sua
brincadeira de sair por ai nesse circo de cavalinhos, falando mal de tudo e de
todos. Isso porque cada vez em que ele se senta na sua cadeira de
Governador, o rnelhor que ele consegue produzir é uma coisa dessa
qualidade. Urn projeto inqualificáve!, porque gera despesas, e nâo é qualquer
despesa. Se fossem despesas para atender aos interesses da riossa
população carente, se fossem despesas para atender a situação dificil da
saüde ern Minas Gerais, da educação e de tantas outras areas, se fossem
despesas para novas estradas para o nosso Estado, nOs todos teriamos a
responsabilidade e estariamos aqui dizendo "sirn, nOs estamos de acordo".
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Mas são despesas para ter a Embaixador Asdrübal para assessorá-lo para
fazer bobagens par al afora.

Par isso, faco urn apelo a cada Deputado que está presente nesta reunião,
vamos juntos, cada urn que foi ofendido par ele, cada urn que foi
desrespeitado par ele ainda hoje, que diga "não" a esse projeto e estaremos
dizendo "não" a essa visão do Governa de Minas que tanto mat tern feito a
todos os mineiros. Muita obrigado.

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Corn a palavra, para encarninhar
a votacão, o Deputado Hely TarqüInio.

o Deputado Hely TarqüInio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
voltamos a esta tribuna para encaminhar a projeto do Governador do Estado
de Minas Gerais que cria a assessoria internacional e a cerirnonial.

Nesse projeto, a Governador propöe a criação dessa assessoria e no
paragrafo Unico ele diz que compete a Secretaria da Casa Civil e
Comunicacao Social dar suporte a unidade prevista nesse artigo, referente a
recursos humanos, administrativos, materiais, orçamentários e financeiros.

Coma se ye, e um projeto integrado. Ele extingue cargos, mas aqui cria
cargos, contrata pessoas. E, no cômputo geral, feito urn levantamento,
percebemos que esse projeto gera despesas. Isso vem, de certa forma,
contradizer as afirmaçães do Governador de que tern instruIdo o seu
secretariado a gastar menos. Isso é contraditOrio.

Mas, coma disse a Deputado Amilcar Martins corn muita felicidade e muito
acerto, esse projeto faz parte de urn projeto muito mats ambicioso: de urn
projeto politico que visa a Presidéncia da RepUblica no ano de 2002. Mas
coma Itamar quer chegar a Presidência da Repiblica? Criticanda a seu
antecessor. Não esquecendo a passado e fazendo corn que as seus
seguidares, alguns Deputados nesta Casa, venham denegrir, de forma
bastante acentuada, a figura do nosso ex-Governador, Eduardo Azeredo, urn
homern que equacionou a dIvida de Minas Gerais a quanta pôde, que resistiu
a exaustão de caixa, criou leis, coma a Robin Hood - polItica de compensacão
social -, beneficiando os gratOes, criando financiamento e estImulo para se
implantarem indüstrias em Juiz de Fora, que é a terra do Governador Itamar,
indüstria em Sete Lagoas e duplicar a fábrica da HAT em Betim. Buscou
conviver corn humanidade por toda essa Minas Gerais, de forma bastante
mineira.

0 Sr. Itamar Franca, nesse projeto bastante rancoroso - porque na polItica
o próprio PMDB não quis a Governador para Presidente da RepUblica - nesse
projeto de assessoria internacional vai fazer o seu "road show" no exterior
também, nas megacidades, no Brasil e no meio rural, fazendo exatamente a
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sua propaganda, a sua plataforrna polItica para 2002.

o projeto Minas Unida Vence a Crise não teve sucesso. Condecoraram-se
as sem-terras, sern-tetos numa sernana, pregou-se a ingovernabilidade corn a
Sr. Lula, a Sr. Leonel Brizola, de forma desrespeitosa, e na outra semana
estava morrendo gente em Betim. E ate hoje a fato não está esclarecido. Ate
aproveitamos a oportunidade para conhecer a laudo pericial contratado pela
Assembléia Legislativa. Aproveitamos também para dizer que, de alguma
forma, é uma despesa que nao poderia ser contralda.

Então, esse projeto tern Ia as suas mazelas politicas e a seu objetivo para
2002. E dessa forma que enxergarnos o projeto. 0 pano de fundo desse
projeto é isso que acabamos de afirmar, e gostaria, então, de encaminhar
cantrariamente. A Bancada do PSDB vai encaminhar contra esse projeto, e
pediria a apoia dos Srs. Deputados que tern consciência de que a Fader
Legislativo é urn Poder corn responsabilidades perante o povo mineiro. Que
facarn uma análise bern criteriosa corn o objetivo de nâo aurnentar as
despesas e dirninuir as gastos. Fica aqui a nosso voto contra a projeto da
assessoria internacional enviada a esta Casa pelo Governador Itamar Franca.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votacao, a Deputado
Rogerio Correia.

o Deputada Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados,
Deputadas, fiz a minha inscriçäo para encarninhar favoravelmente ao projeto
do Governadar Itarnar Franca. Na verdade, a projeto cria a Assessoria
Especial de Assuntos Internacionais e de Cerirnonial, extingue sete cargos de
assessor, cria seis cargos de assessor internacional I e II e transforma urn
secretário em assessor. Fui relator do projeto na Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária e tive a cuidado de ver o que significaria a custo
desse projeto. Então, primeiro, gostaria de responder a essa questão
levantada aqui, a de que a projeto tern urn custo altIssirno. C) aspecto
financeiro-orçamentário, corn as cargos a serem criados, significa uma
despesa mensal de R$14.630,00. A extinção dos sete cargos representa uma
economia de R$13.933,00. Ao todo, portanto, essa reestruturação provocará
U111 aumento de despesa de pessoal de R$700,00 mensais,
aproxirnadarnente. Portanto, nào se trata, coma foi dito aqui, de urn projeto
que cria urna série de despesas que se contrapöe a situacao de aperto do
Estado. Se fosse assini, a Governador não teria enviado esse projeto e, tenho
certeza, a Assembléia Legislativa näo a aprovaria.

o Governo também já nos adiantou que enviará urn projeto de reforma
adrninistrativa, que também enxugará cerca de 5% dos cargos que existem
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hoje. Mas é essa a despesa, que nao é grande para o tamanho do Estado,
R$700,00 mensais - não sei se os colegas da Oposicão tiveram a
preocupaçäo de fazer a conta -, para se criar a Assessoria Especial de
Assuntos Internacionais. E acho, sinceramente, necessário que Minas Gerais
tenha urna assessoria geral de assuntos internacionais. Para vocés terem
uma idéia, Belo Horizonte tern urna secretaria para assuntos internacionais,
aprovada na época do Governo Patrüs Ananias, pela necessidade de
intercârnbio da Capital do Estado corn outras cidades e outros paises,
portanto, justifica-se. Minas, mais ainda, não sO pelo seu tamanho, mas
porque alguém precisa ir Ia fora dizer dos desrnandos do Governo Fernando
Henrique Cardoso, urn governo que se atrela ao Fundo Monetário
Internacional, que tern cortado todas as verbas do Estado, alias, confiscado;
que tern cortado verba da educacão, que tern cortado verba da satde, que
tern, enfim, feito uma polItica desastrosa do ponto de vista econOmico. Ha que
se ter a coragern de, tarnbém Ia fora, dizer que o Governo não é bern visto
pelo povo brasileiro. Isso, por si SO - acredito -, justifica a criação dessa
Assessoria Geral de Assuntos Iriternacionais, ate pelo custo pequeno que
significa. Multo obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Corn a palavra, para encaminhar
a votação, o Deputado Adelino de Carvaiho.

o Deputado Adelino de Carvaiho - Sr. Presidente, Srs. parlarnentares,
projeto em discussão, Projeto de Lei n o 194/99, que cria a Assessoria
Especial de Assuntos Internacionais e do Cerimonial e dá outras
providéncias, rnostra a esta Casa Legislativa o Governador que ternos. Urn
ex-Presidente da RepUblica de caráter ilibado, urn homern pOblico limpo e
honrado, que criou o real, que é a esperança deste nosso Pals e que, para
nós mineiros, é a mais alta representatividade da democracia no Pals. E urna
riqueza que temos no rneio politico ern nosso Estado. Infelizmente, senhores,
ha urn grupo de parlamentares, neSta Casa, que ainda não entendeu a visão
politica desse projeto e a irnportância sOcio-econôrnica que ele traz para
nosso Estado. Estamos vivendo num Estado discriminado pelo Governo
Federal, isolado pelo Governo Federal, perseguido pelo Governo Federal.
Estarnos vivendo num Estado falido, em que o ex-Presidente, Governador
Itamar Franco, herdou dIvidas, crises e lama de urn Governo que passou e
deixou tristes lembranças. Esta Casa Legislativa precisa acordar para o
Governador que hoje está no Palácio da Liberdade. Trata-se de urn dos
maiores Presidentes da histOria de nosso Pals. A Oposição precisa parar de
atirar pedras e juntar-se ao Governo que hoje tenta, a todo custo, salvar este
Estado da degradação moral e da faléncia em que se encontra, corn tantas
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negociatas que aconteceram no Governo passado. Esse projeto é urna
esperança para as obras do nosso Estado, para a retomada das obras do
nosso Estado. Nào se trata de nenhum projeto de cunho politico-partidário
nem eleitoral, mas, acima de tudo, urn projeto que busca recursos para urn
Estado falido que precisa sair da situação em que o ex-Governador o deixou.
Parece que todos nOs aqui temos algum problema mental e esquecemos o
que foi o Governo passado. Não sabemos ou fingimos não saber a situação
em que o ex-Governador deixou este Estado. De repente, vernos que Os
grandes protagonistas da greve da PolIcia Militar agora são defensores dos
policlais, são aqueles que querem salvar a situação dos grevistas
injustiçados. Aqueles que pactuaram corn o Governo que se negou a pagar o
130 salário ao funcionalismo pOblico são, agora, os defensores do pagarnento
do 13° salário. Na verdade, o atual Governo está se vendo diante de dividas
herdadas, diante de urn governo falido herdado.

Graças a Deus, temos urn Governador corajoso, corn visão de estadista,
que é capaz de buscar recursos e apresentar urn projeto como esse, que
peco que esta Casa aprove. Corn certeza, a iniciativa trará urn novo tempo
Para o Estado, que anda discrirninado e afogado por urn Governo Federal
ditador e vingativo, que tentou impedir que Itamar Franco fosse, hoje, 0
Presidente da RepOblica. Antes o fosse, pois a situação do Brasil seria outra.

E preciso enxergar a realidade. Aqueles que estão contra o Governador
Itamar Franco estão contra Minas Gerais. 0 povo precisa saber disso, e a
consciência dos que estão, nesta Casa, trabalhando contra o Estado precisa
ser avaljada. Os parlarnentares precisam fazer urna ref]exão e concluir que
estão prejudicando Minas Gerais quando votarn contra urn projeto tao
importante corno esse. Muito obrigado.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, para
encaminhar a votaçao, o Deputado João Batista de Oliveira.

o Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, eu nem deveria falar, cheguei ate atrasado, rnas é preciso
dizer que estou iniciando, corn rnuito orgulho, meu Segundo rnandato nesta
Casa e que me lembro bern do rnês de rnaio de 1995, quando aqui votamos a
reforrna adrninjstratjva do ex-Governador, Eduardo Azeredo, a quern rnuito
adrniro e respeito como hornem pUblico.

Aquela época, a discussão era se a Assembléia devia ou não dar o
desenho adrninistrativo que Eduardo Azeredo sugeria. Depois de horas de
trabalho, madrugadas a fib, a Assembléia votou, por exernplo, a criação da
Secretaria da Criança e do Adolescente, cujo objetivo não era atender,
necessariarnente, as crianças e os adolescentes, mas urn Secretario. Tanto 6
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que, ao retirar o ex-Secretário sua candidatura a Prefeitura de Belo Horizonte,
para apoiar o colega Amilcar Martins, a quern também eu, corn muito orguiho,
apoiei em 1996, a Secretaria deixou de existir. E esta Casa voltou a se reunir
novamente para votar o novo desenho administrativo proposto pelo
Governador.

Tenho menos relacöes poilticas corn o Governador Itamar Franco do que
tive corn o ex-Governador Eduardo Azeredo, mas acho que o minimo que
esta Casa pode fazer e dar ao atual Governador o desenho administrativo
que ele julga importante para sua administracâo.

A bancada que aqui representa, legItima e politicamente, o ex-Governador
Eduardo Azeredo está exagerando, está fazendo tempestade em copo
d'agua.

o que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais deu ao Governo
Eduardo Azeredo, no que diz respeito a sua reforma administrativa, foi muito
mais do que está solicitando o atual Governador do Estado.

o que digo aqui está gravado. Quando discutirnos, em 1995, a extinção da
FEBEM, a criacão e a divisão de secretarias, propiciamos ao Governador
todas as condicöes de administrar bern o Estado de Minas Gerais. E o povo
do Estado de Minas Gerais entendeu que ele nâo administrou bern e, assim,
nao o reelegeu.

Acho que o mInirno que podernos fazer corn responsabilidade, neste
momento, é dar o desenho administrativo que o Governador Itarnar Franco
está solicitando, para que possa trabalhar. Al, sim, a partir desse desenho
configurado, todos poderemos Ihe cobrar os resultados que também
cobrarnos, na época, do ex-Governador Eduardo Azeredo. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar a votação, o Deputado
Sebastiâo Costa.

o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, demais integrantes da Mesa,
Srs. Deputados, senhoras e senhores, venho a esta tribuna para encaminhar
contrariarnente a esse projeto, por trés razöes.

Prirneiro, acompanhei, corn rnuita atencäo, todos os que me antecederarn e
pude perceber que se trata de urn cerimonial do Governador do Estado e,
sendo assirn, as figuras de autoridade do Governo Federal não tern de ser
envolvidas, mesmo porque, para se encaminhar urn projeto, encaminha-se o
seu teor.

Não hão que se buscar questoes maiores nem rnenores. Ha que se buscar
a razäo, a irnportância, a necessidade do projeto que se propöe aprovar ou
não. For isso, acho que o entusiasrno, as vezes, excede, e o excesso nâo
contribui, podendo ate subtrair. Por essas razöes, primeiramente, quis fazer
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esses esciarecirnentos.

Segundo, não estou discutindo aqui o mérito do projeto de lei, estou apenas
fazendo urna ponderação. Qualquer lei, para ser eficaz, precisa ter trés
caracteristicas principais: ser clara em suas colocaçães; ter o espirito da lei,
que seria o equillbrio que pode proporcionar; haver senso de oportunidade
em faze-la.

Nurna hora em que se discutem as dificuldades financeiras de urn Estado,
numa hora em que o Estado diz não poder honrar seus comprornissos por
dificuldades financeiras - não quero, corn isso, dizer que esse projeto de lei
trará tantas despesas assirn, estou apenas dizendo do senso de oportunidade
em apresentá-lo -, nessa hora em que se discutern as dificuldades financeiras
do Estado para pagar o 13 1 salário aos servidores - e vale dizer que o 131
salário é divida do Estado, e náo do agente politico que governava a época
em que se originou -, não ha senso de oportunidade.

Ha oportunidade para tudo, e nâo é tempo de o Governo Estadual promover
qualquer rnodificacâo dessa natureza. Nurna outra ocasião, corn a economia
saneada, corn o Estado em crescimento, corn seus comprornissos honrados a
tempo e a hora, é natural que o Governador busque ampliar sua assessoria.
Mas, neste mornento, entendo que esse projeto é inoportuno. Ainda que
tivesse a clareza necessária, o espIrito de equillbrio, falta-Ihe o senso de
oportunidade. Não é hora de se pensar nisso.

Deveriamos, prirneiramente, sanear o Estado, se é que ha tantas
dificuldades assirn. Talvez, não haja. Quern sabe? E isso me anima, por urn
lado. No entanto, volto a dizer que nào ha uma boa oportunidade para se
apresentar esse projeto de lei.

Por outro lado, quando you encaminhar algum projeto procuro encaminhar
aquilo que, efetivamente, está em votaçáo. Estou encarninhando
contrariamente, por faltar a esse projeto de lei a oportunidade.

E ha outra coisa que quero dizer aqui, e é born que se diga alto e born sorn:
o Governo deve se preocupar corn a sintonia de sua base. Näo pode urn
parlamentar de apoio ao Governo criticar urn colega seu, que, hoje, tambérn
apóia o mesmo Governo, ou criticar medidas de outro governo, que tenham
sido, segundo as afirmaçöes, direcionadas a urn parlarnentar que, hoje,
também cornpöe a base de apoio ao Governo. Por isso, quero alertar que
nem sernpre a Oposicâo é a principal preocupaçäo, talvez seja a falta de
sintonia da prOpria base de apoio do Governo.

Portanto quero concluir dizendo que, ainda que essa lei tivesse Os dois
primeiros requisitos, isto e, clareza nas suas colocacães e o espirito de
equilibrio, falta a ela o senso de oportunidade. Numa outra oportunidade,
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talvez pudéssernos discutir e ate encaminhar favoravelmente. No entanto,
neste momento, em que o Estado passa por dficuldades financeiras,
qualquer modfficacão na estrutura, ainda que não resulte em gastos nem em
aumento de despesas, pode parecer a sociedade, ao conjunto dos
erivolvidos, aos que tern seus interesses contrariados, como Os servidores
piiblicos do Estado de Minas Gerais, que estarlamos votando alguma coisa
para aumentar as dificuldades para o Estado. Por isso, encaminho
coritrariamente a aprovação desse projeto.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar a votacão, o Deputado
Ermano Batista.

o Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs.
Deputados, quando nos é oferecida a oportunidade de encarninhar urn
projeto, estabelece o Regirnento Interno que a nossa conduta não pode se
desviar do seu conteüdo. Entretanto, o Regimento Interno está sendo posto
de lado ou pelo menos sendo rnal interpretado, porque, Sr. Presidente, em
estando presente nesta tribuna urn Deputado governista, percebi que -
cheguei urn pouco atrasado e não ouvi todos os oradores, pois estava num
programa de televisão, nurn debate, do qual participei, honrosamente, corn o
Vereador Roberto Carvalho e corn o Deputado Antãnio Roberto -, pela falta de
consisténcia dos argurnentos, o orador governista tentou vencer no grito.
Quando se discute urn projeto, discute-se a idéia e, no confronto das idéias,
quern nâo tern o que mostrar apela para o desespero, e o desespero levou
governistas, nesta tribuna, a se desviar da discussão pura e simples sobre a
necessidade ou nâo de se aprovar essa proposicâo, para tripudiarern sobre a
honra de urn hornern que exerceu o Governo de Minas Gerais corn rnuita
dignidade, que elevou Minas diante da Naçao, que engrandeceu o norne de
Minas ate rnesmo fora das fronteiras do Brasil. Estou me referindo ao Inclito,
respeitado, simples, hurnilde, incapaz de proceder inconvenientemente, corno
procedeu, hoje, o Sr. itarnar Franco, derriçando o verbo na sua própria
bancada, querendo justificar o desgoverno que impôs a Minas Gerais,
colocando a culpa nos pariamentares, principaimente nos parlarnentares
governistas, ex-Governador Eduardo Azeredo. Sr. Presidente, essa é urna
atitude insana. Revela, no mmnimo, que hoje o Governador do Estado é urn
homern incoerente, pois prega o respeito e não respeita ninguérn, nem
rnesmo os seus acólitos, nem mesmo os seus aliados. Ele precisa acordar do
onirismo de que está acometido e começar a governar Minas Gerais.

Esta Casa tern de se tornar fiscal do povo e cobrar deste Governo que
acorde de seu sonho, porque não foi eleito para chorar. 0 eleitor rnineiro näo
o elegeu para carpideira no enterro do Estado que está provocando, rnas
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corno medico, para curar os seus males, para defender os seus direitos, seja
em Minas, seja no Brasil, seja no rnundo.

Sr. Presidente, permiti-me desviar do assunto para contestar insinuaçöes
descabidas, inoportunas, referentes ao mnclito cidadâo Eduardo Azeredo. Mas,
agora, quero dizer do projeto. Passou pela Comissäo de Justiça, em que o
Governo tern maioria, rnas e urn projeto inconstitucional. E uma aberração, e
urn absurdo pisar, macular a Constituição, rasgá-la, para aprovar urn projeto
dessa natureza. 0 art. 169 da Constituiçâo Federal estabelece que tanto o
Governo da União corno os Governos do Estado e dos municIpios, seja
diretarnente, seja através de suas fundaçöes e autarquias, não podem
aumentar despesa corn pessoal, em qualquer valor, se nâo provarem que no
rnés anterior ao da votaçâo do projeto gastararn apenas o que estabelece a
Lei Complementar n° 82, a decantada Lei Rita Camata, que säo 60% do
orçamento do Estado, da receita corrente do Estado. E o boletim do Estado
pubiicado no més passado mostra, clara e evidentemente - estâo ali nUmeros
que todo o rnundo pode verificar - que o Estado ainda gasta 89% dos seus
recursos correntes corn o funcionalismo seja civil, seja rnilitar.

Dessa forma, Sr. Presidente, não podemos compactuar corn os caprichos
de urn Governador que, em vez de criar uma assessoria para cuidar dos
assuntos municipais - o municIpio que está sendo relegado a pianos inferiores
é que precisa de assessoria -, cria uma assessoria para assuntos
internacionais. Fiquei chocado porque conheco o Deputado, sei do valor que
tern, sei do seu conhecirnento. Mas parece-me ser puro demais para acreditar
numa faiácia. Trata-se do ilustre Deputado Rogerio Correia, que disse que
esse projeto vai gerar uma despesa adicionai de apenas R$700,00. E
brincadeira. Essa é uma pilula que garganta nenhuma deglute. Ninguém

z consegue engolir. Que assessor, em nivei internacional, com assessoria
compieta, corn carro a sua disposiçäo e corn aiugueis caros, corno estão hoje,
vai gastar sO isso? Porque se extinguiram alguns carguinhos simples de
remuneracâo barata, essa assessoria vai gastar apenas R$700,00? E querer
subestimar a nossa capacidade de avaliação e de interpretacâo.
Procedirnento dessa natureza, vindo do Governo do Estado, da União ou de
quaiquer Orgäo piibiico, ternos de abominar e de rechacar.

Sr. Presidente, entendo que, para que a Constituicao prevaleça, para que
esta Casa seja ouvida, entendida e respeitada, temos de dizer näo a esse
projeto. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
o Deputado Ermano Batista, no inicio de seu discurso, afirrnou, baseado no

art. 159 do Regimento Interno, que, durante a discussão, o Deputado não

C
C

C



LI

642
pode "desviar-se da matéria em debate". Sendo assim, a Presidência
passará, a partir de agora, todas as vezes em que o art. 159 for
desrespeitado, a cortar a palavra do orador.

Na maiona das vezes, é a Oposição que ocupa a tribuna. E muitas vezes,
pela necessidade de obstrução, a apresentaçâo dos argumentos não
preenche o tempo disponIvel, e a Oposicão acaba se desviando do assunto
em pauta. No entanto, como o assunto foi levantado exatamente por urn
Deputado da Oposicâo, a Presidéncia comunica que, a partir de agora, será
rigorosa no cumprimento do art. 159.

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

O Deputado Carlos Pimenta - Solicito verificaço de votaçâo, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificaçao de
votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votaçao por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votaram "nâo" 14

Deputados, nurn total de 51 votos. Está, portanto, ratificada a aprovaçao do
Projeto de Lei n o 194/99, em 10 turno. A Comissâo de Administraçao PUblica.

Declaraçao de Voto
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero declarar que votei

contrariamente a esse projeto por considerar que deveria ter vindo para esta
Casa a reforma administrativa que ate o Deputado João Batista disse que nós
demos para o Governador Eduardo Azeredo. Mas gostaria de estar votando
também a reforma administrativa deste Estado e ate hoje, já se vão quase
150 dias de governo, ainda não a temos.

Nâo me convenci de que essa assessoria seja importante para o Estado de
Minas Gerais, por considerar que ela näo é prioritária para Minas Gerais,
diante dessas dificuldades que estamos vivendo. Então, o meu voto, que
fique registrado, é contrário.

Questão de Ordem
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, peco a V. Exa. que encerre

esta reuniào, porque nâo ha nümero regimental para continuarmos os
trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de pIano, a inexisténcia de

nUmero regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reuniao,
desconvocando a reuniào extraordinária de amanhà, as 9 horas, e
convocando os Deputados para a reunião ordinária de amanhà, as 14 horas,
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corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reuniáo.

* - Sem revisão do orador.
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 19/5/99

Presidéncia do Deputado Durval Angelo
Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum'.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Gil Pereira - Agostinho Silveira - Alberto

Pinto Coelho - AmbrOsio Pinto - Antonio Andrade - César de Mesquita - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pin heiro - Eduardo Hermeto - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Joäo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Maria
Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Rogerio Correia - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniâo, por falta de 'quorum, e convoca os
Deputados para a reuniäo ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem
do dia já publicada, e para a reuniâo extraordinária também de hoje, as 20
horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 8 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia cinco de maio de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Joào
Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Goncalves e Sargento Rodrigues,
membros da supracitada ComissOo. Havendo ntimero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reuniâo e, em virtude da
aprovaçâo de requerimerito do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reuniâo se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da seguinte
correspondéncia recebida: da Comissào Justiça e Paz da Provincia
Doniinicana no Brasil, corn sede nesta Capital, em que se comunica que no
próximo mês de agosto completar-se-äo 25 anos da trágica morte, no exulio,
aos 28 anos de idade, do dominicano Frei Tito de Alencar, mártir da luta de
libertaçao do povo brasileiro. A seguir, o Presidente, designa Os relatores das
seguintes matérias: Projeto de Lei n° 20/99, Deputado Marcelo Gonçalves;
Projeto de Lei n° 127/99, Deputado Glycon Terra Pinto. Neste momento, 0
Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento em que solicita seja
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invertida a pauta, passando o Projeto de Lei n o 69/99 a ser apreciado apOs as
demais matérias. Colocado em votação, e aprovado o requerimento. Em
seguida, passa-se a fase de discussäo e votação de proposiçöes sujeitas a
apreciacao do Plenário da Assembléia. Em discussão, o parecer sobre o
Projeto de Lei no 117/99, em 10 turno, cujo relator é o Deputado Sargento
Rodrigues, que conclui pela aprovação da matéria na sua forma original e
pela rejeição do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e Justica. E
aprovado o parecer. 0 Presidente solicita ao Deputado Sargento Rodrigues
que proceda a leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei no 37/99, em 11
turno, o qua] conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1,
da Comissão de Constituiçâo e Justiça, com a Emenda n o 1 apresentada. 0
parecer é aprovado. Neste momento, o Presidente anuncia que o Projeto de
Lei n o 69/99, em 10 turno, não será apreciado, por falta de "quorum". Ato
continuo, a Presidéncia passa a fase de discussão e votação de proposição
que dispensa a 99 apreciação do Plenário da Assembléia. Sobre a mesa, os
Requerimentos n

o
s 229 e 261/99. Submetidas a votaçao, cada uma por sua

vez, são aprovadas as proposiçöes. Passa-se a fase de discussâo e votação
de proposiçöes da Comissão. São aprovados dois requerimentos: do
Deputado Edson Rezende, em que solicita seja realizada audiência pUblica
desta Comissão com a Comissão de Educaçäo, Cultura, Ciência e
Tecnologia, corn a finalidade de se discutirem e de se apresentarem
subsIdios para a discussão sobre o crescimento da violência nas escolas
ptiblicas, corn a presença de convidados que menciona; e da Deputada Elbe
Brandão, em que pede seja realizada audiência pUblica desta Comissão na
cidade de Montes Claros, corn a finalidade de se discutirem as construcoes
do Centro de Recuperaçao do Menor naquele municIpio, e a criação de urna
penitenciãria em Francisco Sá. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissâo para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de maio de 1999.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara.

ATA DA i oa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quinze minutos do dia onze de maio de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados João
Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da supracitada
Cornissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo,
declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua[
é dada por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência leva ao conhecimento dos Deputados a realização de seminário
promovido pelo PR000N estadual, nos dias 10 a 14 de maio de 1999, em
que serão tratados temas ligados a defesa do consumidor, e informa que a
reunião se destina a realizar audiência ptblica corn representantes de
entidades ptiblicas e privadas para obter esciarecirnentos sobre abusos
cometidos pelos agentes de trânsito na aplicação de multas. Passa-se a
discussão e votação de proposiçães da Comissào, e o Deputado João
Paulo apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos nesta reunião os
Srs. Azarias Geraldo Batista Reis, Diretor da Trans Multas; Walter Freitas,
Diretor da Casa do Jornalista, e Paulo Lima Fonseca, do Departamento
Juridico da Infra Auto Recursos de Trânsito, para discorrerern sobre a
aplicacão das multas de trãnsito. A Deputada Elaine Matozinhos assume a
Presidéncia e submete a votação esse requerimento, que é aprovado. 0
Deputado João Paulo reassume a direção dos trabalhos e informa aos
Deputados e demais participantes que serão ouvidos nesta reunião os Srs.
Ten.-Cel. Geraldo Magela Moreira de Freitas, Comandante, e Cap. Roberto
Lemos, ambos do Batalhão de Trânsito da PMMG; Andrea Claudia Vacchiano
Bravo, Presidenta da Junta Administrativa de Recursos e lnfraçoes - JARI -,
representando, também, o DETRAN-MG; e os convidados do requerimento
supracitado. 0 Presidente tece as consideraçoes iniciais relativas ao objetivo
da reunião e, em seguida, passa a palavra aos convidados para fazerem a
sua exposição e responderern as perguntas forrnuladas pelos Deputados,
conforme consta nas notas taquigráficas. Curnprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a prOxirna reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de maio de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Antonio

Andrade.
ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARJA DA CPI DA CEMIG

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de maio de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das CornissOes os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, AntOnio Andrade, Amilcar Martins, Chico
Rafael e Eduardo Daladier, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes tarnbém os Deputados Antonio Roberto e Márcio Kangussu.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Amilcar Martins, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0
Deputado Chico Rafael faz a leitura do Oficio n o 70/99, encarninhado pelo Sr.
Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça, indicando o
Procurador de Justiça Luiz Alberto de Almeida Magalhâes para acompanhar
os trabaihos da Comissão. A Presidência informa que a finalidade desta
reunião e ouvir o Sr. Cláudio José Dias Sales, Gerente Delegado da Southern
Eletric Brasil Participacöes Ltda., a quern convida para tornar assento a mesa
dos trabalhos. Compöe também a Mesa o Sr. Carlos Forbes, assessor do
convidado. 0 Sr. C!áudio Sales, corn a palavra, faz a sua exposiçâo e, em
seguida, entrega aos membros da Comissão vasta docurnentacão. Após a
sua explanacâo, o convidado é questionado pelos Deputados Antonio
Andrade, Chico Rafael, Amilcar Martins e Adelmo Carneiro Leão. 0
Presidente informa que o inteiro teor desta reunião consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece ao
Sr. Carlos José Dias Sales a participaçào e os subsidios prestados a
Comissâo, agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os rnembros da
Comissäo para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 18 de maio,
terça-feira, as 14h3Omin, no Auditôrio desta Casa, determina a lavratura da
ata e encerra os trabaihos.

Sala das CornissOes, 18 de maio de 1999.
Adelmo Carneiro Leâo, Presidente - Rafael Guerra - Amilcar Martins -

Eduardo Daladier - AntOnio Andrade.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,

CULTURA, CIENCA E TECNOLOGIA
As quatorze horas e trinta rninutos do dia doze de maio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das CornissOes os Deputados
Sebastiào Costa, AntOnio Carlos Andrada e José Milton, membros da
supracitada Comissäo. Registra-se a presenca dos Deputados Paulo Piau,
Mauro Lobo, Carlos Pimenta e Ermano Batista. Havendo nümero regimental,
o Presidente, Deputado Sebastiâo Costa, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacâo de requerimento do Deputado Antonio Carlos Andrada,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se
destina a debater, em audiência püblica, a atual situação da UEMG e registra
a presenca dos seguintes convidados: Srs. Aluisio Pimenta, membro do
lnstituto Teotônio Vilela e ex-Reitor da UEMG; AntOnio de Faria, Presidente
da FESP e ex-Vice-Reitor da UEMG; José Januzzi de Souza Reis, membro
do Conseiho Estadual de Educacão e representante do Pe. Lázaro de Assis

647
Pinto, Presidente desse Conseiho; e Wilisses Antunes Gonçalves, Presidente
do DCE da UEMG. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado José Milton,
autor do requerimento que motivou a reunião, para sua explanaçäo inicial.
Prosseguindo, passa a palavra aos convidados para suas exposicOes iniciais.
0 Deputado AntOnio Carlos Andrada formula questOes aos convidados.
Tendo o Presidente e o Vice-Presidente de se ausentar, a direcão dos
trabalhos é transferida ao Deputado José Milton. Segue-se amplo debate,
usando da palavra os Deputados Carlos Pimenta, Paulo Piau e Mauro Lobo;
Os Srs. Mateus SimOes de Almeida, do Instituto Teotônio Vilela; Alexandre
Camilo, do DCE de Ituiutaba; Anderson de Barros, da Faculdade de
Educacão, de Belo Horizonte; e Bráulio Santos, do DCE de DivinOpolis; e a
Sra. Hélcia Veriato, do DCE de DivinOpolis. Antes de transferir a palavra aos
convidados para suas consideracOes finais, o Presidente informa que a
Comissão, em reuniâo passada, aprovou requerimento do Deputado Mauro
Lobo, em que solicita a realizaço de ciclo de debates sobre a crise no ensino
superior. Informa, ainda, que será assunto primordial desse ciclo a criacao do
crédito educativo mineiro e o fundo de financiamento do ensino superior do
Estado. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a presenca
dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 19 de maio de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Joâo Pinto Ribeiro - Edson Rezende - Mauro

Lobo - AntOnio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva.
ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia doze de maio de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Maria José Haueisen,
Adelino de Carvaiho, AntOnio Roberto e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputada
Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Adelino de Carvalho, dispensa a leitura da ata da
reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. ApOs informar que a reuniäo destina-se a ouvir os convidados, a
debater o Projeto de Lei n° 58/99, que proIbe o armazenamento de rejeitos ou
resIduos tOxicos ou perigosos no territOrio do Estado, e a votar matéria
constante na pauta, a Presidëncia solicita ao Deputado AntOnio Roberto que
proceda a leitura da seguinte correspondência recebida: do Sr. Jarbas Soares
JUnior, Promotor de Justica de Defesa do Meio Ambiente e PatrimOnio
Cultural, da Secretaria de Minas e Energia; do Sr. Luiz Carlos Teles de
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Castro, Promotor de Justiça. Em seguida, a Presidência coloca em votaçâo o
Requerirnento n o 269/99, que é aprovado. Passa-se, então, a discussâo que
subsidiará a elaboraçao de parecer sobre o Projeto de Lei n o 58/99, e a
Presidéncia convida a falar a Sra. Eva Irena Kurec, Coordenadora de
Epiderniologia da Secretaria da Saüde. Ato continuo, fazern uso da palavra,
cada uma por sua vez, as seguintes pessoas: Luiz Otávio de Oliveira e Britto,
engenheiro pesquisador do CETEC; Alfredo Tranjan Filho, da Comissâo
Nacional de Energia Nuclear - CNEN -; Deputado João Leite. A seguir, a
Deputada Maria José Haueisen passa a Presidência ao Deputado Antonio
Roberto, e continuam a fazer uso da palavra, cada urn por sua vez, 0
Deputado João Leite e o Sr. Sebastião Joaquirn Bahia, da Fundacao Estadual
do Meio Ambiente - FEAM. A Presidéncia registra a presença das Sras. Maeli
Estrela Borges e Ana Flávia Heilbuth do Amaral, da SLU. Passa-se a fase de
debates, oportunidade em que fazem uso da palavra o Sr. Alfredo Tranjan
Filho, que formula convite a Comissão para visitar o local onde ocorreu o
armazenarnento do lixo relativo ao acidente corn c6sio-137, em Goiânia; 0
Deputado AntOnio Roberto; o Sr. Alfredo Tranjan Filho; o Deputado Joäo
Leite, que propOe reuniào técnica no dia 24/5/99, as 9h3Ornin, no 16 1 andar
do EdifIcio Tiradentes, corn o Departamento de Consultoria, proposta que é
aceita e confirmada pelos técnicos presentes; a Sra. Eva lrena Kurec; os
Deputados Fábio Avelar e Antonio Roberto; o Sr. Luiz Ladeira, da CNEN, que
convida Os membros da Comissão a visitar o centro de armazenamento de
resIduos tóxicos na Pampulha. Curnprida a finalidade da reuniâo, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, dos convidados e dos
demais participantes, convoca os membros da Comissào para a prOxima
reuniäo ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 18 de rnaio de 1999.
Maria José Haueisen, Presidente - Fábio Avelar - Jorge Eduardo de

Oliveira.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 41/99

Cornissão de Transporte, Comunicaçâo e Obras Püblicas
RelatOrio

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto em questâo tern por
finalidade conceder passe livre ao policial rnilitar no transporte coletivo
intermunicipal.

Tendo em vista que a Comissão de Constituicao e Justica perdeu prazo
regimental para apreciá-lo e, posteriormente, emitir seu parecer, o Deputado
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Sargento Rodrigues apresentou requerimento solicitando que o projeto seja
apreciado quanto ao mérito.

Cabe, agora, a esta Cornissâo analisar a proposição no âmbito de sua
competéncia, conforme disposto no art. 188, c/c o art. 102, XII, "b', do
Regimento Interno.

Fu ndamentacão
O projeto em exarne tern por objetivo conceder passe livre a policial militar

em transporte coletivo intermunicipal.
Apenas encOmios são devidos a PolIcia Militar, devendo ser louvada a

iniciativa do nobre parlamentar; contudo, nesta Casa, devemos procurar
atender aos interesses de todo o povo mineiro, razão pela qua] não podernos
opinar pela aprovação da proposição.

Em que pese ao respeito a ele devido, o policial militar, no exercIcio de suas
atividades, não necessita do passe Iivre no transporte coletivo intermunicipal.
Isto porque, como notOrio e sabido, ele deve residir na sede da organização
em que servir, o que implica a necessidade de deslocamento exclusivamente
em âmbito urbano, inexistindo rnotivo para residir em Cornarca diversa
daquela em que estiver lotado. Se, atendendo a necessidade de serviço, o
policial militar tiver, porventura, de se deslocar para outra Comarca, será a
diligência integralmente custeada pelo Estado ou pela parte que a tiver
requisitado. Adernais e por indispensável, é necessário que se forme a
consciência de que a concessâo de gratuidades implica a obrigatoriedade de
previsão de recursos para suportá-Ias ou custeá-las. E aI surge o Onus para a
comunidade já sobrecarregada.

A prOpria Assembléia Legislativa já positivou a matéria, quando no art. 12, §
21, da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 1993, prescreveu:

"Art. 12 - 0 estabelecimento das diretrizes da polltica tarifária de que trata o
art. 45, VI, da Constituiçâo do Estado obedecerá aos seguintes princIpios:

§ 20 - A gratuidade em serviço pUblico ou função pCiblica de interesse
comum so poderá ser concedida, ampliada ou estendida rnediante a
indicação da correspondente fonte de custeio".

Ora, se aprovada a proposição, na forma corno fol apresentada, estaremos
estabelecendo uma contradição entre duas norrnas fixadas pela prOpria
Assernbléia. Além do rnais, a proposição cornpromete o equilIbrio econOrnico-
financeiro do contrato de concessão. Envolvendo direitos e obrigaçöes
reciprocamente contratados para assegurar o regular funcionamento de
serviço pUblico delegado, no interesse geral, a rnodificacão unilateral de
circunstância pré-estabelecida, no caso, a instituição de passe livre aos
policiais militares rompe o equilIbrio econOmico-financeiro, sob cujas bases o
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contrato de concessâo foi celebrado, e interrompe prestacão do servico,
corno fora inicialmente ajustado. Destarte, a proposiçâo é eivada de vlcio
intransponivel, a inconstitucionalidade, uma vez que fere o equilIbrio
econômico-financeiro dos contratos, resguardado no art. 37, XXI, da
Constituiçäo Federal.

Ainda que pudesse ser estabelecida a fonte de custeio, a aprovação do
projeto no seria de born alvitre. 0 Estado, como é püblico e notOrio, está a
mIngua de recursos, especialrnente nas areas da saüde e da educação, vitais
para a sociedade. Seria justo, então, destinar recursos para custear passe
livre no transporte interrnunicipal para os policiais militares, que, apesar de
não disporem de soldos condizentes corn a nobre funcão que exercem, tern
situação financeira melhor do que grande parte da população?

No mesmo diapasão, poder-se-ia aventar a hipótese de o passe Iivre ser
incluldo no cálculo tarifário, o que seria inconcebIvel, como já exposto, porque
representaria gravarne aos dernais usuários. E inadmissIvel que pals de
farnilia, assalariados, trabalhadores rurais e urbanos sejam obrigados a
"pagar mais essa conta".

Finalizando, cumpre lembrar que, se instituldo o passe livre no transporte
intermunicipal para a PolIcia Militar, outras categorias poderao reivindicar o
mesmo beneficio, elevando o onus a patamares insustentáveis.

Infelizrnente, estamos podados pela falta de recursos. Não nos falta
vontade de ajudar aqueles que representarnos, mas as circunstOncias nos
levarn a adotar posicOes rigorosas, que não desejarnos, mas nos parecem
indispensáveis no rnornento.

Conclusâo
Ante o exposto, somos pela rejeiçâo do Projeto de Lei n o 41/99.
Sala das ComissOes, 12 de maio de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Arlen Santiago -

Wanderley Avila (voto contrário).
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 57/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria do Deputado Joäo Leite, a proposiçäo em epIgrafe (ex-Projeto
de Lei n o 1.985/98), desarquivada a requerimento do mesmo parlamentar, tern
como objetivo instituir o Programa de Proteçäo a Testemunhas, Vitirnas e
Peritos.

Examinado preliminarmente na Cornissäo de Constituicão e Justiça, que
não encontrou Obice de natureza juridica, constitucional e legal a sua
trarnitaçao, vem, agora, o projeto a esta Comissäo, para apreciação do seu
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mérito, em 10 turno.

Fundamentaçao
0 projeto em exame cria mecanismos legais para a proteçáo de pessoas

cuja vida esteja ameaçada por colaborarem em investigação criminal ou
processo penal.

As medidas propostas sáo extremarnente importantes no combate ao crime
organizado e na luta contra os atos de violência perpetrados por agentes do
Estado, pois asseguram a integridade de pessoas ameaçadas no curso de
processo penal ou investigação criminal. Programas de proteçao a
testemunhas tern sido instituldos pelos Estados ou por organizaçOes privadas
de defesa dos direitos humanos, corn a aprovação e o apoio do Governo
Federal, por melo da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. A defesa de
testemunhas ameaçadas é proposta, no ambito federal, do Programa
Nacional de Direitos Humanos e foi enfaticarnente lembrada, no Estado de
Minas Gerais, durante a realizaçâo do Seminario Legislativo "Direitos
Humanos e Cidadania", em agosto de 1998, passando a constar no
documento final do evento. Trata-se ainda de iniciativa que se integra a urna
preocupaçao mundial, manifestada na criação de programas semelhantes em
varias naçOes desenvolvidas, salientando-se a Italia e os Estados Unidos.

Saudamos, assim, a feliz iniciativa do Deputado João Leite, que traz para o
nosso Estado matéria de grande alcance social.

Nomeada relatora, esta Deputada resolveu contribuir para a discussâo da
matéria colocando-a em debate pelos órgâos estatais e setores sociais
envolvidos. A partir da audiência püb!ica realizada preliminarmente por esta
Cornissao, a que compareceram autoridades do Estado e militantes da causa
dos direitos humanos, foi formado urn grupo de estudo da proposiçäo,
composto por técnicos e assessores da Secretaria da Segurança PUblica e da
Secretaria da Justica e Direitos Humanos, por membro do Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos Humanos, pelo Ouvidor da Policia, por representante
da Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte e por
estudiosa da matéria. As propostas deste grupo, intensa e democraticamente
debatidas em duas reuniOes de trabalho realizadas nesta Casa, foram
consubstanciadas no substitutivo que a seguir apresentamos. Nele buscarnos
traçar uma linha comum de consenso entre os órgâos püblicos e os setores
sociais que se posicionaram no debate, no espirito de que a geracão das
polIticas pUblicas do Estado deve se apoiar na discussâo ampla e
democrática das propostas e dos programas de Governo.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçáo do Projeto de Lei no 57/99, no 10 turno,
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na forma do Substitutivo n o 1, que ora apresentamos.

SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJ ETO DE LEI N O 57/99
lnstitui a Programa de Proteçäo a VItimas e Testemunhas de lnfraçoes

Penais
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituido a Programa de Protecão a VItimas e Testemunhas

de Infracöes Penais.
Art. 2° - 0 Prograrna de que trata esta lei tern coma objetivo garantir

protecäo para as pessoas que estejam ou possam VII a estar coagidas ou
ameacadas por sua colaboraçâo em investigacão criminal ou processo penal.

Parágrafo Unico - A proteção poderá ser dirigida ou estendida ao cônjuge ou
companheiro, ascendentes, descendentes e dependentes que tenham
convivéncia habitual corn a vItirna ou testemunha, conforme o
especificamente necessário em cada caso.

Art. 30 - A pratecào concedida pelo Prograrna e as medidas dela
decorrentes levarão em conta a gravidade da coacao ou da ameaca a
integridade fIsica ou psicológica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las
pelos melos convencionais e a importância da pessoa para a producao da
prova.

Art. 40 - 0 ingressa no Programa, as restriçöes de seguranca e as dernais
medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida ou
de seu representante legal.

Art. 5 0 - 0 Programa será dirigido por urn conselho deliberativo composta:
- pelo Secretário-Adjunto de Estado da Justica e de Direitos Humanos, que

a presidirá;
II - por urn membra do Ministério PUblico;
Ill - por urn mernbro da Magistratura;
IV - por urn Delegado de PolIcia;
V - por urn membro da Fundação Movimenta Direito e Cidadania.
Art. 60 - 0 conselho Deliberativo decidirá sobre:
- o ingresso da pessoa no Prograrna, bern corno a sua exclusao;

II - as med idas de protecâa necessárias e a sua duracâo.
§ 1° - As deliberaçoes do Conselho seräo tornadas par maioria absoluta de

seus membros;
§ 21 - 0 Conselho poderá solicitar, para subsidiar suas deliberaçöes,

documentos au informaçöes comprobatórios da identidade, situação
profissional, patrirnOnia, grau de instrução e pendência de abrigaçöes civis,
administrativas, fiscais, financeiras ou penais do interessado, bern come
exames ou pareceres técnicos sobre a sua personalidade, estado fislco ou
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psicologico;

§ 30 - As deliberacoes do Conselho serâo tomadas em prazo campatIvel
corn a urgência da proteçâo solicitada.

Art. 70 - 0 pedido de protecão protocolado na Secretaria de Estado da
Justica e Direitos Hurnanos, por quaisquer das autoridades citadas no art. 8°,
será considerado oficialrnente encaminhado ao Conselho Deliberativo.

Art. 80 - A solicitaçâo de ingresso no Programa, feita pessoalmente ou por
procurador, poderá ser encarninhada ao Conseiho Deliberativo:

- par membro do Ministério PUblico;
II - pela autoridade policial que conduz a investigaçâo criminal;
Ill - pelo Juiz campetente para a instrucâa do processo criminal;
IV - pelo Ouvidor da Policia;
V - par membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.
§ 1 0 - A solicitaçâo será instruIda corn a qualificaço da pessoa a ser

protegida e corn informacoes sabre a fato delituoso e a coacaa au ameaça
que a motiva.

§ 20 - Em caso de urgência e levanda-se em consideraçao a pracedência, a
gravidade e a iminência da coacäo au arneaca, a pessoa poderá ficar
provisoriamente sob a custôdia de órgao policial, par indicacâo de uma das
autaridades citadas no artigo 8 0, enquanta aguarda a decisão do Conselho
Deliberativo, corn cornunicacão imediata a seus membros e ao Ministéria
Pübl ca.

Art. 90 - A protecão de que trata esta lei cornpreende, entre autras, as
seguintes medidas, aplicáveis isolada au cumulativamente em beneficio da
pessoa prategida, segundo a graVidade e as circunstâncias de cada casa:

- segurança na residência, incluindo a controle de telecarnunicaçöes;
II - escolta e seguranca nos deslocarnentos da residência, inclusive para

fins de trabalho au para a prestaçäo de depaimentos;
Ill - transferência de residência au acamodaçâo provisória em local

compativel cam a pratecäa;
IV - preservacào da identidade, imagern e dados pessaais;
V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias a

subsistência individual au familiar, no caso de a pessoa prategida estar
impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de nàa dispor de fonte de
renda;

VI - suspensäo temparária das atividades funcianais, sem prejuizo dos
respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor piblico;

VII - apoio e assistência juridica, inclusive para que se concedarn rnedidas
cautelares direta au indiretarnente relacianadas cam a eficácia da pratecãa;

0

0

E

0

N



[41ki
654

VIII - apoio e assistência social, médica e psicológica;
IX - sigilo em relaçâo aos atos praticados em virtude da proteçao concedida;
X - apoio dos Orgãos executores do prograrna para o cumprimento de

obrigaçoes civis e administrativas que exijam o comparecimento pessoal;
XI - apoio a programas socials e pedagOgicos de readaptação da pessoa

protegida.
Parágrafo Unico - A ajuda financeira mensal terá urn teto fixado pelo

Conselho Deliberativo no inicio de cada exercIcio financeiro.
Art. 10 - As medidas de proteção definidas pelo Conseiho Deliberativo serão

executadas pelos órgâos e instituicoes püblicas que ele indicar, corn a
colaboraçâo das entidades privadas que se oferecerem para tal.

Art. 11 - A exclusâo da pessoa protegida do Programa poderá ocorrer a
qualquer tempo:

I - por solicitaçâo do prOprio interessado;
- por decisão do Conselho Deliberativo.

Art. 12 - A proteção oferecida terá a duração maxima de dois anos,
prorrogáveis excepcionalmente por decisâo do Conselho Deliberativo, no
caso de, findo esse perlodo, perdurarem os rnotivos que autorizararn a
inclusâo da pessoa no Programa.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios corn a
União, os municIpios e corn entidades pUblicas e privadas para o
cumprimento das disposiçoes contidas nesta lei.

Art. 14 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias.
Art. 15- Revogam-se as disposicães em contrário.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Sala das Comissöes, 18 de rnaio de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Marcelo Gonçalves.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 69/99
Comissão de Direitos Humanos

Retatório
De autoria do Deputado Eduardo Brandäo, o projeto de lei em estudo

propöe alteraçao de dispositivos da Lei n o 10.419, de 16/1/91, e dá outras
providéncias.

Vern o projeto a esta Cornissäo para, nos termos do art. 140 do Regimento
Interno, receber parecer, uma vez que a Comissão de Constituiçao e Justiça
esgotou seu prazo sem analisar a rnatéria.

Fundamentação
0 projeto em epigrafe estende ao acompanhante do portador de deficiência

fisica, mental ou visual, e ao aposentado por invalidez permanente que
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receba ate urn salário mInimo mensal o passe Iivre no transporte coletivo
intermunicipal, o mesrno benefIcio concedido àqueles corn idade superior a 65
anos.

A extensão da gratuidade do passe ao acompanhante é medida meritOria,
visto que o portador de deficiência quase sernpre necessita de acompanhante
para locornover-se corn segurança. Quanto ao aposentado por invalidez
permanente que recebe salário mInirno, parece-nos que a regulamentaçao da
lei deverá especificar as formas para a concessâo do beneflcio.

Sem dUvida , o projeto tern alcance social e é meritOrio, mas é importante
que se facam aqui alguns questionamentos, corno, por exemplo: de onde
sairäo os recursos para esse beneflcio? A regulamentaçäo deverá determinar
as fontes de recurso para evitar que se sacrifiquem os trabalhadores usuários
dos transportes coletivos corn majoraçào dos preços das passagens.
Requerimento em que se pede urn estudo sobre o impacto financeiro das
rnedidas foi enviado a BHTrans e ao DER-MG, mas nâo se obteve resposta.

Entendemos que o acompanhante deve ter direito ao beneflcio quando for
real rnente indispensável sua presença ao lado do deficiente, motivo pelo qual
apresentarnos uma emenda no projeto.

Temos, ainda, que considerar que o aposentado que recebe urn salário
minimo mensal pode, eventualmente, pertencer a farnilia que tenha renda
total rnuito mais alta. DaI incluirmos emenda em que aplicamos o parametro
contido na Lei Orgânica de Assisténcia Social - LOAS - para concessäo de
beneficio.

Conclusào
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 69/99,

no 1° turno, corn a Ernenda n o 1, a seguir redigida.
EMENDA N O 1

Acrescente-se ao art. 10 os seguintes § 10, 2° e 31:
§ 1 1 - A gratuidade do passe ao acompanhante somente será concedida

quando provada a necessidade de o deficiente estar acompanhado em sua
Iocomoçao.

§ 21 - 0 benefIcio da gratuidade e garantido ao aposentado por invalidez
permanente mediante comprovaçâo de que recebe ate urn salário minimo de
renda e de que a familia nào pode prover sua subsistência.

§ 3° - Considera-se incapaz de prover a subsisténcia da pessoa aposentada
por invalidez permanente a farnilia cuja renda mensal "per capita" seja de, no
máximo, urn salário minimo.

Sala das Comissöes, 18 de maio de 1999.
Joäo Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Marcelo Gonçalves.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 177/99
Comissão de Direitos Humanos

RelatOrio
0 projeto de lei em estudo, da Deputada Maria Olivia, isenta as pessoas

idosas do pagamento de taxas para a confeccão de segunda via de
documentos que Ihes foram roubados ou furtados.

A proposicão foi encarninhada, para estudo preliminar, a Comissâo de
ConstituicãO e Justica, que conclulu par sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vindo agora a esta ComissáO para receber parecer para a 

10

turno, nos termos regimentals.
FundamefltacãO

A pessoa que tern seus docurnentOS roubados ye-se diante de duplo
transtorno, pois, além de ser privada dos documentoS, é obrigada a arcar corn
a pagarnento de novas taxas e outras despesaS para conseguir a segunda via
deles. 0 problerna ainda se torna rnais grave quando se trata de pessoas que
vivem corn parcas aposentadoriaS, corno é a caso da rnaior parte dos idosos
vitirnas de assaltos. Exigir que eles arquem corn tais despesas é apenar
ainda mais esses brasileiroS vitimas de urn mal major: a exclusäO social.

Em nossa cultura, nâo se valoriza devidarnente a veihice, fase da vida
particutarrnente importante para certos povos, coma Os angolanos, par
exemplo. Em Angola, a velho tern lugar de destaque, porque é aquele que
detém a experiência. Par essa razäo, ele continua vivendo corn sua farnIlia
ate a fim de seus dias.

No Brasil, na grande maioria dos casos, as idosos se acham a rnercê de
sua prOpria sorte. Não tern nern rnesmo quem as acompanhe quando saern
as ruas, a que as torna alvo fácil para as ladröes.

Considerando essa situação, cornpreende-Se a intençâo da Deputada de
poupar essas pessoas de mais esse onus. Logo, a iniciativa é rneritória e
muito oportuna.

Conclusào
Pelos rnotivos expostos, sornos pela aprovacãO do Projeto de Lei n° 177/99,

no 1 0 turno, em sua forma original.
Sala das ComissOes, 18 de rnaio de 1999.
Joáo Leite, Presidente - Marcelo GonçalveS, relator - Maria Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 34a REUNIAO ORDINARIA, EM 19/5/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Cornparecimeflto - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência Mensagem n° 27/99 (encaminha a Projeto de Lei no
343/99), do Governador do Estado - Oficios - 2 1 Fase (Grande Expediente):
Apresentacão de ProposicOes Projetos de Lei n°s 344 a 347/99 -
RequerirnentoS n°s 325 a 328/99 - Requerimentos das ComissOes de SaUde,
do Trabalho (3) e de FiscalizacãO Financeira e dos Deputados Durval Angelo
e outros, João Leite e outros, Mauro Lobo, João Batista de Oliveira, Elbe
Brandào, Alberta Pinto Coelho e outros, Sebastião Navarro Vieira, João Leite,
Sebastiáo Costa, Luiz Fernando Faria, Marcia Cunha, João Paulo, César de
Mesquita e outros e Dimas Rodrigues - ComunicacOes: ComunicacOes das
ComissOes de FiscalizacãO Financeira, do Trabaiho e de Direitos Humanos e
dos Deputados Mauri Torres, Alencar da Silveira Junior, AntOnio Roberto,
Wanderley Avila e Gil Pereira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Alvaro AntOnio, Dinis Pinheiro, Chico Rafael, AntOnio Roberto, Bené Guedes e
Maria Tereza Lara - Questâo de ordern - 2a Parte (Ordern do Dia): 1a Fase:
Abertura de InscricOes - Palavras do Sr. Presidente - Acordo de LIderes;
decisäo da Presidência - Designaçâo de ComissOes: CornissOes Especiais
para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda a Constituicào n°s
16 e 17/99 - Comissâo Especial para Emitir Parecer sabre a Indicacão do
Titular da Fundacão de Educaçào para a Trabalho do Estado de Minas Gerais
- UTRAMIG - Decisão da Presidéncia - Leitura de ComunicacOeS - Despacho
de RequerirnentoS: RequerimentoS dos Deputados Mauro Lobo, João Paulo,
Elbe Brandão, João Batista de Oliveira, João Leite e outros, Durval Angelo e
outros, e Alberto Pinto Coelho e outros; deferirnento - Discussâo e Votação de
Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei n° 31/99; requerimento do Deputado Cabo Morais; aprovacâO
do requerimento - Parecer da Comissào de Justica pela inconstitucionalidade
do Projeto de Lei n° 108/99; discurso do Deputado Carlos Pimenta;
encerrarnento da discussão; rejeicão - Votação de RequerimentOs
Requerirnentos dos Deputados Luiz Fernando Faria, João Leite, Sebastião
Costa e César de Mesquita e outros; aprovacão - Requerimento do Deputado
Marcia Cunha; questão de ordem; aprovacão; designacãO de cornissão -
Requerimentos dos Deputados Sebastiao Navarro Vieira, Dimas Rodrigues;
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aprovação - Requerirnentos das Comissöes de Fiscalização Financeira e do
Trabalho (3); aprovação - Requerimento n o 42/99; aprovaçäo - Requerirnento
n° 44/99; aprovação corn a Ernenda n o 1 - Requerirnento n° 46/99; questao de
ordem; leitura do Substitutivo n° 1; aprovacão na forma do Substitutivo n° 1 -
Requerimento n° 50/99; discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Adelino
de Carvalho; aprovação - 2a Ease: Discussão e Votação de Proposiçoes:
Discussão, em turno ünico, do Projeto de Lei n° 182/99; discursos dos
Deputados Hely Tarqüinio, Carlos Pimenta, João Paulo, Sargento Rodrigues,
Rogério Correia, Amilcar Martins e Antonio Julio - Requerimento do Deputado
Antonio Carlos Andrada; prejudicialidade - Encerrarnento - Ordem do Dia.

Comparecirnento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior -
Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio
Carlos Andrada - Antonio Jtlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalrna Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Eábio Avelar
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqulnio - João Paulo - Joào Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl3min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

i a Fade
i a Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Adelino de Carvaiho, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura
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das atas das duas reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.

Correspondência
- 0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 1 1-Secretário "ad hoc", lé a

seguinte correspondéncia:
"MENSAGEM N o 27/99*

Bela Horizonte, 13 de rnaio de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação dessa

egrégia Assernbléia Legislativa, a anexo projeto de lei, que estabelece as
diretrizes para as Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para a exercicio de 2000, em cumprimento ao
disposto nos artigos 153, inciso II, e 155, da Constituicao do Estado, e no
artigo 68, inciso II, do Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias.

O projeto de lei cornpreende as diretrizes gerais da Administraçao POblica,
as diretrizes gerais para o orcarnento, as disposiçoes sobre alteraçOes da
legislacão tributária e tributário-administrativa, a poiltica de aplicaçâo das
agências financeiras oficiais e a administração da divida e das operaçOes de
créd ito.

A especificacao dos programas que darão corpo a essas diretrizes, bern
coma as rnetas que se pretende alcancar em 2000, constarão do projeto de
lei orcarnentária a ser remetido a Assembléia Legislativa e estaräo
compatIveis corn o piano plurianual de acão governamental e outros
princIpias constitucionais.

Na elaboração do projeto ern pauta, buscou-se manter alguns dispositivos
já consagrados em leis de diretrizes orçamentarias de exercicios passados,
sendo incluldos outros, dentre Os quais Os que disciplinam no Estado as
alteraçOes procedidas na classificaçao por funçOes.

Cabe ressaltar que corn as alteraçOes da classificação par funçOes não
haverá perda de informação para a Poder Legislativo, urna vez que a
rearganização da estrutura orçarnentária mantém a mesrna transparéncia da
peca orçamentária, principalmente no que se refere aos abjetivos e rnetas dos
prajetos e atividades.

Outra caracteristica deste projeto, e que é a rnarca de meu governo, é a
austeridade na fixação de critérios para a determinação de despesas, tendo
em vista as dificuldades econOmicas que a Pals e a nosso Estado
atravessam.

As diretrizes estabelecidas visam garantir a prestaçãa de serviços de
respansabilidade do Estado e restaurar a sua capacidade de investirnento.

São estas, pals, as razOes que gostaria de aduzir ao encarninhar a prajeto
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de lei das diretrizes orçamentárias para exame e apreciaco do Poder
Legislativo.

Reitero, na oportunidade, a Vossa Excelência e a seus pares os meus
protestos de estima e consideraçâo.

itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N o 343/99

Estabelece as diretrizes para os Orcamentos Fiscal e de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para 0 exercIcio de
2000.

Capitulo
Disposição Preliminar

Art. 1" Ficam estabelecidas, em cumprimento do disposto no artigo 155 da
Constituiçao do Estado, as diretrizes orçamentárias para 0 exercicio
fmnanceiro de 2000, que compreendern:

- as diretrizes gerais para a adrninistraçào püblica estadual;
II - as diretrizes gerais para o orçamento;
III - as disposiçoes sobre aiteraçoes da iegislaçào tributária e tributário-

administrativa;
IV - a politica de aplicaçao das agéncias financeiras oficiais;
V - as disposiçöes sobre a administração da divida e as operaçöes de

crédito;
VI - as disposiçoes finais.

Capitulo ii
Das Diretrizes Gerais para a Administraçâo Pübiica Estadual

Art. 20 - Constituem diretrizes gerais para a adrninistração pUblica estadual:
I - dar precedêncja, na alocaçäo de recursos no orcamento para 2000, no

âmbito do Poder Executivo, aos programas de governo constantes nos pianos
governamentais conforme determina a Constituiçào do Estado;

Ii - buscar o equiiibrio das contas do setor püblico para garantir a prestaçâo
dos serviços de responsabilidade do Estado e restaurar a sua capacidade de
investimento.

Capitulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçarnento

Seçâo I
Disposiçoes Gerais

Art. 31 - A lei orcamentária para o exercicio de 2000, que compreende 0
Orçamento Fiscal e o Orcarnento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, sera elaborada conforme as diretrizes, as metas e as prioridades
estabelecidas no piano plurianual de ação governarnental e nesta lei,

observadas as normas da Lei Federal n o 4.320, de 17 de marco de 1964. 661
Art. 4° - Para efeito desta lei, entende-se por:
I - função, o rnaior nivel de agregaço das diversas areas de despesa que

competern ao setor pCiblico;
II - subfunçao, uma partição da funçâo, visando agregar determinado

subconjunto de despesa do setor pUblico;
III - programa, o instrumento de organização da ação governarnental

visando a concretizaçâo dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no piano piurianual;

IV .- projeto, urn instrumento de programação para aicançar o objetivo de urn
programa, envolvendo urn conjunto de operaçöes, lirnitadas no tempo, das
quais resulta urn produto que concorre para a expansão ou o
aperfeiçoamento da ação de governo;

V - atividade, urn instrumento de prograrnaçao para alcançar o objetivo de
urn prograrna, envoivendo urn conjunto de operaçães que se realizarn de
modo continuo e perrnanente, das quais resulta urn produto necessário a
manutençâo da açâo de governo;

Vi - operaçães especiais, as despesas que nâo contribuern para a
manutençâo das açães de governo, das quais não resulta urn produto, e nâo
gerarn contraprestaçao direta sob a forma de bens ou serviços.

Parágrafo Unico - Cada programa identificará as acöes necessárias para
atingir os seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operaçöes
especiais.

Art. 5 0 - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orcamentária
anual e nos quadros que a integrarn serâo expressos em preços correntes.

Parágrafo Unico - Na projeçäo de despesas e na estimativa de receita, a lei
orcarnentária anual não conterá fator de correção decorrente de variaçào
inflacionária.

Art. 60 - Os critérios utilizados para a estirnativa das receitas do Orçarnento
Fiscal serão explicitados na mensagem que encarninhar a Assernbiéia
Legislativa o projeto de lei orcamentária.

Art. 7° - As açöes dos órgâos que cornpôem os Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo, do Ministério Ptiblico e do Tribunal de Contas
integrarao a lei orcamentária para 2000.

Art. 8° - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministérjo PUblico, do Tribunal de Contas e dos órgàos e das entidades do
Poder Executivo, para fins de elaboraçao do projeto orçamentário, serâo
enviadas a Secretaria de Estado do Planejarnento e Coordenaçâo Geral ate 0
dia 12 de agosto de 1999.
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Parágrafo Unico - As propostas parcais a que se refere o "caput" deste

artigo serão elaboradas segundo preços correntes, sern nenhum fator de
correçâo decorrente de variacão inflacionária.

Art. 9° - As emendas ao projeto de lei orcarnentária corn indicaçâo de
recursos provenientes de anulaço de dotacâo, sem prejuIzo do disposto na
alinea 'b' do inciso Ill do artigo 160 da Constituiçao do Estado, não poderão
incidir sobre:

- dotacães corn recursos vinculados;
II - dotacöes referentes a contrapartida obrigatOria do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
Ill - dotacöes referentes a obras previstas no orçarnento vigente ou nos

anteriores, da Administração Direta ou Indireta, e não concluldas.
Art. 10 - Acornpanharáo a proposta orçarnentária, além dos quadros

exigidos pela Iegislaçao em vigor:
- quadros consolidados dos orçamentos das autarquias e das fundacöes

püblicas, das ernpresas subvencionadas e dos fundos estaduais;
II - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as transferências

intragovernamentais e os aportes de capital a empresas subvencionadas;
Ill - demonstrativo dos recursos a serern aplicados na manutenção e no

desenvolvirnento do ensino, para fins do disposto no artigo 201 da
Constituição do Estado;

IV - dernonstrativo dos recursos a serern aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no artigo 212
da Constituico Federal e na Ernenda a Constituiçâo n o 14, de 12 de
setembro de 1996;

V - dernonstrativo dos recursos a serern aplicados em programas de saüde,
para fins do disposto no parágrafo ünico do artigo 158 da Constituicão do
Estado;

VI - dernonstrativo dos recursos a serern aplicados no amparo e no fomento
a pesquisa, para fins do disposto no artigo 212 da Constituicäo do Estado e
no artigo 92 do Ato das Disposicöes Constitucionais TransitOrias, corn a
redaçao dada pela Emenda a Constituiçâo n o 17, de 20 de dezembro de
1995;

VII - dernonstrativo do serviço da divida para 2000, corn identificacäo da
natureza da divida e discrirninaçao do principal e dos acessórios,
acompanhado da memOria de cálculo das estirnativas das despesas corn
arnortizaçäo e corn juros e encargos;

VIII - demonstrativo das despesas a serern realizadas corn contrapartida
obrigatoria do Tesouro Estadual, especificando-se a origem e o rnontante dos
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recursos;

IX - dernonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do Estado
desdobrada em categorias econômicas, subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alineas e suballneas;

X - demonstrativo da despesa corn pessoal, para fins do disposto no artigo
169 da Constituiçâo Federal e na Lei Complementar Federal n o 82, de 27 de
marco de 1995;

XI - demonstrativo da previsão de arrecadação do Imposto sobre
Operaçães Relativas a Circulaçao de Mercadorias e sobre Prestaçöes de
Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Cornunicaçao -
ICMS - discrirninado por género;

XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investimentos ern obras previstos para 2000, especificados por municIpio,
exceto no que se refere ao Poder Judiciário, que os especificará por regiäo do
Estado.

Parágrafo ünico - Para os fins do disposto no inciso V deste artigo,
consideram-se prograrnas de saCide aqueles a serern implementados corn
dotacoes orçarnentárias consignadas aos órgãos e as entidades do Sistema
Unico de SaUde - SUS.

Art. 11 - 0 projeto de lei orçarnentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito sobre a receita e a despesa decorrente de isençâo,
anistia, remissâo, subsidio e beneflcio de natureza financeira, tributária e
creditIcia.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei
orcarnentária os fundos estaduais objeto de projeto de lei em tramitaçao na
Assernbléia Legislativa ate o dia 31 de agosto de 1999.

Art. 13 - Na prograrna(;o de investimento em obra da Adrninistração
PUblica Direta e Indireta, considerado o imperativo do ajuste fiscal, será
observado o seguirite:

- os projetos ja iniciados terão prioridade sobre os novos;
II - os novos projetos serão programados se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, econãmica e financeira;
b) nâo impllcarem anulação de dotaçöes destinadas a obras já iniciadas, em

execuçäo ou paralisadas.
Art. 14 - E vedada a destinaçao de subvenção econOmica a empresa que

programar cobertura de despesas de investimento corn recursos prOprios,
quando o seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte. do
Tesouro Estadual.

§ 10 - Excetuam-se do disposto neste artigo Os recursos provenientes de
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convenio que tenha corno objetivo especIfico a cobertura de despesa de
investirnento.

§ 2° - 0 disposto neste artigo nâo se aplica a situacáo excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, corn parecer favorávei da
Junta de Programaçao Orcarnentária e Financeira e corn aprovação do
Governador do Estado.

Art. 15 - E obrigatOria a consignaçâo de recursos na lei orçarnentaria, para
lastro de contrapartida a emprésbmos externos contratados, incluindo
pagamento de sinai, amortizaçao, juros e outros encargos.

Art. 16 - A lei orçamentária consignará recursos para atendimento das
propostas de natureza orçamentária priorizadas nas audiências pUblicas
regionais.

Parágrafo Unico - As propostas a que se refere este artigo seráo
identificadas na lei orçarnentária.

Seçâo Ii
Das Diretrizes para a Orcamento Fiscal

Art. 17- 0 Orcarnento Fiscal compreenderá:
- o orçamento dos órgaos da administração direta;

II - as orçamentos das autarquias e das fundacoes püblicas;
Ill - os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 18 - As despesas do Poder Executivo para a exercIclo de 2000,

realizadas a conta do Tesouro Estadual, näo poderão exceder o mantante
fixado na lei orçarnentária para o exercIcio financeiro de 1999.

Art. 19 - 0 Orçarnenta Fiscal discriminará a despesa por unidade
orçamentária, segundo a classificaçao por funcào, subfunçâo, programa,
projeto e subprojeto, atividade e subatividade, e operaçães especials e seus
desdobramentos, indicando, para cada urn, a origem do recursa, a
procedência e o grupo de despesa a que se refere.

§ 1° - Os grupos de despesa a que se refere o "caput" deste artigo
classificarn-se ern:

- pessoal e encargos sociais;
II - juros e encargos da divida pCblica;
Ill - outras despesas correntes;
IV - investimentos;
V - inversöes financeiras;
VI - amortizaçáo da dIvida püblica;
Vii - outras despesas de capital;
VIII - diversas aplicaçoes.
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§ 21 - Os projetos e as subatividades seräo apresentados corn as

respectivas metas e quantificaçoes e serão agrupados em projetos e
atividades, que conteráo descrição sucinta de seus objetivos.

Art. 20 - As despesas corn pessoal e encargos previdenciários serâo
fixadas respeitando-se as disposiçoes do artigo 169 da Constituiçâo Federal e
da Lei Complementar Federal n o 82, de 27 de marco de 1995, e a principio da
vaiorizacao, da capacitaçâo e da profissionalizaçao do servidor.

Paragrafo ünico - A lei arçamentária consignará as recursos necessários
para atender as despesas decorrentes da implantação dos pianos de carreira
do servidor.

Art. 21 - A celebraçao de convënio para concessão de subvençäo social e
auxIlia para despesa de capital, bern corno a sua prograrnaçäo na lei
orçamentaria, estào condicionadas ao cumprimento do disposto na Lei no
12.925, de 30 dejunho de 1998.

§ 1 1 - E vedada a celebraçào de convênio corn Orgão ou entidade ern
situacâo irregular constante na tabela de credores do Sistema Integrado de
Administraçâo Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

§ 21 - 0 disposto no "caput" deste artigo näo se aplica as caixas escolares
das redes pUblicas estadual e municipal de ensino.

Art. 22 - Não poderào ser destinados recursos de quaiquer espécie para
despesas corn:

- sindicato de servidores pUblicos, associaçâo au clube de servidores
pUblicos;

II - pagarnenta, a qualquer titulo, a servidor da Administração Direta e
Indireta por serviços de consultoria ou de assistência técnica custeados corn
recursos provenientes de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere,
firmado corn órgão ou entidade de direito püblico ou privado, nacional ou
internacional, pelo Orgao ou pela entidade a que pertencer a servidor ou por
aquele em que estiver eventualmente lotado.

Parágrafo Unico - Excetuam-se do disposto no "caput" deste artigo as
destinaçOes de recursos que tenham sida objeto de autorização legal e as
destinadas a creches e escolas de atendirnento pré-escolar.

Art. 23 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas par Orgàos e
entidades integrantes do Orcarnento Fiscal, respeitadas as disposiçöes
previstas em iegislaçao especifica, seräo destinadas prioritariamente aa
custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais.

Art. 24 - A despesa corn precatórios judiciários será programada, na lei
arçamentária, em dotacâo especIfica de cada unidade orçamentária
respansável pela débito.
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§ 1° - Os órgãos e entidades integrantes do Orcamento Fiscal deverâo
encaminhar a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral,
para inclusão na Lei Orçarnentária de 2000, a relacâo de seus débitos
constantes em precatOrios judiciários, apresentados ate 1 1 de julho de 1999 (
1 1 do artigo 100 da Constituiçâo Federal).

§ 2° - Os recursos alocados para os fins previstos no "caput" deste artigo
nao poderâo ser cancelados para a abertura de créditos adicionais corn outra
finalidade.

Art. 25 - A transferência de recursos para municipio, em virtude de
convênio, acordo ou instrumento congênere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade püblica decretado no municipio e reconhecido pelo
Estado, fica condicionada a comprovação, por parte do municipio beneficiado,
de:

I - regular e eficaz aplicação, no ano de 1998, do percentual mInimo
previsto na Constituicâo Federal para a manutenção e o desenvolvimento do
ensino;

II - regular prestaçao de contas relativa a convênio executado ou a parcela
liberada de convênio em execucäo, observados Os prazos nele previstos;

III - instituiçäo e arrecadaçao da total idade dos tributos de sua corn peténcia,
previstos na Constitu icâo Federal.

§ 10 - A transferéncia de que trata o "caput" deste artigo terá finalidade
especifica e estará condicionada ao oferecirnento de contrapartida pela
prefeitura beneficiada, não inferior a:

I - 20% (vinte por cento), para os rnunicIpios pertencentes a area mineira da
SUDENE;

II - 30% (trinta por cento), para os demais municIpios do Estado.
§ 20 - A exigência de contrapartida fixada no parágrafo anterior deste artigo

nâo se aplica as transferências destinadas a cobertura de gastos corn ensino
fundamental, corn saide e corn acöes realizadas nas areas identificadas
corno prioritárias pelo programa Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser cornputadas pelas prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § 1 0 deste artigo, as despesas corn pessoal e os
custos de recursos rnateriais efetivamente utilizados na execuçáo do
convênio, conforrne dispuser o respectivo projeto.

§ 4° - Os rnunicipios cuja quota do Fundo de Participacao dos Municipios
seja superior a arrecadaçao do ICMS verificada no més imediatamente
anterior ficam dispensados da condicâo rnencionada no § 1 0 deste artigo.

§ 50 - E vedada a transferéncia de recursos a municipio em situação
irregular constante na tabela de credores do Sistema Integrado de
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Art. 26 - Náo poderão ser incluldas nos orçamentos despesas classificadas
corno Investirnentos em Regime de Execucâo Especial, ressalvadas as
decorrentes de calamidade püblica, e os recursos destinados ao fomento e ao
amparo a pesquisa cientifica e tecnolOgica.

Secão Ill
Das Diretrizes para 0 Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado
Art. 27 - 0 Orçamento de Investimento das Ernpresas Controladas pelo

Estado será composto pela programação de investimentos de cada empresa
em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a rnaioria do capital social
corn direito a voto e discrirninará a despesa por unidade orcamentária,
segundo a classificação por funcao, subfunçao, programa, projeto, atividade e
operaçöes especiais, indicando para cada urn o detaihamento das aplicaçoes
e a origern do recurso.

Parágrafo ünico - Os projetos e atividades conterao sucinta descricao de
seus objetivos, corn as respectivas metas e quantificacoes.

Art. 28 - 0 Orçamento de lnvestirnento das Empresas Controladas pelo
Estado será acompanhado de quadros que demonstrern:

I - para cada empresa, a origern dos recursos, o detaiharnento da
programaçao de investimentos a serem realizados em 2000 e a composiçào
da participacâo societária no capital em 30 dejunho de 1999;

II - para o conjunto das empresas que integram o Orcarnento de
Investirnento, o resurno das origens dos recursos, do detalhamento dos
investimentos e a consolidaçào do prograrna de investimentos.

Art. 29 - No Orcamento de Investimento das Ernpresas Controladas pelo
Estado, constituern fontes de recursos e investimentos as operaçöes que são,
respectivarnente, origem e aplicaçâo de recursos e que afetam o passivo e 0
ativo circulantes, observado o disposto no artigo 188 da Lei Federal n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976.

Parágrafo ünico - Excluern-se da categoria de receitas e despesas, para
cálculo dos recursos provenientes das operacöes, os itens que não implicarn
entrada ou salda de recursos.

Art. 30 - As ernpresas estatais alocarão os recursos destinados a
investirnentos, prioritariarnente, na contrapartida de financiamento obtido de
agëncias e organisrnos nacionais e internacionais.

CapItulo IV
Das Alteraçoes da Legislação Tributaria e Tributario-Administrativa

Art. 31 - 0 Poder Executivo enviara 6 Assembléia Legislativa projetos de lei
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sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a
Iegislaçâo vigente, corn vistas a seu aperfeiçoamento, adequaçao a
mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares federals,
resoluçöes do Senado Federal ou decisães judiclais, as quais versarãa, em
especial, sabre:

- a Imposto sobre Operaçoes Relativas a Circulação de Mercadorias e
sobre Prestaçoes de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicaçâo - ICMS -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
sociais do tributo;

II - o Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doacão de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD -, visando a adequacâo da Iegislação estadual aos
comandos de lei complernentar federal ou de resoluçao do Senado Federal;

Ill - a Imposto sabre a Propriedade de Velculos Automotores - IPVA -, corn
vistas, principalmente, a revisão da base de cálculo, das aliquotas e das
hipOteses de incidéncia, não-incidência e isenção e 20 aperfeiçoamento dos
mecanismas para a modernização e a agilização de sua cabrança,
arrecadaçao e fiscalização;

IV - a contribuiçao de rnelhoria, corn a finalidade de tornar exeqülvel a sua
cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, corn vistas a revisâo de suas hipóteses
de incidência, bern coma de seus valores, de forma a tarnar compatIvel a
arrecadaçâo corn as custos dos respectivos serviças;

VI - a instituição de novas tributas ou a modificaçao daqueles já instituldos,
em decorrência de revisào da Constituicào Federal;

VII - a aprimaramento do tratamenta tributário simplificado aplicável a
microempresa, ao micrapradutor rural, a empresa de pequeno porte e ao
pequeno produtor rural;

VIII - a aperfeiçoamento do sistema de forrnação, tramitacao e julgamento
dos processos tributário-administrativos, visando a sua racionalizaçao,
sirnplificação e agilizaçaa;

IX - a aplicaçao das penalidades fiscais, coma instrumenta inibitOrio da
prática de infraçâo da legislag5o tributária;

X - a aperfeiçoamenta dos sistemas de fiscalizaçaa, cobrança e
arrecadaçào de tributas, abjetivando sua maior justeza, modernização e
eficiência.

Capitula V
Da Politica de Aplicaçãa das Agendas Financeiras Oficiais

Art. 32 - As instituiçöes financeiras oficials integrantes do sistema financeiro
estadual atuarãa, priaritariamente, no apoia creditIcia aos programas e aas
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prajetas do Governa Estadual.

§ 1 0 - As agendas financeiras oficiais abservarãa, nos empréstimos e nos
financiamentas concedidos, as politicas de reduçao das desigualdades intra-
regianais e inter-regionais e de defesa e preservaçãa do melo ambiente,
danda priaridade para a pequeno e a media pradutar rural e para a pequena e
a media empresa.

§ 21 - Os empréstimos e as financiamentos das agendas financeiras oficials
serão cancedidas de forma a que Ihe seja, pela rnenos, preservado a valor e
garantida a remuneraçâo dos custas de captaçâa.

Cap Itulo VI
Da Administraçaa da Dlvida e das Operaçoes de Crédito

Art. 33 - A administraçao da divida pUblica estadual interna au externa terá
por objetivo principal rninimizar custos e viabilizar fontes alternativas de
recursas para o Tesaura Estadual.

Art. 34 - A captaçãa de recursos, nas modalidades de aperaçöes de crédito,
pela Administraçao Direta ou par entidade da Administraçào Indireta,
observada a Iegislaçao em vigor, será feita mediante a contrataçâa de
financiamentos.

Art. 35 - Na lei arcamentária para o exercicia de 2000, as despesas corn
amortizaçâo, juras e dernais encargos da dIvida serâo fixadas corn base nas
aperaçöes contratadas e nas autorizaçöes concedidas ate a data do
encaminhamento do prajeta de lei a Assernbléia Legislativa.

Capitula VII
Disposiçoes Finals

Art. 36 - Os saldos financeiros Iivres de recursos ordinários, a conta do
Tesouro Estadual, apuradas no encerramento do exerciclo de 1999,
canstituirâa antecipaçäo de quota financeira no exercicio de 2000, para as
Orgâos integrantes do Orçamento Fiscal a que se referirem.

Art. 37 - 0 Poder Executivo, par meio das unidades centrals de
planejarnento e de orçamento, atenderá, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis
cantados da data do recebimento, as solicitaçoes, encaminhadas pelo
Presidente da Assembléia Legislativa aquele Poder, de infarrnaçoes e dados,
quantitativos e qualitativos, relativos as categarias de programaçâo, que
justifiquem as valores orçadas e evidenciem a acáo do Governo.

Art. 38 - Para as fins de acompanhamento e fiscalizaçäo orcamentarios, a
que se refere a almnea "b" do inciso I do artiga 160 da Constituiçaa do Estado,
será assegurada a Cornissäa de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentária da
Assembléja Legislativa e aos LIderes de bancada acesso aa Sistema
Integrado de Administraçâa Financeira do Estado de Minas Gerais - Sistema

ziC.
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Integrado de Administraçao Financeira - SIAF-MG - para consulta.
Art. 39 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviará mensalmente a

Assernbléia Legislativa relatOrio sabre a arrecadacão total do ICMS referente
ao mës irnediatarnente anterior, discrirninando a arrecadaçâo por subgrupo.

Art. 40 - Se a lei orçarnentária anual não for sancionada ate o final do
exercIcio de 1999, fica autorizada, ate a sua sançao, a execuçâo dos créditos
orçamentários propostos no projeto de lei orçamentária, a razáo de 1/12 (urn
doze avos) ao més.

§ 1 0 - No caso de ser a receita orçarnentária insuficiente para atender a
razâo fixada no "caput" deste artigo, as quotas arcamentárias proporcioriais
ficarão limitadas a expectativa de receita atestada pela comissâo a que se
refere a § 20 do artigo 155 da Constituiçao do Estado.

§ 21 - Considera-se antecipaçào de crédito a conta da lei orçamentária a
utilizacao de recursos autorizada no "caput" deste artigo.

§ 3° - Após a sançäo do Governador do Estado, as eventuais saldos
negativos apurados serâo ajustados, mediante abertura de créditos
adicionais, par rneio de remanejamento de dotaçoes.

Art. 41 - 0 Poder Executivo publicará, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis
contados da data da publicação da lei orcamentária anual, as quadros de
detalharnento da despesa, par unidade orçamentária, segundo a classificaçâo
par funcâo, subfuncâo, programa, projeto e subprojeto, atividade e
subatividade, e operaçöes especiais e seus desdobramentos, especificando a
elemento/subelemento de despesa, a grupo de despesa, a origem do recursa
e sua pracedência.

Parágrafo ünica - 0 desdobramento da programacãa do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pela Estado será publicada
observando-se, para cada projeto e atividade e operaçöes especiais, a
detaihamento das aplicaçoes e as arigens dos recursos.

Art. 42 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a Tribunal de
Contas e a Ministério PUblico farão publicar, no Orgãa oficial dos Poderes do
Estada, ate a 20 0 (vigésimo) dia do mês subsequente ao trirnestre vencido,
par unidade orçarnentária, demanstrativos da despesa mensal corn a
remuneraçãa de seus servidores, par cargo ou funcão, realizada nos meses
do trimestre anterior, evidenciando a nUrnero de servidores e as totais do
vencimento, das vantagens de qualquer espécie e das gratificaçoes pagas
par funcào.

Parágrafo Unica -0 disposto no "caput" deste artiga aplica-se as autarquias,
as fundaçoes, as ernpresas subvencianadas e as empresas contraladas pelo
Estado.
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Art. 43 - A lei orcarnentária conterá dispositivo que autorize operacães de

crédito par antecipaçao da receita e para refinanciarnento da divida.
Art. 44 - No prajeta de lei que trate de autorização ao Poder Executiva para

a realização de aperacão de crédito deverá constar a praza de validade da
autorizacão concedida pelo Poder Legislativo.

Art. 45 - A abertura de créditos suplementares e especiais será feita par
decreta, após autorizacão legislativa.

§ 1 0 - Os créditos suplementares e especiais a que se refere a "caput" deste
artigo serão elaborados conforme detalharnenta canstante no artiga 19, para
a Orçamento Fiscal, e no artiga 27, para a Orcamento de Investirnento das
Ernpresas Controladas pelo Estado.

§ 21 - A inclusão de grupos de despesa ern subprojetos, subatividades e
nos desdobrarnentos das operaçöes especiais será feita par rneio de abertura
de crédito suplementar.

Art. 46 - As dotaçoes referentes a despesas corn publicação de atos e
matérias no órgão oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos
órgãos a que estiverem afetas.

Parágrafo ünico - As despesas corn publicação de atos do Governador do
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicaçãa Social.

Art. 47 - Os recursos previstos na lei orcamentária sob o tItulo Reserva de
Contingéncia não serão inferiores a 0,5% (zero vIrgula cinco par centa) da
receita orçamentária total estimada para 2000.

Art. 48 - Acompanharäo as projetos de lei de autoria do Governador do
Estado exposicães de motivos circunstanciadas que as justifiquern.

Parágrafo Onica - Os projetos de que trata a "caput" deste artiga, se
contiverem previsào de aumento de despesa, deverão ser acompanhados de
rnemória de cálcula que dernonstre o irnpacto financeiro-orçarnentário de sua
execução.

0 
Art. 49 - Não será apreciado prajeto de lei que conceda ou amplie incentiva,

isencão ou beneficia de natureza tributária ou financeira sern que se
apresente a estirnativa da renUncia de receita correspondente, bern coma as
despesas programadas que serão anuladas.

Art. 50 - Será incluIda no projeto de lei orçamentária prograrnacãa de
despesas a conta de recursos estimados em virtude de a!teracão da
legislação tributária decorrente de projeta que esteja em tramitacão ou que

ZE venha a ser enviado a apreciacão da Assembléia Legislativa durante a
0 tramitaçãa da prapasta de Orçarnento.

Parágrafo Unico - A programacão condicional de que trata este artiga sera
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identificada a parte do restante do Orçamento.
Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 52 - Revogam-se as disposicães em contrário."
- Publicado e distribuldos seus avulsos aos Deputados e as comissöes

permanentes, vai o projeto a Comissão de Fiscalizacâo Financeira, para fins
do art. 204 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFCIOS

Do Sr. Marcelo Miranda, Presidente da Assembléia Legislativa do
Tocantins, encaminhando cópia de requerimento aprovado pelo Plenário
desse Legislativo, em que se pede apoio dos Deputados mineiros, a firn de
que intercedam junto a sua bancada no Congresso Nacional, para que se
proceda a implantaçâo da Ferrovia Norte-Sul e da Hidrovia Araguaia-
Tocantins. (- A Comissäo de Transporte.)

Do Sr. Antonio Honorato, Presidente da Assembléia Legislativa da Bahia,
encaminhando cOpia de mocäo aprovada por essa Casa, cumprimentando o
Legislativo mineiro pela promoção da teleconferëncia sobre o tema Desafios
da Federaçäo Brasileira.

Da Sra. Maria Elvira Salles Ferreira, Deputada Federal e Presidente do
Forum de Mulheres do Mercosul Capitulo Brasil, solicitando que esta Casa
autorize a Deputada Elbe Brandão a participar do V Encontro del Foro de
Mujeres del Mercosul, a realizar-se de 23 a 25 de maio de 1999, em
Montevidéu. (- A Comissào de Turismo.)

Do Sr. Antonio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, encaminhando,
em atençäo a requerimento do Deputado Joâo Leite, os contratos e o
convênio celebrados entre o DER-MG e a Petrobrás Distribuidora S.A., bern
como o contrato de construção da ponte sobre o Ribeirão da Lagoa, no
MunicIplo de Bom Repouso. (- A Comissào Especial para Emitir Parecer
sobre a Indicacão dos Titulares das Seguintes Entidades: Departamento de
Obras PUblicas do Estado de Minas Gerais - DEOP-MG - e Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.)

Dos Srs. João Batista de Melo, Presidente da APAE de UnaI, e Jacques
Orlando Ribeiro Vário, Presidente da APAE de Guaxupé, solicitando a este
Legislativo que vote contra a aprovaçào do Projeto de Lei n o 112/99. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei n o 112/99.)

Da Sra. Mariléa Aparecida de Lima, Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social do MunicIpio de Carrancas, solicitando a este Legislativo
que considere, na análise do Projeto de Lei no 112199, as questOes que
aponta. ( .-Anexe-se ao Projeto de Lei no 112/99.)
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Da Sra. Maria Elizabeth Santiago Contreiras, Secretária de Politicas de

Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego (2), encaminhando,
para ciência, cOpia do termo aditivo ao convênio celebrado entre esse
Ministérlo e o Estado de Minas Gerais e do convênio celebrado entre o
mesmo Ministério e o Instituto Cultural co Trabalho. (- A Comissão de
Fiscalizacão Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o
art-1 00, inciso XVI, do Regimento Interno.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposicOes

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Mesa passa a receber
proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
PROJ ETO DE LEI N O 344/99

Institui o Dia Estadual da Promoção da Saüde Bucal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituIdo o Dia Estadual da Promocäo da Saüde Bucal, a ser

comemorado anualmente, no dia 21 de outubro.
§ 1 0 - As comemoracOes alusivas data compreendem a realização de

seminários, debates, campanhas e outras atividades que visem a identificar e
a prevenir as doencas bucais da população mineira.

§ 21 - Para a realizaçào dos eventos mencionados no parágrafo anterior, o
Poder Executivo poderá celebrar acordos corn os municIpios e as entidades
organizadas da sociedade civil interessados em participar das
comemoraçOes.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de rnaio de 1999.
Elbe Brandão
Justificação: Leon Tolstoi dizia: "Parece-me que o sorriso, e sO ele, faz

aquilo que chamamos a beleza de urn rosto". A preservação da saUde bucal é
uma das principals metas das acOes de saUde desenvolvidas pela
Organização Mundial de SaUde - OMS - e pelo Sistema Unico de Saüde -
SUS.

O Brasil, nas ültimas décadas, vem reduzindo significativarnente o indice de
Dentes Cariados, Perdidos e Obturados - CPOD - de sua populacão. Em
algumas cidades das regiOes Sul e Sudeste, a populacão ja apresenta indice
de cane compatIvel ao estabelecido para o ano 2000 pela OMS para a faixa
etária de 12 anos de idade. A reducão da prevaléncia e incidéncia da cane no
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Brasil deve-se sobretudo as poilticas püblicas de fluoretação das águas de
abastecimento e do creme dental E as práticas coletivas de prevenção
desenvolvidas na rede escolar pelas equipes de saUde bucal dos Orgãos
governarnentais que atuarn na area.

For outro lado, é importante salientar que existern diversas enfermidades
que atingem a boca. Entre elas, podem ser citadas as mais comuns: doencas
periodontais, ma oclusão, neoplasias (maligna ou benigna), lesöes da
mucosa, displasias e lesães de natureza infecciosa e inflamatória. A não-
identificaçao desses males, assim coma a não-realização da prevençao e do
tratamento em tempo hábil podem causar reflexos comprometedores a
Orgãos vitals do corpo humano. Embora seja de amplo conhecimento as
perigos dessas doenças, e larnentável que o üitirno inquerito epidemiolOgico,
realizado em 1996 pelo Ministério da Saüde, tenha omitido pesquisa sobre o
assunto, resultando no acimulo de desinformação sobre os indices de
prevalência, incidência e a necessidade de tratamentos desses males. Sobre
os males citados, não se conhecem influências da aplicação dos fluoretos,
que, ainda, são os principals agentes redutores da cane dental no Pals.

Tendo em vista tais consideraçães, nao existem dUvidas de que o Poder
Executivo tratará a assunto como da maxima importância e receberá das
entidades ligadas a area todo o apoio necessánio para atingir a população
mineira, visando a sua participacäo nos eventos. A valonizaçâo do ser
humano, sobretudo do cidadão mineiro, é premissa constitucional. A
realização de acöes promocionais e preventivas da saUde bucal deve ser uma
luta diana, corn o objetivo clara de sernear no rosto de nossa gente urn sorriso
saudável.

- Publicado, vai a projeto as Cornissöes de Justica e de Satide para
parecer, nos termos do art. 190, c/co art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 345/99
Declara de utilidade pCiblica a Associaçao Paroquial São Sebastiâo, corn

sede no Municipio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão Paroquial São

Sebastião, corn sede no Municipio de Contagem.
Art. 2 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1999.
Agostinho Silveira
Justificação: A Associaçäo Paroquial São Sebastião, fundada em 17/10/96,

é urna sociedade civil sem fins lucrativos. Seu objetivo preclpuo é assistir as
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pessoas ou as familias carentes no que se refere a alimentação, a saude e a
educação.

Futuramente, a entidade pramoverá também cursos de capacitação
profissional, por si ou por meio de convênios, podendo, para tanto, celebrar
contratos de administração e manutenção corn outras instituiçöes, desde que
previarnente aprovados em reuniáo de sua diretoria.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e Da Educacao, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103,
inciso I, do Regimento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N o 346/99
Autonza a Poder Executivo a criar a Fundo Especial de Despesa de

Reparação de Interesses Difusos Lesados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado o Poder Executivo a cniar o Fundo Especial de

Despesa de Reparaçào de lnteresses Difusos Lesados, que integrara a
estrutura organizacional do Ministério Püblico do Estado de Minas Gerais,
vinculado a Unidade de Despesa "Diretoria Geral".

Art. 20 - 0 Fundo Especial de Despesa de Recuperação de Interesses
Difusos Lesados terá par objetivo ressarcir a coletividade par danas causados
ao rneio ambiente, ao consumidor, bern coma a bens e direitas de valor
artIstico, estético, histOrico, turistico e paisagIstico, no territOnio do Estada.

Art. 30 - Constituern receitas do Fundo:
- as indenizaçoes decorrerites de condenaçöes par danos causadas aos

bens descritos no artigo anterior e as multas pelo descumprimento dessas
condenaçaes;

II - as rendimentos decorrentes de depósitos bancários e aplicaçoes
financeiras, observadas as disposiçoes legais pertinentes;

Ill - as cantribuiçoes e doacOes de pessoas fisicas e juridicas, nacionais au
estrangeiras;

IV - a produto de incentivos fiscais instituldos a favor dos bens descritos no
art. 2°.

Art. 4° - Os recursos do Fundo serâo depositados em conta especial de
instituiçoes financeiras do Estado, a disposiçâo do Conseiho Estadual de que
trata a art. 50.

§ 1 0 - As instituiçöes financeiras, no prazo de dez dias, comunicarão ao
Conselho Estadual as depósitos realizados a crédito do Fundo, corn
especificaçâo da origem.

§ 2° - Fica autonizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo
em operaçöes ativas, de modo a preser-va-las contra eventual perda de poder
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aquisitivo da moeda.

§ 31 - 0 saldo credor do Fundo, apurado em balanco no término de cada
exercIcio financeiro, sera transferido para o exercIcio seguinte, a seu crédito.

§ 40 - 0 Presidente do Conseiho Estadual é obrigado a proceder a
publicação mensal dos demonstrativos da receita e das despesas gravadas
nos recursos do Fundo.

Art. 5° - 0 Fundo será gerido por urn Conseiho Estadual corn sede na
Capital do Estado, corn a seguinte composicào:

I - Secretário da Cultura;
II - Secretário da Adrninistracão e Recursos Humanos;
III - Secretário da Fazenda;
IV - Secretário da Justica e Direitos Hurnanos;
V - Secretário do Meio Am biente e Desenvolvimento Sustentável;
VI - Secretário Executivo do PROCON Estadual;
VII - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado;
VIII - Procurador-Geral da Justica;
IX - Coordenador das Procuradorias de Defesa do Cidadão;
X - trés representantes de associacöes instituidos de acordo corn Os incisos

I e II, do art. 5 0 , da Lei Federal no 7.347, de 24 de julho de 1985.
§ 10 - A direcâo do Conselho será exercida por urn Presidente e urn Vice-

Presidente Executivos, eleitos pelo voto direto dos seus membros.
§ 21 - Sornente poderâo ser eleitos para os cargos referidos no parágrafo

anterior os mernbros do Conselho mencionados nos incisos I e VI deste
artigo.

§ 30 - 0 Conselho terá uma Secretaria Executiva, diretamente subordinada
ao Presidente.

§ 40 - Os representantes das associacães referidas no inciso X deste artigo
serão escolhidos pelo Presidente do Conselho, entre indicar,6es de entidades
cadastradas junto a Secretaria Executiva.

§ 5° - Nas hipOteses de irnpedirnento, os mernbros do Conseiho poderão
designar representantes para as reuniöes do Colegiado.

§ 60 - A participaçâo do Conseiho Estadual é considerada servico pUblico
relevante, vedada a rernuneracáo a qualquer tItulo.

Art. 61 - 0 Conselho Estadual, no exercicio da gestäo do Fundo, terá as
seguintes atribuicoes:

I - zelar pela utilizacäo prioritária dos recursos do Fundo no próprio local
onde o dano ocorrer ou possa vir a ocorrer;

II - examinar e aprovar projetos relativos a reconstituição, reparaçào,
preservação e prevençao dos bens mencionados no art. 2°;
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III - firrnar convênios e contratos corn o objetivo de elaborar, acornpanhar e

executar projetos pertinentes as finalidades do Fundo, mediante prévia
autorizacão do Governador do Estado;

IV - solicitar a colaboração dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio
Ambiente - CONDEMAs -, dos Conselhos Municipais de Defesa do
Consurnidor - CONDECONs - e Conselhos Municipais de Protecâo do
Consumidor - COMPROCONs -, e dos Conseihos Municipais de Defesa do
PatrirnOnio Artistico, Estético, Histórico, TurIstico e PaisagIstico, onde houver,
para aplicação de seus recursos a cada caso concreto;

V - elaborar convênios corn os Conselhos de outros Estados e corn o
Conseiho Federal, corn o objetivo de orientacâo e intercârnbio reciproco..,,
bern como a destinação de recursos do Conselho Federal, na hipátese de a
União ter iriteresse na preservacão de bens situados no territôrio do Estado;

VI - rerneter ao Juiz de Direito prolator da decisão que condenou a
preservação do dano, ou a autoridade que cominou rnulta pelo dano causado,
relatório especificado da aplicaçao dos recursos para a reconstituicâo do bern
lesado;

VII - elaborar seu Regimento Interno, no prazo de sessenta dias;
VIII - prestar contas aos órgãos competentes, na forma legal.
Art. 70 - 0 Conselho Estadual reunir-se-á ordinariarnente ern sua sede, na

Capital do Estado, podendo reunir-se extraordinariamente em qualquer ponto
do território estadual.

Art. 81 - Poderâo apresentar ao Conselho Estadual projetos relativos a
reconstituiçäo, reparaçào, preservacào e prevenção dos bens referidos no art.
2°:

I - qualquer cidadäo;
II - entidades que preencharn os requisitos referidos nos incisos I e II, do

art. 50 , da Lei Federal n o 7.347, de 24 de julho de 1985.
Art. 9° - A Procuradoria-Geral de Justiça prestará apoio administrativo e

fornecerá os recursos humanos e rnateriais ao Conselho e a sua Secretaria
Executiva.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 11 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, 18 de maio de 1999.
Amilcar Martins
Justificaçâo: A Lei Federal no 7.347, de 24/7/85, ao disciplinar a açâo civil

pUblica de responsabilidade por danos causados ao rneio ambiente, ao
consurnidor, a bens e direitos de valor artistico, estético, histOrico, turistico e
paisagistico, e outros direitos difusos e sociais, instituiu, no seu art. 13, a
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criação de urn fundo para a reconstituicão de bens lesados, a ser gerido por
urn conseiho federal ou por conselhos estaduals, dos quals participarão
necessariamente o Ministério Pt:jblico e representantes da comunidade.

Esse Fundo tern como receita indenizaçöes e rnultas impostas aos
responsáveis pelos danos causados aos bens protegidos, cuja
responsabilizacâo judicial, de forma quase exciusiva, vem sendo perseguida
pelo Ministério PibIico.

Ocorre que esse Fundo nào foi criado no Estado, obrigando o Ministério
PUblico a destinar Os valores advindos de condenacöes para o fundo federal,
criado no âmbito do Ministério da Justiça.

Preocupado corn essa situaçâo, sobretudo diante da escassez de recursos
destinados a tais fins, e considerando que as indenizacães pelos danos
causados aos bens estaduais tern sido depositados em conta federal, o que
quer dizer que, normalmente, os recursos não voltam para Minas Gerais,
apresentamos este projeto de lei, cuja aprovação é irnprescindIvel para
reparar as perdas financeiras a que o Estado está submetido. Para tanto
solicito aos rneus pares apoio a minha iniciativa, que também é urn
instrurnento de cidadania.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administracão
Püblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 347/99
Dá preferência de tramitaçäo aos procedimentos judiciais em que figure

como parte pessoa fisica corn idade igual ou superior a sessenta e cinco
anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os procedimentos judicials em que figure como parte ou

interveniente pessoa fIsica corn idade igual ou superior a sessenta e cinco
anos receberão, mediante requerimento do interessado, tratarnento prioritário
na prática de todo e qualquer ato ou diligência procedirnental, tais como
distribuiçao, publicaçäo de despacho na imprensa oficial, cttação e intimaçâo,
inclusáo em pauta de audiência e julgamento e proferirnento de decisäo
judicial.

§ 10 - 0 interessado na obtencão do benefIcio estabelecido nesta lei deverá
requerê-lo ao juiz da causa, cornprovando desde logo, corn documento hábil,
que possui idade igual ou superior a sessenta e cinco anos.

§ 20 - As secretarias ou os cartOrios, quando da autuacão de procedimento
judicial, aporào, em destaque, na capa deste, a seguinte expressão:
"Procedimento corn Trarnitacão Prioritária - Parte corn Idade Igual ou Superior
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a 65 Anos".

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de maio de 1999.
Chico Rafael
Justificação: Por rneio deste projeto de lei, estamos propondo que os

procedirnentos judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa
fIsica corn idade igual ou superior a 65 anos recebam, mediante requerimento
do interessado, tratamento prioritário na prática de todo e qualquer atc ou
diligência procedimental, tais como distribuiçao, publicacao de despachos na
irnprensa oficial, citaçães e intirnacöes, inclusäo em pautas de audiéncias e
julgarnentos e proferirnento de decisães judiciais.

O presente projeto de lei tern respaldo na Constituicão Federal, que, em seu
art. 230, assirn dispöe:

"Art. 230 - A farnIlia, a sociedade e o Estado tern o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participaçâo na comunidade, defendendo
sua dignidade e bern-estar e garantindo-Ihes o direito a vida".

Em verdade, a integral participacâo na cornunidade, a plena defesa de sua
dignidade e o zelo pelo bern-estar do idoso somente ocorrerâo quando as
várias medidas ja existentes se sornarern as que sao preconizadas por este
projeto de lei.

Aos 65 anos, o ser hurnano ja ingressou na ültima quadra de sua vida. Nâo
podernos deixar que a esperança morra corn ele. Por isso estamos propondo
meios de resgatar a sua dignidade no tocante aos procedirnentos judiciais em
que e parte interessada, tendo, corno tal, o direito de ye-los decididos.

Pela justiça, pela oportunidade e pelo alcance social deste projeto de lei,
esperarnos contar corn o apoio de nossos nobres pares para a sua
aprovacäo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e do Trabalho para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
No 325/99, do Deputado Sebastiào Costa, solicitando seja formulado voto

de congratulaçoes corn o Sr. Edson Moreira, Delegado da Delegacia de
Homicidios da Secretaria da Segurança PUblica, pelo trabalho que vern
realizando. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

No 326/99, da Cornissão de Fiscalizaçao Financeira, pleiteando seja
solicitada ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado a elaboracáo de
nota técnica relativa ao impacto financeiro-orçarnentário do Projeto de Lei no
40/99.



rA-I
680

NO 327/99, da Comissão de Fiscalizacão Financeira, pleiteando seja
solicitada ao Secretário de Administração a elaboração de nota técnica
relativa ao impacto financeiro-orçamentário do Projeto de Lei n o 40/99.

N O 328/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, pleiteando seja
solicitada ao Secretário da Fazenda a elaboração de nota técnica relativa ao
impacto financeiro-orçarnentario do Projeto de Lei n o 66/99.

Da Comissão de Saüde, solicitando seja realizada teleconferência sobre o
tema "A Gravidez na Adolescência". (- Distribuidos a Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos das Comissöes do
Trabalho (3) e de Fiscalização Financeira e dos Deputados Durval Angelo e
outros, João Leite e outros, Mauro Lobo, João Batista de Oliveira, Elbe
Brandäo, Alberto Pinto Coelho e outros, Sebastião Navarro Vieira, João Leite,
Sebastiâo Costa, Luiz Fernando Faria, Márcio Cunha, João Paulo, César de
Mesquita e outros e Dimas Rodrigues.

Cornunicaçöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacães das ComissOes de

Fiscalizaçäo Financeira, do Trabalho e de Direitos Humanos e dos Deputados
Mauri Torres, Alencar da Silveira Junior, Antonio Roberto, Wanderley Avila e
Gil Pereira.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alvaro AntOnio.
o Deputado Alvaro AntOnio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, prezados visitantes, no dia 7 do corrente mês, juntamente corn o
Presidente da Comissâo de Fiscalização Financeira, tivemos a oportunidade
de fazer uma visita ao anel rodoviário. Naquela oportunidade, ali
cornpareceram várias autoridades do 6 0 Distrito Rodoviário, autoridades do
DER-MG, Vereadores, lideranças comunitárias, enfim, várias pessoas que
realmente se interessam pelo trãnsito da nossa Capital.

Temos que louvar essa iniciativa do Deputado Márcio Cunha, tendo em
vista que o anel rodoviário é urna das pecas mais importantes da nossa
Capital. Temos de dar a ele urn valor especial, porque é a Unica artéria,
dentro da nossa Capital, que, realmente, é uma via expressa. Não tern
nenhuma passagem de nivel, e cornpletamente desobstruIdo desde o alto da
antiga BR-3 ate a salda da BR-262, que vai para Monlevade, Itabira, etc. Isso
faz corn que tenhamos uma responsabilidade major ainda corn esse anel
rodoviário.

Constatamos nessa visita o estado lastimável em que se encontra o nosso
antigo anel. Ele foi projetado para 35 mil veiculos/dia. Hoje, as pesquisas
mostrarn que ele atinge a cifra de 70 mil a 80 mil velculos diariamente. 0 seu
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piso está em estado deplorável. Ao longo do anel rodoviário, é frequente
verificarmos a forrnação de favelas, a invasão da area de jurisdicao do anel,
enfim, o anel está completamente acéfalo, necessitando mesmo de urn
socorro.

0 Deputado Márcio Cunha, antigo Vereador da Capital, conhecendo os
problemas da nossa cidade, houve por bern marcar uma reunião conjur. a da
Comissão de Transporte corn a Comissão de Fiscalização Financeira.

Penso que essa visita ira trazer proveito e deverá ter resultados positivos,
tendo ern vista que as autoridades, em conjunto, puderam discutir os vários
aspectos e as necessidades por que passa o anel rodoviário.

Pudernos também avaliar o quanto é perigoso trafegar naquele anel. Sr.
Presidente, Srs. Deputados, ficamos all durante mais ou menos 2 horas e
tivemos a oportunidade de assistir a nada rnenos do que cinco acidentes. Na
verdade, estava chovendo. Na chuva, ha motorista que pensa que pode
trafegar na mesma velocidade corn que trafega corn a pista seca.
Naturalmente, a chuva provocou uma quantidade maior de acidentes. Mesmo
assim, em 2 horas, acontecer cinco acidentes é urn fato que deve preocupar
as nossas autoridades. Entendemos que tudo isso é a ponta de urn "iceberg"
que está acontecendo corn os transportes e o trânsito em nosso Estado.
Vejam, Srs. Deputados, que órgãos perrnanentes e órgãos que elaboravarn
projetos, como o PLAMBEL, corno o GEIPOT, como a EBTU, a
TRANSMETRO e a Secretaria dos Transportes foram desativados no nosso
Estado. Sem dUvida alguma, isso está ocasionando essa balbUrdia no
transporte e no trãnsito do nosso Estado.

Quando em Belo Horizonte foi implantada a METROBEL, essa companhia
foi mal concebida, porque nâo houve uma discussão corn a populacão de
Belo Horizonte. Não havia discussOes sobre quando irnplantar urn programa
na cidade. 0 cidadão já se havia acostumado a fazer urn trajeto, por mais de
30 ou 40 anos, e, subitamente, este é alterado, sem qualquer aviso ou

C 	 comunicado. Isso trouxe uma repusa pela METROBEL, que, sem dOvida
0 

alguma, verificamos, depois, que muitos se arrependeram de ter combatido
tanto essa cornpanhia, que tantos servicos prestou ao planejarnento da nossa
Capital.

o Deputado Márcio Cunha (ern aparte) - Ilustre Deputado, engenheiro e
Vereador desta cidade, profundo conhecedor dos problemas de Belo

C Horizonte e tambérn, sern düvida algurna, dessa questão do transporte. Ern
primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo, em meu nome e em nome da
Bancada do PMDB. Gostaria de dizer que, ao congratular-me corn V. Exa.,
ilustre Deputado Alvaro AntOnio, V. Exa. tern toda a razão quando defende a
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riecessidade da criação de urna secretaria de transporte. Sem düvida alguma,
esses problemas não apenas afligem Belo Horizonte.

V. Exa citou o problema do anel. Nesse sentido, em norne dos
companheiros que integram a Comissão de Fiscalizaçao Financeira, gostaria
de agradecer a disposição da comissão de V. Exa, por ter conosco
participado daquela visita. Faremos, juntos, uma audiência püblica, apenas
falta marcar a data, aqui na Casa, para que as Cornissães de Fiscalização
Financeira e de Transporte ajam corno se CPI fossem, corn relaçâo a essa
questão do anel rodoviário, que é urn desrespeito a populacão de Belo
Horizonte e âquelas pessoas que, ao longo do anel, vivern, convivern e
trafegam. Ele e, realmente, urn anel da mode. V. Exa. falou muito bern.
Naquele dia havia urna chuva fina, quando fazIamos o trajeto de volta do anel
rodoviário, ocasião em que pudemos constatar e presenciar uns quatro ou
cinco acidentes. Os problemas são os mais fartos possiveis, mas V. Exa.,
evidenternente, corn esse espIrito grandioso e profundo conhecedor, tratará,
de uma forma geral, dos problemas do Estado.

Nesse sentido, quero cam inhar junto corn V. Exa., rnesmo não pertencendo
a Comissão de Transporte. Quero dizer, rnais urna vez, publicamente, para
que seja registrado nos anais da Casa, que V. Exa. tern toda razão. Sem
dUvida algurna, os Deputados desta legislatura acertaram ao escoiher V. Exa.
para presidir a Cornissão de Transporte, pois V. Exa. tern competência,
passado, respeito e conhecirnento dos problemas de transporte ern Minas.
Sern düvida alguma, pode contar, Sr. Deputado, corn este seu companheiro.
Parabéns. Muito obrigado.

0 Deputado Alvaro Antãnio - Muito obrigado, Deputado. Podemos verificar
que, ao lado dessa grande iniciativa do Deputado Márcio Cunha, no sentido
de criar o Movimento SOS Anel de Belo Horizonte, ele prOprio vem ao
microfone para dar o seu apoio irrestrito a criação de uma Secretaria dos
Transportes no Estado de Minas Gerais. Tenho lutado por isso nesta
Assernbléia, assim como lutamos para criar a Comissão de Transporte aqul,
pols não é concebivel que urn dos rnaiores Estados de nossa Federação não
tenha a sua Secretana de Transportes. Temos urna Secretaria de
Transportes, Cornunicaçao e Obras Püblicas, mas esses são assuntos que
não podem conviver harmonicarnente, devido a importância que cada urn
deles representa para a nossa sociedade. Não podem conviver, dentro de
uma mesma Secretaria, Os problernas de transporte e trânsito junto corn os
problemas de obras de todo o Estado. Ha urna necessidade premente de.
vottarmos a ter uma Secretaria de Transportes, pois a miopia de certos
Governadores fez corn que fechassem suas portas e corn que 0 Estado de
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Minas Gerais tivesse prejuizos enorrnes, não so no transporte rodoviário.
Minas tern essencialmente urna vocação Para esse transporte, mas nunca
poderemos nos esquecer do transporte hidroviário, pois Minas Gerais é a
segunda bacia hidrográfica do mundo, corn grandes extensOes de rios
navegáveis. Além disso, o Estado tern urna grande maiha ferroviária, assirn,
não podemos também nos esquecer desse transporte. 0 que tern acontecido
corn o metro de superficie na nossa Capital? Vern se arrastando por rnais de
17 anos, pois não ha urn forum de debates ou alguérn que cobre,
continuamente, não sO do Governo Estadual, rnas também do Governo
Municipal, acOes mais efetivas corn relaçao a sua implantação. Vejarn os
senhores os projetos vindos da Capital Federal, que são enlatados, sem
qualquer discussão, inclusive, corn os nossos técnicos. A prova disso e que,
no ramal Calafate ate o Bairro Eldorado, ternos urna região densamente
povoada, conhecida por todos corno a Cabana do Pai Tornás, e ali passa o
metrO de superfIcie, sern haver, entretanto, uma estacao de parada, para que
O POVO da area possa usa-b. Essa é mais urna prova de que nossos projetos
são importados, sern qualquer discussão corn a cornunidade servida pelo
rneio de transporte em questão.

O Deputado Bené Guedes (em aparte) - Deputado Alvaro AntOnio, rneu
aparte, neste rnomento, é apenas para cumprimentá-lo por sua atuacão
frente da Cornissão de Transporte e por seu posicionamento sempre em
defesa dos interesses maiores de nossa Capital. Quero enaltecer seu
trabalho, que realmente merece o nosso reconhecimento. V. Exa. é urn dos
Deputados rnais antigos desta Casa, tendo cumprido vários rnandatos,
inclusive o de Deputado Federal, e é urn exemplo de luta e dedicacão.
Embora eu não seja fllho de Belo Horizonte, devo dizer que fico orgulhoso ao
v&lo atuar em beneficio desta grande cidade, a nossa Capital.

Nesta oportunidade, quero dizer que V. Exa. tern a total solidariedade da
Bancada do PDT, liderada por mim, que está de acordo corn o seu
posicionamento, corn suas reivindicacOes, mais do que justas. A criação da
Secretaria dos Transportes seria de alta valia para o nosso Estado. Meus
parabéns.

O Deputado Alvaro Antonio - Agradeço o aparte do Deputado Bené
Guedes, LIder do nosso partido, o PDT, que tarnbérn está nos incentivando
quanto a criacão da Secretaria dos Transportes, porque sente que o interior
do nosso Estado também vai precisar de açöes de trânsito e de tráfego, corno
precisou Belo Horizonte. No futuro, as grandes cidades deverão ter Os seus
Orgãos planejadores e urn Orgão central capaz de congregar todas essas
acães no interior de Minas. Podemos comparar o nosso Estado a urn gande
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polvo, corn vários tentáculos e sem cérebro, atuando na area dos transportes.

o Deputado Alencar da Silveira Junior (em aparte) - Deputado Alvaro
Antonio, pelo respeito que tenho por V. Exa., nâo poderia deixar de aparteá-lo
para lhe dar Os parabéns por esse pronunciamento. V. Exa., que é urn politico
serio, correto, e já no oitavo mandato, ao usar esta tribuna fala corn
conhecirnento e sabe perfeitarnente sobre aquilo que está falando. Portanto,
gostaria de parabenizá-lo pela seu dinamismo, pela sua carnpetência,
ressaltando, alérn do seu trabalho, a companheiro que V. Exa. é dentro desta
Casa, urn companheiro corn o qua[ podemos contar a qualquer hora. Espero
que V. Exa. continue brilhando, corno acontece ha alto mandatos. Costumo
brincar que, desde pequenina, quando jogava bola, já conhecia V. Exa., que
a ao Conjunto Santos Dumont entregar troféus. Entào, desde pequenino,
desde nova, lembro-me do trabaiho de V. Exa.

o Deputado Alvaro AntOnio - Agradeço as palavras do Deputado Alencar da
Silveira JUnior, que é urn profundo conhecedor dos problernas da nossa
Capital

Sr. Presidente, gostaria, rapidamente, de cornentar outro assunto: o
estacionamento rotativo que foi implantado nos arredores da Assernbléia
Legislativa. Está havendo uma grande insatisfaçéo, nào sO por parte dos
funcionários desta Casa, mas também das pessoas que vérn a Assernbléia,
que é a casa do povo. Portanto, gostaria que pudéssemos verificar junto ao
Presidente da BHTrans a possibilidade de o estacionamento ser gratuito, pals
näo se trata de urna região erninentemente cornercial, mas de uma região
procurada pelos Prefeitos do interior, pelas iideranças da nossa Capital,
enfim, pela populaçao. Assirn, esse estacionarnento rotativa está criando
dificuldades. Portanto, estamos encaminhando urn expediente ao Presidente
da BHTrans, a fim de que ele estude a possibilidade de não se colocar
estacionarnento pago nos arredores da Assembléia. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Din is Pinheiro.
o Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, apraz-me vir a esta tribuna, e essa motivaçào é quanto a
oportunidade democrática de ocupá-la e, notadarnente, pela razao que a
ocupa.

Deste lugar, senhoras e senhores, inUmeros representantes do povo, de
forma peculiar, manifestaram-se a seus pares, a Minas e aos mineiros.
Ocupar esta tribuna significa externar e participar do conduto democrático,
das aspiraçOes legItimas, das ressonéncias e clamores pUblicos.

A razão é altamente irnportante: anunciar a abertura de mais de mil postos
de trabalho. Sim, nobres iritegrantes do Poder Legislativo, mil empregos. Em
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meio a dissabores de natureza socio-econOrnica, causados pela aviltaçao de
valores financeiros em detrirnento aos humanos, essa noticia é, sern dUvida,
de born grado aos que a anunciam, bern assim aos que a auvem.

Esse aviltamento, sempre é born afirmar, é causado pela neurótica politica
neoliberal, que tudo transforma em nUmeros. lnsensIvel e despropositada.
Contra essa onda de horror ou de histeria, em que o capital ocupa a lugar que
deveria ser sempre da pessaa, surgem manifestaçoes do Gi i'erno Itamar
Franco, coma a agora par nós anunciada.

Está confirmada, Srs. Deputadas, a implantação da Usina Termelétrica de
Ibirité, que, nas obras de instalaçao, gerará mais de mil pastas de trabalho. 0
investimento é a esforca do Governo mineiro, que apoiou canstanternente as
grupos FIATAVIO-PETROBRAS, cam a participaçäo desses dois integrantes
do consórcia. A ordem de grandeza, em nUmeros financeiros, é de mais de
US$450.000.000,00. A usina, para felicidade dos senhares e principalmente
deste javem Deputada, será implantada no Municipia de Ibirité, que temas a
honra de representar nesta Casa.

A geração flrme de energia, da Termelétrica de Ibirité, significa, se
comparada, trés ou quatra usinas Trés Marias, e a equivalente a cinco au alto
usinas termelétricas de Igarape. A usina terá coma forma de alimentaçaa de
combustãa a gas natural, a Oleo leve de recicla - LCO -, e a gas de refinaria.
A previsâo de geraçäo de ICMS é da ordem de US$60.000.000,00, e, em
impostas de importacâa, de US$30.000.000,00.

Par seu cronograrna de aperação, a Termelétrica prevé trés blocos, sendo a
primeiro em novembro de 2002. Para Minas Gerais, alérn dos recursos
decorrentes de trubutas já elencados, temos que a implantaçao redundará em
rnaiar estabilidade para a sistema elétrico, especialmente para a regiáo
metrapalitana, geraçãa de empregas, e melhora de infra-estrutura do Estado.

Manifesto assim, senharas e senhores, a alegria do anUncio do
investimenta, já estanda feito a pratocola corn a Prefeitura Municipal nesse
sentido. A grandeza dos que utilizam esta tribuna não está, no que tange a
mim, na pessoa que a utiliza, mas nos fins e nos propOsitos pelos quais e
para os quais ela é utilizada.

Parabenizo a Sr. Governador pelo destemor, pela manifestacao de
oportunidade e de acäa de governo e, acima de tudo, pela manifestacàa
concreta de trabalho. Ressalta, sobrernaneira, a trabalho, a dedicaçàa, a
brilhantismo e a capacidade do Secretária de Minas e Energia, grande
conhecedor da area, Dr. Paulino Cicero - elemento imprescindIvel a
consecução desse grande ato para Ibirité e para todo a Estada. Registra,
igualmente, felicitaçOes aas grupos participantes, PETROBRAS e FIATAVIO.
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Agradeço, senhoras e senhores, a oportunidade de ser instrurnento dessa

boa notIcia e ter como ouvintes nobres representantes deste Poder. Ante a
manifestaçoes de crise é que evidenciarn-se os grandes estadistas. Muito
obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Chico Rafael.
o Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, membros da Mesa da

Assembléia, ilustres Deputados e Deputadas, püblico presente nas galerias,
ocupo hoje esta Tribuna para manifestar, perante os senhores, a minha
satisfaçäo e - não P0550 negar - a minha vaidade por haver sido indicado
como LIder do PSB pelos meus colegas Deputados. Espero, nesta condição,
procurar desenvolver urn trabaiho ütil, tanto para o PSB quanto para a
Assembléia Legislativa, aprimorando-o e desenvolvendo-o da melhor forma
possIvel nesta Casa. E quero ressaltar que nOs, do PSB, nos poucos meses
que estamos trabalhando nesta Casa, temos procurado desenvolver o nosso
trabalho da meihor forma possIvel, seguindo principios de coerência, ética e
seriedade, haja vista o trabaiho que vern sendo desenvolvido pelos
Deputados Edson Rezende, Eduardo Hermeto e Elaine Matozinhos, todos
eles na sua respectiva area de atuação, procurando dar o rnelhor de Si.
o Deputado Edson Rezende, atuando na Presidência da Comissão de

Saüde, tern procurado apresentar projetos de interesse de toda a população.
E também urn dedicado estudioso da questão do crédito educativo e, nesse
sentido, vern realizando debates e reuniães corn toda a sociedade.

o Deputado Eduardo Hermeto tern feito urn trabalho brilhante na Cornissão
de Fiscalização Financeira. E urn dos entendidos, urna das pessoas que tern
defendido, aqui na Casa, a questão dos fundos previdenciários, para
minirnizar essa situacão grave que é a questao da previdéncia hoje,
principalmente a da previdência do funcionalisrno pUblico.

A Deputada Elaine Matozinhos tern, tambérn, dentro da sua area de
atuação, que é a da segurança püblica, desenvolvido urn born trabalho,
principalmente na defesa da mulher. Reuniu, ha poucos dias, grande nümero
de mulheres no Dia Internacional da Mulher, a fim de conscientizá-las do seu
verdadeiro papel na sociedade mineira e brasileira.

Temos no PSB, hoje, na Prefeitura de Belo Horizonte, o Prefeito Célio de
Castro, que tern desenvolvido urn grande trabaiho a frente da Prefeitura. Corn
certeza e urn homem que abrilhanta os quadros do PSB. Nôs, do PSB, temos
desenvolvido urn trabaiho de interiorização do partido. Estamos corn grandes
projetos para Jevar para o interior a idéia e a doutrina socialista, corn o firn de
tentar dernonstrar que a polItica tern que ter o hornern corno objetivo e corno
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fim de tudo, e não apenas os interesses de ordem eleitoreira e corporativista.

Queria tambérn manifestar aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, minha
posição corn relação ao que o Governador do Estado falou, na semana
passada, a respeito das reivindicacöes de cargos aqui, na Assembléia,
dizendo que os Deputados não estavam votando rnatéria de seu interesse
porque ele não estava norneando pessoas para os cargos que nós
estávamos postulando. Quero dizer aos Deputados que o PSB não fol, ern
rnornento algum, pedir cargos de ordem pessoal. 0 PSB esteve, junto corn o
Dr. Hargreaves, pedindo 680 cargos, a pedido da Deputada Elaine
Matozinhos. São delegados, escrivães, detetives que foram aprovados em
concurso e que ate hoje não foram charnados para p. 'star servicos ao
Estado. Todos somos sabedores do que vern se passando no setor de
seguranca, a dificuldade dos delegados, dos policiais em dar conta do recado.
Então, essa carapuca, Sr. Presidente e Srs. Deputados, näo serve para os
Deputados do PSB. Não fomos là barganhar o nosso voto por cargos. Varnos
barganhar nosso voto por projetos que atendarn realrnente aos interesses do
povo mineiro. Espero que o Governador se mantenha firme. Acho que ele
está certo, porque nào é correto ficar trocando cargo por voto aqul, na
Assembléia. 0 Governador tern que manter sua posicão. Aqui, cada
Deputado tern que votar de acordo corn sua consciência, de acordo corn
aquilo que achar que é born para o povo. Quero parabenizar o Governador
pela ousadia e a coragem que teve de assumir a posicão de não trocar voto
por cargo. Essa realmente é uma iniciativa de valor, é urn procedimento
pouco corriqueiro dentro da polItica que vivemos hoje. Nesse aspecto, quero
parabenizar o Governador, Sr. Presidente, porque precisarnos nos
conscientizar de que não podemos mais continuar vivendo esse estilo de
polItica clientelista e flsiologica.

Quero dizer tambérn aos Deputados que o Governador é contra a verba de
subvencão. Eu também me posiciono ao lado do Governador neste mornento.
Não podemos continuar fazendo desta Casa, da Assembléla Legislativa, urn
grande balcão de assisténcia social. Não é esse o nosso objetivo. E todos
sabernos que essa verba de subvencão serve Unica e exclusivarnente para
fazer campanha politica, para doar para instituiçaes, nem sempre
cornprornetidas corn o bem-estar social. Isso tern sido objeto de dentncia.
Temos acorn panhado, ao longo da histôria, o que estão fazendo corn a verba
de subvencão. Sei que muitos Deputados não estão de acordo comigo, mas
quero manifestar rninha posicão e pedir ao Governador que se rnantenha
firme nesse propósito de nào trocar cargo por voto e não trocar voto por verba
de subvenção.
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Outra questão que também vem nos preocupando bastante, que é objeto de

urn substitutivo de minha autaria, é a reintegracão das praças a PolIcia Militar.
Tenho olhado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, corn grande preocupação,
essa questão dos PMs. Temos ouvido aqui, na Casa, todos as lados, todos Os
Deputados, e nào vi nerihum dos parlamentares fazer nenhurna critica as
praças excluldas. Todos aqui entendem e concorrdam que a exclusão foi
injusta e que a mavimento reivindicatória foi justo. Ora, por qué, entào,
estarnas ampliando, discutindo e perdenda nosso tempo nessa discussão, se
tados as senhores acham que a mavimenta foi justa, que eles mereciarn a
aumenta? Por qué, então, nãa podernas reintegrá-los a corporação? Par que
nãa podemas, de uma vez par tadas, calacar urna pedra sabre essa página
negra da história da PoUcia Militar e dar a esses homens a chance de
retornar?

A culpa é deles au de quern camandava na épaca e não teve sensibilidade
suficiente para detectar na base esse mavimento, que nãa eclodiu da naite
para a dia? Ele fat se desenvalvenda aa tango de muitos anas para ecladir,
infelizmente, naquele ano de 1997.

Srs. Deputados, temas que esgatar, de uma vez par tadas, esta discussäo.
Estamos nos desgastando, desgastanda as praças e a camando da PM. A
esse respeito, quero fazer também urn apelo: que esse movirnenta das
pracas e dos Deputadas da carparacäa, Sargento Rodrigues e Cabo Marais,
náo signifique urn distanciamenta au urna ruptura entre a oficialato e as
pracas; que ele passa, ao cantrário, unificar a carparaçâa.

Quero falar sabre a que vern se passando cam a alto cornando, cam as
aficiais da PM. Nem todos as aficiais sâo coma, as vezes, é dito no Pler,ário.
Infelizmente, na época desse mavimento, as senhares aficlais tiveram urn
ajuste de 11%, a que gerau uma defasagem muito grande em seus
vericimentos. E pUblica e natória que ha Sargentas ganhanda mats que
Tenerites e Subtenentes ganhanda mats que Capitâes au Majares. NOs, carno
Deputadas, ternas que pracurar carrigir essas distorcoes. Não podemas fazer
da Assembléia Legislativa urn carnpo de bataiha, ande vamos calacar as
praças de urn lada e as oficiais de outra. Como representantes de tada a
saciedade mineira, temas a abrigaçàa de encantrar urn caminho para unificar
a carporação, e nâo, dividi-la. Isso näa será barn para as pracas, não sera
barn para as oficiais e muita menos para a pava mineiro. (- Palmas.)

0 Deputado Adelina de Carvaiha (em aparte) - Nobre colega Deputada
Chico Rafael, que haje acupa a tribuna coma Lider do PSB, quero
paraberiizá-lo e a sua bancada pela escolha de V. Exa., urn parlamentar
exemplar nesta Casa, inteligente e dinâmico. Quero apraveitar a oportunidade
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para me associar a V. Exa. em seu pranunciamento, no que diz respeita aa
Gavernadar. Recentemente, a Gavernadar Itamar Franca esteve em minha
cidade, Araxá; fat anunciar a retamada das abras do Grande Hotel, e fat
calacada para a cidade a que acanteceu durante a reforma, ou seja, a forma
coma foram administrados as recursas ptblicos que foram destinadas para 16
e aplicados sem licitacâa. Quando a Gavernador 16 esteve, em seu
pranunciamento, fez questàa de citar a name deste parlamentar par trés
vezes, a que muito me honrau.

Esta Casa Legislativa precisa entender uma caisa muita impartante quanta
aa nasso Governador: temas urn Governador que prestigia as Deputados;
temos urn Governador que auve a Assembléta; ternas urn Gavernadar que,
corn certeza, acata as decisöes da Casa. E rnuita importante que partidos e
parlamentares - coma a PSB de V. Exa. - confiern no Governador e rnarchem
cam S. Exa. nessas questoes. 0 Gavernador tern defendido, (utado e
trabalhado para tirar a nossa Estado da situaçaa em que se encantra. Muita
obrigado.

0 Deputada Sargento Rodrigues (em aparte) - Gostaria de parabenizar a
Deputado Chico Rafael par suas palavras conclamanda as pares da Casa
para resolvermos a problema destas farnilias que haje se encantram nas
galerias. Algumas delas estäo dependendo de cestas básicas e vales-
transpartes, em total situaçâa de pentria. Alias, a PalIcia Militar pôde registrar
essa situacâa através de documentos.

Gostaria de deixar bern clara, Deputado Chico Rafael, que, em momenta
algum, as praças excluldas da PolIcia Militar e seus representantes gostariam
de ver esse fosso que as separa dos oficiais cada vez mats aumentado.

Vou ler urn trecha do depoimenta do Maj. Dorningos Sávio de Mendonça,
que teve apartunidade, a época, de alertar a comanda: "Que a depoente
destaca que o açodarnenta e precipitação na salucâa do Canselho de
Disciplina e processos sumários de audiéncia poderiarn servir para satisfazer
politicarnente a Exmo. Governador do Estado, que teve a sua autoridade
desgastada pelo mavimento das pracas, contudo, paderâo servir para asfaltar
de forma indelével a fosso que separa atualmente as oficiais das pracas......

Foram essas as palavras do Major, já prevendo urna separacâa maiar. Mas,
em momenta algum, pregamos isso. Pregamas, sim, a unidade entre pracas e
oficiais. Queremos issa ate porque existem vários paliciais militares que tern
parentes aficiais. E concordo plenarnente: nâo é par at.

Agradeço par V. Exa. ter intercedido, conclamando as Deputados. Eu, coma
Deputado representante dessa classe, nâo gostaria nunca de ver pracas e
oficiais separados, porque a polIcia 6 ünica e precisa estar sempre unida para
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combater a criminalidade.
Como a sua bancada tern dado todo o apoio ao PSB, agora, gostaria de

parabenizá-la pela escolha de V. Exa. como seu LIder. E gostaria também de
conclarnar o PT, mais uma vez. A prOpria legenda já diz: "Partido dos
Trabaihadores". Que venham cerrar fileiras junto as praças excluIdas, que
estäo clamando por essa anistia, que, na verdade, é anulação de penas
administrativas.

Enfim, quero convocar todos os Deputados desta Casa. Essa idéia da
proporcional não ampara ninguém. Tive oportunidade de externar isso ao
Governador. Amanhà, o pessoal estará ganhando salãrio mIriirno, mas, se se
retirar o abono, continuarão ganhando R$20,00, R$30,00, R$40,00. Então,
quanto a proporcional, insisto corn o LIder do Governo, corn o Governador:
ela não faz justiça, não ampara farnIlia nenhuma.

Assim, deixo aqui o meu apelo, Sr. Deputado Chico Rafael. Agradeco suas
palavras, reafirmo seu cornpromisso junto as pracas e reitero o meu apelo, Sr.
Presidente, porque essa proposta da proporcional não ampara ninguém.
Devemos continuar discutindo para que, realmente, cheguemos a urn
consenso e para que Os Deputados sejarn sensibilizados nesse sentido. Muito
obrigado, Sr. Deputado.

o Deputado Chico Rafael - Sr. Deputado, sou, como muitos dos colegas,
testemunha da brava luta que V. Exa. vem desenvolvendo no sentido de
adequar, de buscar urna soluçao que atenda aos interesses de todas as
praças e do Cornando, de urna forma geral. Quero dizer a V. Exa. que, corn
essa bravura corn que vern trabathando, juntamente corn a sensibilidade de
todos os colegas Deputados, conseguiremos achar urn caminho comum,
solucionar e pOr fim, de uma vez por todas, a essa triste página da histOria da
Poilcia Militar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Antonio Roberto.
• Deputado AntOnio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, assistentes das galerias, senhores militares ou ex-militares,
esperamos ye-los, dentro em breve, reintegrados aos quadros da PolIcia
Militar.

Nos prOximos dias 26 e 27, Belo Horizonte será a sede de dois eventos
nacionais irnportantissirnos no âmbito da preservacão ambiental e da
rnelhoria da qualidade de vida das populacOes. Trata-se da Conferência Brasil
no Século XXI e da solenidade de entrega da Comenda Verde Minas Brasil,
as quais terão lugar no Minascentro e contarão corn a presenca das principais
autoridades, lideranças e organizacOes que atuam no setor.

Essas promocOes são uma realizacão da Organização Paciflsta e Ecológica
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- PALIBER -, entidade que, ha muito tempo, vem-se dedicando a causa
ambientalista e tern acurnulado vasta experiência em encontros de porte
internacional, entre os quals se destacarn duas grandes conferéncias das
NaçOes Unidas: a Rio-92 e a Habitat II, ocorrida em Istambul, na Turquia.

Para assegurar o sucesso da programação, prevista para a próxirna
semana, a PALIBER conta corn parcerias irnportantes, corno as estabelecidas
corn a Hiran Firrnino - Consultoria Arnbiental e Cornunicaçao, entidades da
sociedade civil, órgãos governamentais e principais velculos da midia mineira.

Corn patrocinadores do porte da Cornpanhia Vale do Rio Doce, Alcan,
PETROBRAS, Ernpresa Brasilera de Correios e yang, o evento tern ainda o
apolo das seguintes instituiçOes: Fundo Mundial para a Natureza, Conselho
Internacional de OrganizaçOes em Defesa do Meio Arnbiente, Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte, jornal "Estado de Minas" por rneio de seu
"Caderno EcolOgico", Instituto Estadual de Florestas, Associaçao dos
Servidores do instituto Estadual de Florestas, Associação dos Plantadores de
Cana de Minas Gerais, Associação Brasileira dos Produtores de Eucalipto
para Uso Dornéstico, Associação Mineira de Defesa do Ambiente e Fundação
Biodiversitas.

o evento contará corn a presenca de autoridades, corno o Governador
Itamar Franco; o Governador Jaime Lerner, do Paraná; o Ministro de Estado
do Meio Ambiente, Deputado Federal José Sarney Filho; o Secretário de
Estado de Meio Arnbiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais,
Deputado Federal Tilden Santiago; a Senadora acreana Marina Silva; o ex-
Secretário de Estado Roberto Messias Franco; o ex-Secretário de Estado de
Meio Arnbiente de São Paulo, Fábio Feldmann; o Secretário Executivo do
Ministério do Meio Ambiente, José Carlos Carvaiho; e o Prefeito Célio de
Castro. Estarão tarnbérn presentes pesquisadores e militantes da causa
ecológica, a exemplo do biOlogo venezuelano Aisur lnácio Agudo PadrOn, o
filósofo e escritor Frei Betto e o Presidente Nacional do Partido Verde, Alfredo
Sirkis.

A consciência sobre a necessidade da preservação das condiçOes de vida
no planeta e consenso no mundo inteiro. Apesar disso, a passagern da teoria
a prática enfrenta rnuitos obstáculos, alguns deles dificeis de
transpostos. 0 fenômeno da globalização, por exernplo, ameaca irnpor a
todas as naçOes urn modelo Unico de econornia fundada no lucro, na
competição, na concentração de rendas e no consurno, principios que se
situam nos antipodas de urna atitude respeitosa corn relaçao 6 natureza. 0
uso indiscriminado dos recursos naturais, a demanda crescente de energia e
o irnperativo de reduzir custos tern imposto pesadas perdas as condicOes de
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vida na Terra, contribuindo sobremaneira para degradá-las ate os limites do
i naceitável.

Par autra lado, a distância entre a progresso econOmica e a
desenvolvirnento social vern dando arigem, no mundo todo, a uma multidão
de exciuldas, que vivem a margem dos beneficios da civilizacão. Nurna
sociedade em que paucos têm muito e muitos não têm nada, torna-se
impossIvel a desenvolvimento de urna acäo preservacionista coerente e
democrática, que envolva toda a comunidade.

Entretanto, temos a esperanca de que, corn a aproxirnar do prOxirno
milênio, as homens tornern consciência da necessidade de novas modelos de
crescimento, inspirados na fraternidade, na caoperacäo e, sabretuda, no
respeita a mae natureza; modelos que se apresentern coma alternativa as
atuais práticas predatOrias e perversas.

Par isso mesmo, saudamos corn alegria a Conferéncia Brasil no Sécula XXI
e a Comenda Verde Minas Brasil. Que elas sejam a promessa de novas
tempos de desenvolvimento sustentado, nos quais seja superada a atual
contradicão entre a economia e a ecologia, entre a eficácia econômica e a
respeito a dignidade humana.

Na qualidade de integrante da Cornissãa de Meio Ambiente e Recursas
Naturais desta Casa, queremos congratular-nos cam as prornotares dos dais
eventos, desejando-Ihes pleno sucesso.

Era isso que queria informar sabre esse probierna. Quera tambérn
cangratular-me corn a Deputada Chico Rafael, par sua indicaçáa para Lider
do partido. Estou certo de que essa indicação muita vai contribuir para a born
desenvolvimento do seu partido nesta Casa. Muita abrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Bené Guedes.
o Deputada Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senharas e

senhares das galerias, venha a esta tribuna para emitir algumas
cansideraçoes.

Em prirneira lugar, gastaria de dizer da nossa satisfacão par termas
recebido ontern a visita do Dr. Geralda Mendes, de Juiz de Fora, nomeada
assessor politico do Gabinete do Governador para aquela cidade. Trata-se de
uma pessoa de altIssima nIvel, meu amigo ha 30 anos, filho do saudoso
Sérgia Mendes, que fai proprietário da TV e Radio industrial, cujo complexo
foi adquirido pela TV Globo, em Juiz de Fora.

Entendo que a nomeacão desse tiustre amigo vai proporcionar a todos nós,
que fazemos polItica na Zona da Mata, em especial a mirn, aos Deputados,
aos correligianários, aos Prefeitas, aos Vereadores, enfim, a tada a classe
politica resultados positivos. 0 Dr. Geraldo é uma pessoa de diálogo, trata a
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todos corn igualdade e poderá ser urn elo, no que se refere as nassas
reivindicaçoes, entre a Governo e aquela regiãa.

De anternãa, quero dizer da minha confiança no seu trabalho e dizer que foi
urna escolha muito feliz par parte do Governador e, dentre as reivindicaçaes
que já estamos fazendo, quero reiterar a nossa pasicãa pela construção da
terceira via da Rodovia 267, que liga Leopoldina a Juiz de Fora e Juiz de Fora
a Caxarnbu. Essa terceira via é de fundamental importãncia para instalação
de subsidiárias da Mercedes-Benz em nossa região. Entendo que a Dr.
Geraldo Mendes poderá trabaihar nesse sentido, priorizar essas nassas
reivindicaçOes e em curto prazo, ja que ha prajeto técnico - digamos assim -,
para a elaboracao dessa rodovia, ha uma licitação, e entendemos que
havendo vontade palItica, a que certamente vai haver, no ano que vem
poderá haver obras naquela rodavia de 105km apenas - no caso de
Leopoidina-Juiz de Fora -, mas que dará enarmes dividendos a nassa região,
tanto no aspecta social, coma no de transpartes.

Quero dizer da nossa satisfacão de estar a Delegacia Regional de
Leopaldina, em parceria cam a Laja Paladinos da Liberdade, construinda uma
nova Delegacia Regional e recebenda todo a apoio do Secretário Mauro
Lopes e do Secretário Adjunta Marcia Domingues, que, par sinai é meu
conterrãnea, também. Essa parceria, evidentemente, vai dar a nassa região,
que tern a Regional de PolIcia de Leapoldina coma sede, uma condição
excelente para a PolIcia Civil, parquanto as instalacoes em que hoje se
encontra são precárias, não oferecem condiçoes as pessoas para trabaihar,
dada a volume de trabalho que existe.

Leapoidina hoje e cortada par 3 radovias, corn grande fluxo de veiculos.
Canseguimos para Ia, do Governador Eduardo Azeredo, uma banca
examinadora. E através do Dr. Jairo Lélis, essa banca comecou a funcionar e
funciona muito bern. Queremos, nesta opartunidade, enaltecer a apoio que
estarnos recebendo também do Governador Itamar Franca, do Secretário
Mauro Lopes, do Secretário Márcio Damingues, do Corregedor da Policia -
José Antonio de Morais; e urn detaihe especial é a atuacão do Delegada
Regional de Poilcia, de Leopoldina, Dr. Nelson Constantino, que foi a homem
que sonhau corn a construçãa dessa obra. Ele se aliau a Laja Maçônica
Paladinos da Liberdade, da qual sou integrante, corn rnuito argulho, e corn
esse trabalho ele está dando urn exemplo de que é passivel canstruir, fazer
obras, sem ficar totalmente dependente do Governo do Estado, que vive
momentos dificeis em terrnos de recursos financeiros.

Fica aqui o meu registra e as meus parabéns a tada a Paiicia Civil do
Estado de Minas Gerais pelo trabalho que vem fazendo na cidade de
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Leopoldina e em toda a região da Zona da Mata.

Gostaria, tambérn, de enaltecer aqui a presença, no Edificlo Tiradentes, do
Secretário da Educação Murilio Hingel. Ontern, ele teve urn diálogo aberto
corn as Liderancas, corn componentes da base do Governo. Senti, na
ocasião, a sua disposiçâo e a do Governo ern dialogar corn a Assembléia e
corn os Deputados, fazendo corn que tenharnos urna participaçâo polItica no
processo educacional, procurando nos prestigiar. Isso, sern düvida alguma, é
born e irnportante. Havendo essa disposição para o diálogo, a Casa tarnbérn
estará sempre aberta. Nas questOes de major relevância, tenho certeza
absoluta de que todos iremos nos posicionar favoraveirnente, porque o
interesse major é este: educação, saüde e seguranca. Esses são itens que
nao podernos deixar de apoiar. NOs, da classe polItica, nesta Casa
principalmente, sornos todos sensIveis e querernos o rnelhor para Minas.
Portanto, a presença do Secretário MurIlio Hinge] aqui, ontern, foi rnuito
importante para todos nOs. Estarnos na base de apoio ao Governo. Ele nos
deu esperancas de que, nos prOximos meses, possarnos ter uma participação
efetiva no processo educacional de nosso Estado.

Quero também dizer que o POT estará fazendo sua convencão no próximo
domingo. Geraldo Mendes também é do POT e foi nomeado Chefe de
Gabinete do Governador, em Juiz de Fora. 0 POT está, então, inserido em
Juiz de Fora, de forma importante. Ternos tambérn, dois Secretários de
Estado, Manoel Costa, do Planejarnento, e Ivair Nogueira, de Esportes.
Teremos, no prOximo domingo, a convenção de nosso partido. 0 nosso
partido está cam inhando unido.

Queria dizer, ainda, do nosso reconhecimento ao trabaiho ate aqui feito pelo
Presidente Silvio Abreu, que foi urn grande Oeputado Federal. Ele assurniu,
numa missão de muito sacrificio, os destinos do PDT. Sernpre foi democrata,
sernpre soube respeitar e entender as nossas posicOes de independéncia.
Vejam bern que o POT, no Governo passado, aliou-se ao Governador
Eduardo Azeredo. E o nosso Presidente, rnesrno não estando aliado,
respeitou todos nós. Agora não tern sido diferente.

o nosso partido tern procurado ajudar Minas Gerais. Na mudanca que
ocorrerá no domingo, quando ele deixa a Presidência, ternos praticamente
eleito o Deputado Federal OlIrnpio Reis, ex-Prefeito de Itabira, que é uma
pessoa tambérn extraordinária e de vasta experiëncia polItica.

o nosso colega, amigo, ViceLIder, Deputado Marcelo Gonçalves, será
nosso Vice-Presidente. Confiarnos em sua capacidade de trabalho. Ernbora
jovem, ele tern mostrado a sua dinãmica aqui na Casa, como urn amigo lea[,
companheiro de todas as horas. Quero aqui, da tribuna desta Casa, desejar
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ao Oeputado Federal OlImpio Reis e ao Deputado Marcelo Gonçalves, que
sejam rnuito felizes na conduçao dos destinos do POT. Querernos dinamizar,
fortalecer e expandir, cada vez mais, o nosso partido. 0 nosso Presidente
Silvio Abreu sempre lutou muito. Ser urn Presidente de partido, a meu ver, é
urn Onus, e não urn bOnus. Silvio Abreu foi urn batalhador, porque abriu o
PDT.

Hoje ternos essa rnudanca, feita de forma conciliadora. Acredito que haverá
consenso na elaboração da chapa do Executivo. Ternos aqui oito Oeputados
unidos em favor de Minas, pelo trabaiho, corn vontade de justificar os votos
que os trouxerarn para cá. Gostarlarnos de trabaihar sempre de forma
harmOnica, respeitando todos os Poderes. Essa tern sido a filosofia do POT.
Nesta oportunidade, gostarlarnos de agradecer a confiança depositada na
Liderança do partido. Ainda hoje tivernos a felicidade de estar na COL -
Cãmara de Oiretores Lojistas -, quando debaternos assuntos da rnaior
relevância para Minas, que influern no destino do Estado. A presença de
nossa bancada 16 foi motivo de honra e orgulho. Gostarlarnos de agradecer
ao Presidente da CDL, Manoel Bernardes, e aos seus companheiros de
diretoria pela fidalguia corn que nos recebeu e, tambérn, ao nosso Vice-
Presidente da Assernbléia, que estava Ia representando não apenas o POT,
mas também o Presidente da Assembléia, Anderson Adauto, que é urn
Presidente amigo e atuante. Registro também aqui a sua atuacao nesta Casa
quando mostra, sobremaneira, urna forma corretissirna de atuar corno
Presidente, tratando todos os Oeputados corn a mesma gentileza, na certeza
de que esta Casa tern a sua independência e respeita a todos, de urna forma
ou de outra. Muito obrigado, Srs. Deputados, pela atencão dispensada.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Teresa Lara.
A Oeputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercicio, colegas

Oeputados e Deputadas, ontem a noite, em Betirn, houve urn acordo entre os
acampados da fazenda de Bandeirinhas e a Prefeitura Municipal, corn a
participação do Ministério Ptiblico e corn a presença do Juiz de Oireito, Marco
Aurelio Ferrara Marcolino, e de várias entidades. Trouxe, para o Presidente
desta Casa, e através dele, para todos os colegas Oeputados, a cOpia do
acordo, que sabernos ser importante não apenas para Betirn, mas para Minas
Gerais e o Brasil. Querernos ver solucionado esse grave problerna, esse
impasse dos sem-casa em Bandeirinhas, famIlias e crianças necessitados de
terra, corn os interesses intervindo e dificultando urn acordo.

Gostarlamos de deixar pUblico que a assessoria do Prefeito Jesus Lima,
sobretudo a Coordenadora de Habitacão, Elisabete Duarte, envidou todos os
esforços, nesse periodo, para resolver o problema e realizar urn acordo,
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mesmo antes do conflito que gerou duas modes. Sabemos que é preciso
apurar rigorosamente e que os culpados devem ser realmente punidos,
porque mode não queremos para ninguem, muito menos em conflitos corn os
sem-terra. Gostarlamos de agradecer a todos aqueles que colaborararn para
a realizaçâo desse acordo. Citarnos os Promotores, Dr. Geraldo e Dr.
Gregorio, que é Curador dos Direitos Humanos, o Juiz de Direito, que já
mencionamos, Dr. Marco Aurélio, a Coordenadoria de Direitos Hurnanos e a
Coordenadora de Habitaçao. Esta Assernbléia, através da Cornissão de
Direitos Humanos, acompanhou todo o processo. Convidarnos todos a
continuar acompanhando, porque, dentro de 20 dias, 200 farnIlias deverão ser
assentadas: 180, no Bairro Itacolomi, e 20, no Bairro Jardim Teresópolis.

Desde o inicio do conflito, empenhamo-nos para que ocorresse, de fato, o
diálogo. Esperamos agora que avancem as investigaçöes e que seja
definitivamente resolvido o problema dos sem-casa. Ao mesmo tempo,
sabemos que o problema agrário é urn problema nacional e, por isso, não
podernos deixar de afirmar aqui a grande necessidade da reforma agrária no
Pals, para que a terra nào esteja concentrada nas mâos de poucos. Mas
também queremos dizer que as so!uçoes tern que ser pacificas. Defendemos
a organização popular e o MST, mas queremos que as ocupaçöes sejam
feitas sem conflitos, sem problemas policiais e, sobretudo, sem modes.
Querernos reafirmar o compromisso do PT e de todos os que pensam, em
primeiro Iugar, no bern deste Pals corn o avanço da reforma agréria, de modo
que haja mais qualidade de vida para todos os cidadãos brasileiros. Muito
obrigada.

Questâo de Ordern
0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero levantar questào de

ordem em relaçâo ao art. 111 do Regimento Interno, que se refere aos ad. 62
e 78 da Constituiçào do Estado. Esta Casa aprovou emenda constitucional de
nossa autoria, que obriga a Assembléia Legislativa a sabatinar todos os
candidatos a Presidéncia de fundaçoes e autarquias do Estado e esperamos
ganhar, no rnérito, para que sejam sabatinadas e aprovadas, em votação
secreta, pelo Plenário desta Casa, as pessoas indicadas também para os
cargos de Presidentes e Diretores de instituicöes financeiras e de empresas
piblicas. Acontece que já vâo quase dois rneses, se näo me engano, que
esta Assembléia Legislativa ajudou a indicar o Presidente do lnstituto de
Previdência Parlamentar de Minas Gerais - IPLEMG -, e ate hoje o Presidente
não foi sabatinado nesta Casa nern foi deliberada a sua aprovação.

Dessa forma, entendo que o Instituto, que e uma autarquia estadual, está
ainda sem Presidente, e esta Casa nao pode passar por cima do Regimento
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nem contrariar um dispositivo constitucional do nosso Estado. A questão de
ordem que formulo é a seguinte: quando será marcada a sabatina ou qual é a
orientaçäo que a Mesa está dando para esse caso? 0 que nâo vamos aceitar
é que nao seja cumprido esse dispositivo. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Miguel Martini que
solicitou a Procuradoria da Casa urn parecer sobre o assunto e que a questão
de ordem será respondida oportunarnente.

2a Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçoes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada

a essa parte, a Presidência passa 2a Parte da reunião, corn a P Fase da
Ordern do Dia, compreendendo as comunicacöes da Presidência e de
Deputados e a apreciaçâo de pareceres e de requerirnentos. Estâo abertas as
inscriçöes para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
No exercicio da competência que Ihe conferem os arts. 81, 82 e 83 do

Regimento Interno, os quais dispoem:
"Art. 81. A Presidência é o órgão (...) responsável pela direcâo dos

trabalhos institucionais e por sua ordem.";
"Art. 82. Compete ao Presidente da Assembléia, além de outras atribuiçOes:

XVI - convocar ( ... ) reuniào da Assembléia Legislativa";
"Art. 83. Ao Presidente, como fiscal da ordern, compete tomar as

providéncias necessárias ao funcionamento normal das reuniães", e
considerando: 10 - o grande nUmero de reuniöes em que houve o
sobrestamento de matérias de relevante interesse publico; e 2 0 - a existência
de matérias da major importância em tramitacão, ainda sem a apreciacáo
desta Assembléia Legislativa, a Presidência informa ao Plenário que, a partir
desta data, convocará reuniöes extraordinárias, todos os dias, de segunda a
sexta-feira, ate que todas as matérias importantes que se encontram em
tramitaçao sejam apreciadas.

- Vem Mesa:
ACORDO DE LIDERES

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando dois tercos do Colégio

de Lideres, acordam em que seja atribuldo regime de urgencia a tramitação
do Projeto de Lei n° 333/99, que autoriza a COPASA-MG a participar de
consôrcio para construcão da hidrelétrica de lrap6 e dá outras providCncias,
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conforme solicitação do Governador do Estado, contida na Mensagem no
26/99.

Sala de Reuniöes, 19 de maio de 1999.
Antonio Andrade, Lider do PMDB; Bené Guedes, Lider do PDT; Djalma

Diniz, Lider do PSD; Rogérlo Correia, LIder do PT; Olinto Godinho, Lider do
PTB; Agostinho Silveira, Lider do PL; Luiz Fernando Faria, Lider do PPB;
Chico Rafael, Lider do PSB; Paulo Pettersen, Lider da Maioria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 19 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Designacão de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissâo Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicão no 16/99, do
Deputado César de Mesquita e outros, que altera o inciso VI do art. 36 da
Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Wanderley Avila;
suplente - Deputado Antonio Carlos Andrada; pelo PMDB: efetivo - Deputado
César de Mesquita; suplente - Deputado José Henrique; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Rémolo Aloise; pelo PL:
efetivo - Deputado José Milton; suplente - Deputado Cabo Morais; pelo PSD:
efetivo - Deputado Dinis Pinheiro; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Designo. A Area de Apolo as ComissOes.

A Presidência vai designar Comissâo Especial para Emitir Parecer sabre a
Proposta de Emenda a Constituicão no 17/99, do Deputado César de
Mesquita e outros, que suprime o § 21 do art. 288 da Constituiçâo do Estado.
Pelo PSDB: efetivo - Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Fábio
Avelar; pelo PMDB: efetivo - Deputado César de Mesquita; suplente -
Deputado Dimas Rodrigues; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago;
suplente - Deputado Christiano Canédo; pelo PPB: efetivo - Deputado Glycon
Terra Pinto; suplente - Deputado Elmo Braz; pelo PSB: efetivo - Deputado
Edson Rezende; suplente - Deputado Eduardo Hermeto. Designo. A Area de
Apoio as Comissães.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Indicacáo do Titular da Fundação de Educacão para a Trabalho do Estado de
Minas Gerais - UTRAMIG. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Fábio Avelar;
suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PMDB: efetivo - Deputado AntOnio
Andrade; suplente - Deputado Antonio Julio; pelo PSD: efetivo - Deputado
AntOnio Genaro; suplente - Deputado Irani Barbosa; pelo PT: efetivo -
Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputado lvo José; pelo PTB:
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efetivo - Deputado Arlen Santiago; suplente - Deputado Christiano Canêdo.
Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A PresidOncia, nos termos do inciso II do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei n o 326/99, do Deputado Christiano
Canêdo, ao Projeto de Lei no 32/99, da Deputada Maria José Haueisen, por
guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 19 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Fiscalização Financeira -
aprovacão, na 11  Reunião Ordinária, do Requerimento n o 282/99, do
Deputado Arlen Santiago; pela Comissäo do Trabalho - aprovação, na iia
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n

os 124/99, do Deputado Pastor
George; 145/99, do Deputado Bené Guedes; 163/99, do Deputado Alberto
Pinto Coelho; e dos Requerimentos n

os 284/99, do Deputado Mauro Lobo; e
294/99, da Deputada Maria Olivia; pela Cornissão de Direitos Humanos -
aprovacão, na 5a Reunião Extraordinária, do Requerirnento no 278/99, do
Deputado João Batista de Oliveira (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos, pelo Sr. Presidente, cada urn par sua vez, nos

termos do inciso VII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Mauro Lobo solicitando seja o Projeto de Lei n o 207/99 remetido a
comissâo seguinte a que foi distribuldo, uma vez que a Comissäo de Justica
perdeu a prazo para ernitir parecer, e João Batista de Oliveira solicitando que
a Projeto de Lei no 230/99 seja remetido a comissão seguinte a que foi
distribuIdo, urna vez que a Cornissão de JuStica perdeu o prazo para emitir
parecer; nos temos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerirnentos dos Deputados Joáo Paulo solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n o 329/99 (Arquive-se a projeto.), e Elbe Brandáo solicitando
a retirada de tramitação do Requerimento n o 288/99 (Arquive-se a
requerirnento.); são deferidos ainda, cada urn por sua vez, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, corn a data das respectivas
reuniOes especiais a ser fixada oportunamente, requerimentos dos Deputados
João Leite e outros solicitando a realização de reunião especial para
comemorar os 20 anos da anistia polItica no Brasil, Durval Angelo e outros
solicitando seja realizada reunião especial em homenagem ao Centro
Salesiano do Menor e Alberto Pinto Coelho e outros solicitando a realização
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de reunião especial para homenagear a Sra. Neusa Brombino, proprietária do
restaurante Xapuri.

Discussäo e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justica sobre o Projeto de Lei

no 36/99, do Deputado Cabo Morais, que proIbe o Estado de contratar
ser-viços e obras corn empresas, nas condicöes que especifica. 0 parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Vern a Mesa requerirnento do
Deputado Cabo Morais em que solicita o adiamento da discussão do parecer
em apreço. Os Deputados que estiverem de acordo permanecam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Parecer da Comissâo de Justiça sobre o Projeto de Lei n o 108/99, do
Deputado Gil Pereira, que dispöe sobre a organização de entidades
representativas dos estudantes de 10 e 20 graus e dá outras providências. 0
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o
parecer. Corn a palavra, para discuti-lo, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste
momento, querernos fazer encaminhamento contrário ao parecer de
inconstitucionalidade do projeto apresentado pelo Deputado Gil Pereira. Esse
projeto possui, no minimo, duas caracterIsticas estranhas. Em primeiro lugar,
copia urn projeto do Governo Federal - já tramitado, julgado e aprovado pelo
Congresso -, que dá as instituiçOes escolares autonomia para constituirem
seus grémios. Ele estabelece que "aos estudantes de estabelecimentos de
ensino de 10 e 21 graus fica assegurada a organizacao de grémios estudantis,
como entidades autônomas, representativas dos interesses dos estudantes
secundaristas, corn finalidades educacionais, culturais, cIvicas, desportistas e
sociais". No Congresso Nacional, esse projeto recebeu parecer pela
constitucionalidade; mas, na Casa, recebe parecer pela inconstitucionalidade.

Nâo quero descer ao mérito de quern preparou esse parecer de
inconstitucionalidade, mas gostaria de pedir aos Deputados e companheiros,
independentemente do partido ao qual pertençam, que possamos votar contra
esse parecer.

E quero fazer urn alerta aos juristas desta Casa, para que se atenham corn
mais rigor as jurisprudéncias firmadas, principalmente pelo Governo Federal,
para que não caiamos, no minimo, numa contradição desse tamanho. Urn
mesmo projeto recebe parecer pela constitucionalidade, juridicidade e
legalidade no Congresso Nacional, e aqui, nesta Casa, no Estado de Minas
Gerais, recebe parecer pela inconstitucionalidade. Faço o alerta, para que
não caiamos em contradicao nenhurna outra vez, e solicito aos companheiros
que votemos contra o parecer de inconstitucionalidade, a tim de que esse
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projeto tenha tramitaçáo normal e possarnos apoiá-lo, porque foi em boa hora
que o Deputado Gil Pereira apresentou esse projeto, trazendo autonomia,
nova vida, novo ânimo aos grêmios estudantis em todo o Estado de Minas
Gerais, para que possam, efetivamente, ser instalados e prestar urn grande
servico aos estudantes secundaristas do nosso Estado. Muito obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
O Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos, encerra-se a

discussáo. Em votaçâo, o parecer. Os Deputados que o aprovarn,
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A Comissào de
Educacão.

Votaçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Luiz Fernando Faria em que

solicita seja encarninhado a Agência Nacional de Telecom unicaçães -
ANATEL - pedido de informacoes sobre: 10 - as metas de atendimento e
expansâo dos servicos de telefonia, especialmente corn relaçào a telefones
pblicos e a postos de servicos telefônicos em comunidades mudas,
estabelecidas pela agência no perlodo de janeiro de 1998 a rnaio de 1999; 20
- esclarecimento e especificacâo dos dados e das inforrnaçöes relativas a
cada urna das empresas que operam em Minas Gerais, ou seja, TELEMAR,
ex-TELEMIG; Telernig Celular e Maxitel. Em votacâo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado João Leite em que solicita seja atribuldo regime
de urgéncia a tramitaçäo do Projeto de Lei n° 57/99, de sua autoria, que
institui o Programa de Proteçäo a Testemunhas, Vitimas e Peritos e dá outras
providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
perrnaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita seja
deterrninada a distribuiçäo do Projeto de Lei n° 172199, de autoria do
Governador do Estado, a Comissào de Educaçào, para exame, por se tratar
de rnatéria de interesse imediato da polItica educacional do Estado. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovarn perrnaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado César de Mesquita e outros em que solicitam
seja constitulda comissão especial Para proceder a estudos sobre a
conclusáo das obras do Grande Hotel de Araxá. Em votaçäo, 0 requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Márcio Cunha solicitando a constituição de urn
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grupo de trabaiho desta Casa Legislativa para analisar as conseqüéncias que
a privatização de Furnas possa trazer para Minas e para a Brasil.

Questáo de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Antes da aprovação do requerimento do

Deputado Márcio Cunha, gostaria de saber da Mesa se não seria interessante
para nos, e ate prudente, que possamos ter em rnãos a estudo jurIdico que
está sendo feito através de urna cornissäo nomeada pelo Governador sobre
esse mesmo assunto. Acho que estamos entrando em urna matéria que nem
está proposta oficialmente, que não é motivo de apreciacào pela Casa, e a
Governo do Estado já antecipou as fatos, fazendo urn estudo jurIdico, um
estudo de viabilidade a respeito dessa matéria, que é a privatizaço de
Furnas. Vamos constituir urna outra comissão, urn outro grupo de trabaiho
para urna matéria que nào existe, que nao está propasta e que ainda nâo é
motivo de apreciaçào pela Casa? Então eu gostaria de saber se a mornento
adequado é este; se V. Exa. coricorda que devernos ter acesso primeira as
informacoes desse grupo que já está trabaihando, que já foi formado e que
está tratando desse mesmo assunto. Esta é a indagacaa que faco ao
Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência inforrna ao Deputado que, da rnesma
forma que existe urn grupo de trabalho fazendo a acompanharnento do
processo de privatizaçâo de Furnas, é nossa intencâo designar urn grupo
para proceder aos rnesmos estudos neste parlarnento, tao logo seja apravado
requerimento contendo essa solicitacao. Serão indicados as Deputados que
tern atuacào pailtica na regiaa do lago de Furnas. Em votaçâo, a
requerimento. Os Deputados que a aprovam permanecam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Tendo em vista a aprovacâo do
requerimento, a Presidéncia, nos terrnos do inciso I do art. 79 do Regirnento
Interno, designa as Deputados Aliton Vilela, Alberto Pinto Coelho, AmbrOsio
Pinto, Bilac Pinto, Chico Rafael, Dairno Ribeiro Silva, Dilzan Melo, Eduardo
Hermeto, Jorge Eduardo de Oliveira, Márcio Cunha, Marco Regis, Rérnolo
Aloise e Sebastião Navarro Vieira para comporem a grupo de trabalho para
analisar as conseqüëncias que a privatizaçaa de Furnas possa trazer para
Minas e para a Brasil.

Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em que solicita seja
convidado a Secretário da Indüstria e Cornércio para comparecer ao Plenário
desta Casa, a firn de prestar infcrmaçoes sobre a mativa pelo qual a Estado
de Minas Gerais näo está participando, corn os outros Estados da Federaçao,
da disputa para a instalaçào da fábrica de velculos Ford, conforrne noticiado
pela revista 'Veja", em sua ediçao de 12/5/99. Em votaçáo, a requerimenta.
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Os Deputados que a aprovarn permaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita sejarn
formulados convites ao Secretário de Transportes e Obras Püblicas e ao
Diretor-Geral do DER-MG para cornparecerem a esta Casa, a fim de, em
reuniâo plenária, prestarem esciarecimentos sobre a criaçao do Fundo dos
Transportes - FUNTRANS. Em votaçao, a requerirnento. Os Deputadas que a
aprovam perrnanecam coma se encontram. (- Pausa.) Apravado. Oficie-se.

Requerirnento da Cornissâo de Fiscalizaçao Financeira, em que solicita seja
encarninhado ao Presidente do Sind-UTE pedido de elaboraçao de nata
técnica a respeita do Prajeta de Lei no 119/99, cam as infarmaçoes que
menciona. Em votaçâa, a requerimenta. Os Deputadas que a aprovam
permaneçam coma se encantram. (- Pausa.) Apravado. Oficie-se.

Requerimenta da Camissäo do Trabaiha, solicitando se envie oficia ao
Diretor do Instituta de Pesquisas Lumen para que encarninhe a essa
Camissâa as documentos que menciona, a firn de subsidiar a discussâo
sabre a utilizaçaa dos recursos do FAT em programas de qualificaçao
profissional no Estado de Minas Gerais. Em votaçãa, a requerirnenta. Os
Deputados que a aprovam permaneçam coma se encantram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissäo do Trabaiho, solicitando seja enviado afIcio ao
Diretor da Fundaçao Renato Azeredo, para que encaminhe a essa Comissäa
as documentas que rnenciona, a fim de subsidiar a discussäo sobre a
utilizaçao dos recursos do FAT em prograrna de qualificaçãa profissional no
Estado de Minas Gerais. Em votaçào, a requerimento. Os Deputados que a
aprovam perrnaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oflcie-se.

Requerimento da Comissão de Trabaiho solicitando que se envie ofIcio ao
Diretor do Instituto de Educação do Trabaihador, para que encarninhe a essa
Cornissâa as documentos que menciona, a fim de subsidiar a discussâo
sabre a utUizaçao dos recursos do FAT em Minas Gerais. Em votacâa, a
requerimento. Os Deputadas que a aprovam permanecam coma se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerirnento n o 42/99, da Comissea de Direitos Humanos, solicitanda
nformaçoes sabre a retirada do lixo tóxica da Usina Santa Maria, localizada
no Municipia de Sâo Gonçalo do Pará. A Mesa da Assembléia opina pela
apravaçäo do requerimenta. Em votação, a requerirnento. Os Deputados que
a aprovarn permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n o 44/99, do Deputado AntOnio JUlio, salicitando ao
Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais inforrnaçoes sabre a
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cumprimento da Lei n o 9.924, de 1989, que prevê a repasse de seu lucro
lIquido as entidades que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovaçào do requerimento corn a Emenda n o 1, que apresenta. Em votaçâo,
o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçao, a Emenda n o 1, que
recebeu parecer pela aprovacäo. Os Deputados que a aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, a
Requerimento no 44/99 corn a Emenda no i. Oficie-se.

Requerimento no 46/99, do Deputado Sebastião Costa, em que pede
informaçoes ao Reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais sobre a
afastamento de pessoal da alta administração daquela instituição,
especificamente Os prafessares que reiaciona. A Mesa da Assembléia apina
pela aprovaçäo do requerimenta na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta.

Questão de Ordem
O Deputado Antonio Carlos Andrada - Solicitaria da Mesa a leitura do

substitutiva.
O Sr. Presidente - A Presidência determina ao Sr. Secretário que proceda a

leitura do substitutivo apresentada pela Mesa.
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê:)
"Substitutivo n o 1
O Deputado que este subscreve solicita a V. Exa., na forma regimental, seja

encaminhado oficio ao Magnifico Reitor da Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG -, pedindo informaçoes sobre a afastamento de funcionárias
oriundos de unidades universitárias do interior, acupantes de cargos dessa
Reitoria, notadamente a Prof. Antonio de Faria, Vice-Reitor, de Passos, Gilson
Soares, Pró-Reitor de Ensino, de Divinopólis, e Ignês de Vilela, de ltuiutaba.
Solicita, ainda, esciarecimentos sabre a suspensao da eieiçao referente a lista
tripiice para escoiha do Reitor e do Vice-Reitor, definida para abril do corrente
ano. Sala de Reuniöes da Mesa da Assembiéia, 4 de maia de 1999."

O Sr. Presidente - Em vataçãa, a Substitutivo no 1. Os Deputadas que a
aprovam permaneçam coma se encantram. (- Pausa.) Apravado. Fica,
portanto, aprovado a Requerimenta no 46/99 na forma do Substitutivo n o 1.
Oficie-se.

Requerimento no 50/99, do Deputado Marco Regis, solicitando a insercào
nos anais da Casa da entrevista denominada "0 Contra Ataca", concedida
pelo Governador do Estado a Revista "Isto E", na data que menciona. A Mesa
da Assembléia apina pela aprovação do requerirnenta. Em votaçäo, a
requerimento.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
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O Deputado Carlos Pimenta* - Apenas gastaria de registrar, corn todo a

respeito e corn todo a carinho que tenho pelo Deputado Marco Regis,
companheiro de longa data, a voto contrária das Bancadas do PSDB e do
PFL ao requerimenta do ilustre Deputado, por se tratar de matéria jarnalIstica
corn a qual nào concordarnos. Já conversei corn o Deputado e gostaria que
fosse registrado a vato contrário das Bancadas da Oposiçâo, PSDB e PFL.

* - Sem revisãa do oradar.
• Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Adelina de Carvaiho.
• Deputada Adelino de Carvaiho - Sr. Presidente, Srs. parlamentares,

quero parabenizar a nobre colega Deputado Marco Regis por sua brithante
iniciativa. Hoje, ternos a honra de ter, coma Governadar do nosso Estada, urn
estadista, a autor do Piano Real, aquele que acreditou, realmente, no piano
de salvar a econarnia deste Pals. Honra-nos muito ser ele, haje, a
Governador do nosso Estado.

Parabenizo a colega e encaminho a votaçãa favaraveirnente.
O Sr. Presidente - Em vataçao, a requerirnenta. Os Deputadas que a

apravam permaneçarn coma se encontram. (- Pausa.) Apravado. Cumpra-se.
2' Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1a Fase, a Presidência
passa 6 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussào e a vatacão da matéria
canstante na pauta.

Discussáo e Votacãa de Propasicöes
O Sr. Presidente - Discussâa, em turna ünico, do Projeto de Lei no 182/99,

do Governador do Estado, que dispae sabre a refarma disciplinar de pracas
exciuldas da Pailcia Militar do Estado de Minas Gerais. Esse prajeta se
encantra na faixa constitucional. A Comissâa de Justiça canciui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Camissâo de Direitos Humanos apina par sua apravacão, na forma do
Substitutivo no 2, que apresenta. A Cornissãa de Administracâo Pblica apina
pela apravaçáo do projeta na forma do Substitutivo no 3, que apresenta, e
corn a Ernenda no 1, também de sua autaria. A Comissãa de Fiscalizacâo
Financeira apina par sua aprovaçáo na forma do Substitutiva no 4, que
apresenta. Em discussäa, a prajeto.

• Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Hely TarquInio.
• Deputado Hely Tarqüinia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caras

presentes nas gaierias, subimas a esta tribuna para fazer algumas
cansideraçoes sabre o prajeto de anistia a PM de Minas Gerais. E corn muita
serenidade que virnos aqui, corn a espirito desarmado, cam urn raciacinia
bastante clara, corn muita respansabilidade para sermas uma Oposiçâo
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responsável. E ate corn urn espirito conciliador, porque ern politica sO se vive,
sO se consegue transformar a sociedade a medida que usarnos a nossa
consciência corn bastante fé nos hornens e na politica, para tentarmos
resolver os impasses e os conflitos da melhor forma possIvel.

O Governador do Estado, ex-Presidente da RepOblica, politico experiente,
ex-Senador, durante a campanha eleitoral pãde negociar o impasse da Policia
Militar naquela época, que, infelizmente, culminou corn uma morte. E
negociou em contraponto corn outro candidato, prornetendo aos PMs urna
solucao definitiva, como Coma nda nte-em-Chefe da Policia Militar, que é uma
atribuicão conferida ao cargo de Governador. Nessa época, ele prometeu
anistia aos militares, coisa que o outro candidato não pôde prometer, e isso
pesou sobremaneira, de forma eleitoreira, para eleger o então Governador
Itamar Franco.

Diante desse pequeno histOrico, logo nos prirneiros dias do seu Governo,
isso foi cobrado pela bancada militar desta Casa, numa extensão do
Deputado Federal Cabo Julio. E esse impasse acabou não sendo resolvido. 0
Governador preferiu jogar a batata quente para a Assembléla Legislativa,
abrindo mao, nesse mornento, por conveniência, de urna prerrogativa que ele
tinha que exercer. Os Deputados desta Casa, por serem as faculdades
seguintes inerentes a atividade parlamentar, devem conhecer todas as
mazelas. Sim, da sociedade; devern atender, sirn, a todos os pedidos da
sociedade, mas esse tern uma caracterIstica peculiar: trata de mazelas
"interna corporis" da Poilcia Militar, e o seu chefe maior é o Governador do
Estado.

Ele transferiu a sua prerrogativa, a sua funcao de Executivo para a
Assembléia Legislativa, porque se acovardou. Passou a batata quente para a
Assembléia Legislativa. Essas palavras não são minhas. "Acovardou" é
minha. "Batata quente" são palavras do Cardeal de Belo Horizonte. Ele acha
que, dessa forma, não se fará justiça, porque no projeto do Governador estão
previstas a reforrna e a aposentadoria automática dos 185 punidos.

Também gostariamos de dizer que o PT apresentou vários substitutivos,
procurando caminhos. Os Deputados da base de apoio ao Governo estão
divididos e não tern uma solução Unica. Mas é sempre assirn, mesmo.
Quando existem várias posiçöes para uma ünica solução, nenhuma delas
resolve. Quando temos uma solução para vários problemas, geralmente é
mais fácil, ate em ciêncja exata. Em ciência social, é muito mais dificil.

A base de apoio ao Governo está, de alguma forma, sem saber o que fazer
corn essa batata quente. 0 PT fez urn substitutivo, colocando os punidos que
cometeram infraçoes, alguns delitos, na Secretaria de Administração. Eles,
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então, passariam aigum perlodo afastados, urn periodo probatOrio, para
retornarern e, finalmente, vestirern a farda. Ha uma contradição entre a
posicâo do Governador e a do Cornandante-Geral da Poilcia, Comandante
LOcio, que diz que não quer mais que os punidos voltern a vestir a farda.

Agora, o que compete a Assernbiéia Legislativa é conciliar os interesses de
todos, porque queremos a prosperidade e a paz de todos os seres humanos.
Não discriminamos ninguém, muito menos a PM, que tern 200 anos de
serviços prestados, corn honra e disciplina, a Minas Gerais.

Diante desse impasse, nOs, do PSDB e dos partidos de Oposicao e, tenho
certeza, de forma anônima, a maioria desta Casa, não concorda corn nenhum
substitutivo - são vários - para tentar dar uma solucão ao projeto do
Governador. Nesse projeto ele busca resolver o probiema da anistia. E de
forma bastante serena e estribados na Constituiçao que queremos
argurnentar, definitivamente, que o projeto e totairnente inconstitucionai.

Queremos que Os PMs que se sentem lesados entendam que a Assembléia
Legislativa não tern nada a ver corn esse projeto que o Governador nos
encaminhou. Em quaisquer outras circunstâncias ou por outros motivos, a
Assernbiéia Legislativa não faltará de forma nenhuma; no caso, o PSDB, e
posso ate dizer pelo PFL - vamos ouvir o seu Lider e o LIder do PSN,
Deputado Miguel Martini. Estamos corn esse pensamento, de forma unissona,
de que o projeto é inconstitucional.

O Governador passa a batata quente para a Assembléia Legislativa,
iavando as mãos, lembrando a figura de Pilatos. Essa figura não é tao bern
acoihida.

O Deputado Durval Angelo (em aparte) - Agradeço muito, Lider do PSDB.
Quero ter a liberdade, corn todo o respeito que tenho a V. Exa., de discordar
da conciusão de V. Exa., corn relação a motivaçao do Governador ter
encaminhado o projeto para esta Casa.

Penso que ele nâo agiu como Pilatos. Ele agiu como deve agir urn
Governador democrata. Quem tern de decidir a respeito dessa questão é a
Assembléia Legislativa. Se ele fosse um ditador, ele decidiria de forma
isolada. Quando ele assumiu o cornpromisso de solucionar o problema, assim
o fez, encaminhando para a Assembéia urn projeto de lei. Antes de considerar
isso sinai de covardia, como V. Exa. afirmou, penso ser essa atitude sinai de
profundo respeito ao Poder Legislativo e, ao mesmo tempo, vontade de
partilhar uma decisão. Se as decisães forem solitárias e isoladas, isso seria
uma ditadura e não uma democracia. For isso apoiamos o Governador e a
anistia dos PMs, injustamente excluidos da Corporaçao. Muito obrigado.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Deputado, quero apenas
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dizer que concordamos, plenamente, corn as colocaçoes de V. Exa.
A posicáo do Deputado Durval Angelo não está bern colocada. Quando o

entäo candidato ao Governo Itarnar Franco assumw o compromisso corn
aquelas pracas que foram excluIdas da PM, ele não disse que iria encarninhar
projeto para a Assernbléia. Ele assumiu o compromsso de dar a anistia, mas,
na hora, sua mao trerneu e ele encaminhou o caso para a Assembléia.

o Deputado Hely TarquInio - Gostaria de dizer ao Deputado Durval Angelo
que, ao longo desses quase cinco meses de atividade do nosso governo -
digo nosso, ponque o PSDB como oposiçao também representa o povo de
Minas Gerais - o Governador Itamar Franco não tern dado essa
demonstração inequlvoca que V. Exa. está relatando, quando diz que ele
respeita profundarnente esta Casa. Isso não aconteceu no dia da eleição da
direçao da Mesa, já que ele excluiu definitivarnente o PSDB, o PFL e todos
aqueles que se posicionaram na oposiçâo. Ele passou urn "papel" escrito e
assinado, onde dizia que nâo concordaria corn o PSDB e o PFL compondo a
Mesa diretora da Assernbléia. Ele interferiu, de forma rnonárquica, nesta
Casa; ele descumpriu a Constituicão Federal e o regularnento da Assernbléia,
que prevé a participação proporcional, na medida do possIvel, das bancadas
na cornposição da Mesa. E, rnuito rnenos, ele tern encaminhado para cá os
projetos de urgéncia, sern respeitar o Regirnento Interno e tarnbérn outras
atividades do Poder Legislat?vo.

o Deputado Adelino de Carvalho (em aparte) - Nobre colega Panlamentar,
Deputado Hely Tarquinio, discordo de V. Exa. no vosso pronunciamento,
porque a culpa dessa situacao em que se encontram os PMs é toda e
exclusiva do ex-Governador Eduardo Azeredo, que foi irresponsável corn a
medida que usou corn a PM, principalmente usando dois pesos e duas
med idas.

o Governador Itamar Franco está respeitando tanto esta Casa que vetou
projeto e o enviou para votarrnos aqui, tomando uma decisâo segundo a
maonia desta Casa.

Coloco-me ao [ado da PM e ao lado da votacâo que está sendo pedida em
favor da anistia e da reintegracâo dos PMs. Gostaria de acrescentar que
penso que aqueles que foram protagonistas e que pactuaram corn 0 ex-
Governador na expulsão dos grevistas da PM não podem, de forma alguma,
questionar sobre esse assunto, ainda mais porque cometeu-se uma grande
injustica no Governo passado.

o Deputado Hely TarquInio - Agradeco ao Deputado Adelino de Carvalho e,
inclusive, as palmas da galeria. Estamos pedindo urna reflexâo sobre esse
projeto. 0 Governador prorneteu solucionar isso. Gostariamos, também, de
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ver as familias dos PMs amparadas, não apenas dos subalternos, rnas
tambérn dos oficials. Sabernos que, là, existe urn descontentamento e uma
atmosfera carregada, e o Governador, corno coma ndante-ern-chefe da PolIcia
Militar, tern de tornar as medidas necessánias. Quern sabe os notáveis que
convocou daräo solucâo ao problema, quem sabe convocam ate urn
colegiado, corn a panticipacao dos subalternos, porque todo homem é livre e
tern 0 dineito de viver e ser ouvido e tern a imunidade da palavna em seu meio
ambiente. Então, o Governador tern de pnocunar uma forma mais conciliatória
de ouvir aqueles que querern uma soluçäo pacifica.

Precisamos de paz e pnospenidade, rnas essa batata quente, o PSDB, o
PFL e o PSN nâo estao dispostos a descascan. Gostania de dizer que temos
urn substitutivo a sen apresentado pelo Lden da Minonia.Esse substitutivo, em
sIntese, pnopöe sete ou nove dispositivos, que aqui estão sob forma
autonizativa.

Isso, rneu caro e ilustne colega Adelino, denota a incerteza desta Casa em
solucionar urn problema que està nas mâos do Governadon e que está sendo
passado pana cá. São sete solucoes e nenhuma responde e concilia os
problemas de todos. A rnissão de um Governo é atender a rnaioria dos
interesses do povo. Relativamente ao projeto, inclusive, ha conflito entre o
Govennador e o Comandante-Geral da PolIcia. Este não quer que os
excluldos voltem a vestin a fanda da polIcia e o Governador quer aposentá-los,
passando-os a neserva, as vezes ate corn dois ou trés anos de trabalho,
enquanto urn trabalhadon cornum se aposenta corn 30 anos de serviço,
ganhando urn salário minirno. Ternos de ter bastante senso de justica e do
bern cornurn. Dessa forma, esta Casa, corno urn todo, se comporta e se
expressa, rnas nem sernpre abertarnente, porque ha posicöes anônirnas de
alguns, pon serern base de apoio ao Governo.

Para terminan, gostania de dizen que o PSDB, o PFL e o PSN acornodariarn
trés propostas: de as pnaças passarem, autornaticarnente, a nesenva e serern
aposentadas, na forma da lei. Essa é urna proposta. A outna, do PT, é de
passarern para a Secnetania de Administração e, depois de urn tempo
probatOrio, voltarern a vestir a fanda. A Ultirna proposta acomoda ate os
pareceres de outros substitutivos, mas tudo isso, em sintese, seria colocado,
novarnente, nas rnãos do Governador.

Isso compete ao Governadon. Rejeitamos essa pnoposta de o Legislativo
definir a questão e passamos ao Governadon a decisão. 0 projeto está
voltando a quern de dineito, a quern tern a prennogativa constitucional de
decidin e de descascar essa "batata quente". Portanto, Deputado Durval
Angelo, que aqui nao se encontra, não estarnos equivocados, pelo contrário,
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estamos raciocinando corn clareza. Queremos o bern da PM, mas o
Governador deve usar de suas atribuiçöes e fazer justiça a todos. Sabemos
que e dificil, rnas urn ato adrninistrativo de urn Governador somente pode ser
corrigido por outro ato administrativo, em que pese ele estar errado ou certo.
Quando ganhou o Governo do Estado corn o apolo dos anistiados, ele nâo
pensou nisso. Säo essas as nossas palavras, e votamos contrariarnente a
qualquer parecer que nâo venha ao encontro do substitutivo do PSDB, do
PFL e do PSN. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pirnenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores do auditório, imprensa presente, a intencão da Oposicão nesta
Casa, hoje, nesta data importante e histOrica, tao importante para a vida de
centenas de famIlias de militares residentes em Belo Horizonte e Minas
Gerais, em nenhurn rnornento e fazer oposiçäo a urna pretensäo que precisa
ser analisada corn critérios - e a analisarnos corn critério -, e tarnpouco fazer
obstrucâo a esse processo. Tanto isso é verdade que as Liderancas do
PSDB, PFL e PSB decidiram que farIarnos o encaminhamento de urn projeto,
em que resuniimos a nossa posicäo e sobre o qual daremos ciência aos
senhores daqui a pouco. frIarnos fazer todo o encaminharnento nesta tarde,
para que, ainda hoje, nesta tarde ou, no rnais tardar, nesta noite, pudéssernos
colocar urn ponto final nesse episOdio que tern trazido muita angCistia a
rnilhares de pessoas, principalmente as famIlias ligadas a Poilcia Militar. Se
depender da Oposicão, irernos apresentar o nosso projeto, fazer a defesa do
rnesrno, expor as razöes por t6-lo apresentado, e encerrar essa discussâo e
votaçâo. Se não for possivel faz&-lo na parte da tarde, irernos convocar Os 21
Deputados da Oposicâo, para que, na reunião extraordinária de hoje a noite,
possarnos fazer a votacao final do projeto. lnfelizmente, isso não depende
apenas da Oposição. Para que o rnesrno possa ter urna solucâo final, é
necessário que Os Deputados que dão sustentacâo ao Governo do Estado e,
principairnente, os Deputados legItimos representantes da policia, o Deputado
Cabo Morais e o Deputado Sargento Rodrigues, façam as mobilizaçöes para
que terminemos mais esse episOdio na histOria do Poder Legisbativo. 0 nosso
Lider, o Deputado Hely Tarquinio, externou claramente a posicão do PSDB,
e, corn certeza, o Deputado Sebastião Navarro Vieira assirn o fará ern nome
do PFL.

Gostaria de fazer a leitura do substitutivo apresentado pela Oposiçào, que
está assinado por mim, corno LIder da Minoria; pelo Deputado Hely Tarqüinio,
Lider do PSDB; pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira, Lider do PFL; e pelo
Deputado Miguel Martini, Lider do PSN.
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Fazendo uma ressalva, quero dizer que o nosso substitutivo não trata

sirnplesrnente, de forma taxativa, conclusiva, dos 185 policiais excluIdos, pois
consideramos que todos Os policlais envolvidos naquele episOdio de 1997 tern
de fazer parte de urna revisào criteriosa do Poder Legislativo. Então,
dividirnos o nosso projeto em duas etapas. A prirneira, tratando de todos os
poticiais, inclusive os que não foram excluldos, mas foram punidos. A
segunda etapa trata, especificamente, dos policiais exciuldos.

0 teor do nosso projeto de lei e o seguinte: (- Lé:)
"Substitutivo: Trata das penalidades administrativas irnpostas aos praças da

PolIcia Militar de Minas Gerais, em virtude da greve de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Governador do Estado poderá rebevar, atenuar ou anular

penalidades administrativas impostas aos pracas da PolIcia Militar de Minas
Gerais, em virtude de atos decorrentes da participaçao na greve de 1997.

§ 10 - Relativamente aos praças punidos corn prisão, remoçao de
organizaçao rnilitar, anotacão em ficha funcional, poderá o Governador
deterrninar:

I - a anulaçao da penalidade e, consequentemente, a baixa da anotacao
correspondente na respectiva ficha funcional;

II - o retorno a organizacão rnilitar de origern ou a mais prôxima de onde se
removeu o praca, rnediante requerimento da parte interessada, apresentado
no prazo de 60 dias."

Fornos informados de que 280 soldados foram transferidos de suas
organizaçães de origern, 1.700 foram indiciados em processos disciplinares e
1.200 foram punidos corn prisao. Então, o § 1 0 do art. 1° do nosso projeto está
abrangendo mais ou rnenos 3.400 praças que foram punidos corn
transferências, prisöes e rernocoes ou que estão indiciados em processos
disciplinares. (- Lê:)

"§ 20 - Relativarnente aos pracas penalizados corn a exclusao dos quadros
da Pobicia Militar, poderá o Governador:

- reintegrá-los a Corporacao, tornando sem efeito as anotaçöes ern suas
fichas funcionais;"

Esse item retrata exatamente o que os dois Deputados representantesda
PolIcia Militar, Sargento Rodrigues e Cabo Morais, estao pretendendo. E a
anistia pela qual S. Exa., o Sr. Governador, poderá optar, anistiando, assim,
os 185 praças que constam da lista do projeto original. (- Lé:)

"II - reintegrá-los a Corporaçao e passá-los a reserva, na forma da lei;"
Isso também abrange grande parte dos substitutivos que compöem esse

processo. (- Lé:)
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"Ill - reintegrá-los ao servico do Estado, adjurigindo-os a Secretaria de
Estado que julgar conveniente,..."

Esse item é muito interessante, porque não estamos obrigando a Ida do
praça para determinada Secretaria. Alias, todos os Deputados receberam urn
"fax" da Policia Civil do Estado de Minas Gerais, recusando, term inantemente,
a inclusâo dos pracas exciuldos a Secretaria de Estado da Segurança
PU bi ca.

Entâo, estamos dando oportunidade para que a praca possa escolher a
Secretaria de origern - qualquer urna, a que rnais se identificar corn seus
serviços. Assirn, ele poderá ser colocado a disposicâo dessa Secretaria,
sendo-Ihe permitida, após 18 meses - urn ario e meio -' e antes de completar
dois arios de integracâo, a opção pelo retorno a Poilcia Militar - ou seja,
novamente vestir a farda da Policia Militar do Estado de Minas Gerais. Antes
de inteirar dois anos, ele poderá optar, livrernente e sem nenhurna imposicäo,
entre permanecer na Secretaria ou retornar a Policia Militar e vestir a farda
que, em alguns casos, defendeu por tantos e tantos anos.

"Art. 20 - Os atos de relevação, atenuaçäo ou anulacâo de penalidades
deverão processar-se a partir do exarne de cada caso dos atingidos por
puriicão decorrente do movimento grevista da Poilcia Militar de 1997."

Quero abrir urn parêntese também para esse segundo artigo. Em conversas
que tivemos corn Deputados tigados ao Partido Liberal, decidimos que
poderlamos rever esse artigo, desde que haja urn acordo para que
efetivamente possamos promover a anistia ampla e irrestrita a todos Os

policiais militares punidos.
"Art. 30 - 0 Governador deverá regularnentar esta lei no prazo de 60 dias."
Ou seja, estamos dando ao Governador o prazo de 60 dias para que possa

regularnentar essa lei, decidir por urna dessas opcöes - a critério de S. Exa.,
que tern todos os poderes na mao e a obrigacào de rever urn ato de governo -
,promulgá-la e, realmente, efetivá-la.

Este é o nosso projeto substitutivo, que estarnos apresentando oficialmente
a sociedade do Estado de Minas Gerais. Querernos ainda, nesse perlodo de
agora ate a noite, continuar corn os processos de negociacão corn os dernais
cornpanheiros Deputados, para que, al sim, possarnos, efetivamente, dar uma
autorizaçäo legislativa. Porque estamos dando uma autorização legislativa;
näo estamos simplesmente devolvendo o problema ao Governador, corno foi
colocado. Se aprovado, esse projeto sal corno urn projeto de lei, autorizativo,
dando ao Governador opcöes para que possa escoiher a que julgar rnais
adequada e justa, para, efetivarnente, fazer-se justica em nosso Estado.

0 Deputado Cabo Morais (em aparte) - V. Exa. tern colocado 0 projeto do
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PSDB e do PFL, retornando a soluçâo dessa questão da anistia dos policiais
militares ao Governador, como o rnelhor caminho a ser seguido. E preciso
esciarecer aos cornpanheiros deste parlamento e àqueles que se encontram
nas galerias que, se os senhores realmente quisessem buscar urna solução,
estariam votando, conosco, a anistia geral e irrestrita dos policials militares.

A grande verdade é que os autores dessa atrocidade ocorrida na PolIcia
Militar sâo remanescentes do Governo Eduardo Azeredo; todos sabernos
disso. E importante deixar claro para esta Casa que eu estava no epicentro
do problerna, como urn dos membros da cornissão de negociaçao junto ao
Governador do Estado. SO para recordar, daquela época, ternos, nesta Casa,
• Deputado Agostinho PatrUs, que falava em nome do Governo do Estado, e
• então Secretario de Estado, Amilcar Martins. Mas queremos apenas
mostrar aos senhores que o Governador Itamar Franco foi extremamente
democrático ao mandar a questäo exatarnente para a Casa do povo, para que
se discuta qual é a solucao mais viável. Hoje, ternos urn projeto original, corn
oito, nove ou dez substitutivos, mas nào chegamos a urn consenso por uma
razão muito simples: qual é o caminho certo a ser seguido? Anistiar
proporcionalmente o pessoal? Vamos criar urna nova modalidade de anistia?
A proporcional?

Em nenhurn momento, Exceléncia, a Oposiçao apresenta opcão da anistia
proporcional. (- Cruzam-se apartes) SO queria convidar V. Exa. para votar
conosco a anistia, pura e simples, para os policials militares, para que
retornern aos seus locais de origem, para que voltem a Policia Militar para
exercer a profissao que querem. Nunca pediram para ir para a Secretaria, nâo
tern formaçao de secretariado, pelo contrário, tern formaçâo de policiais
militares. Não querern ir para a PolIcia Civil, muito pelo contrário, querem
retornar a Poilcia Militar. Agradecernos a corporaçao da Policia Civil pela
negativa apresentada em relacao as suas pessoas, porque eles tarnbérn não
querem isso. Não querem proporcional, porque são jovens de 20, 22 anos,
querern voltar para o trabaiho. E a Unica coisa que pedimos aos senhores:
votem coriosco a anistia geral e irrestrita para os policiais militares. Muito
obrigado.

0 Deputado Carlos Pirnenta* - Gostaria de dizer a V. Exa., Deputado Cabo
Morals, que, em nenhurn mornento, fugimos ac, diálogo, ao debate. Estamos,
responsaveirnente, apresentando urna posiçâo da Oposição na Casa, porque
dois pontos para nOs são irnportantes: quem promoveu a exclusão tern de
fazer a anistia, e não, o Governador. 0 Sr. Eduardo Azeredo já pagou nas
urnas, foi derrotado como candidato a reeleição no Estado. Nào podernos
pensar em Governo do Estado ligado ao nome de uma outra pessoa. 0

z
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Governo é urn so. Corn os onus e corn os bOnus, é urn sO. Entáo,
entendemos que existem vários pontos a serem discutidos nas palavras de V.
Exa. Primeiro, o senhor citou o nome do Governador Eduardo Azeredo - ele já
foi julgado nas urnas, nao e mais o Governador do Estado. Segundo, quem
prometeu anistia arnpla e irrestrita foi o Governador Itamar Franco; no
entanto, o projeto dele promove a anistia e irnediatamente joga para a reserva
Os policiais nela incluldos. Ora, tenho a certeza absoluta de que o senhor,
bern como o Deputado Sargento Rodrigues - pessoas por quern temos a
major amizade e cujo posicionamento aqui admiramos - não vão querer
nunca que nenhurn policial possa ser "prerniado" corn a reserva, porque, na
verdade, seria urn grande castigo. Ele carregaria por toda a sua vida a pecha
de que não foi digno de retornar a Pollcia Militar. E é essa a proposta do Sr.
Governador do Estado. E não aceitamos a reserva, nem integral, nern
proporcional. Esse é o primeiro ponto da Oposiçao nesta Casa.

O segundo ponto: quern promoveu a exclusão, quem assinou os atos contra
os policlais fol o Governador do Estado de Minas Gerais. E, se o Sr. Itamar
Franco nao está dando conta do recado, se não tern capacidade de governar
O Estado, que simplesmente renuncie ao cargo de Governador. Essa é a
nossa posição nesta Casa. iniciamos o processo de diálogo corn o Deputado
Sargento Rodrigues, e ate a noite estaremos aqui, 21 Deputados, para que
possamos colocar urn ponto final nesse caso. Não estamos fazendo
obstrucao nem querernos ernpurrar ainda rnais a decisão sobre esse projeto.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta,
agradeço a concessão do aparte. Estarnos aqui escutando as palavras de V.
Exa. e gostarlarnos também de fazer algumas reflexOes, abrindo urn
parêntese nas palavras do nobre Deputado. Em primeiro lugar, realmente, ate
irnplorei ao Deputado Ermano Batista, na Comissão de Constituição e Justica,
e ao Deputado Paulo Piau, do PFL, para que não ficássernos preocupados
aqui quanto a se é ltarnar, se é Azeredo ou se não é. Concordo corn V. Exa.
que o ex-Governador Eduardo Azeredo já foi punido nas urnas, e realrnente
estávamos no Governo Eduardo Azeredo quando o comando da Policia
Militar procedeu administrativamente as exclusOes, logicamente corn o
consentirnento do Governador. Mas gostaria de pedir aos cornpanheiros do
PSDB, da Bancada do PT, do Partido Liberal, de todos, da base do Governo e
da Oposição nesta Casa que não ficássernos nesse embate sobre se é
Azeredo ou Itarnar...

o Deputado Carlos Pimenta* - Esse debate não partiu da Situacao.
o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Sei; estou fazendo essa

reflexão, Deputado, para que não fiquernos nesse joguinho de empurra-
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empurra, que não vai solucionar. Nôs, Deputados, podemos apreciar o projeto
ern 45 dias, mas, para essas familias, são 2 anos. Para quern não sabe, eu
gostaria de deixar bern clara que existem pessoas que não tern dinheiro para
voltar para casa. Isso é muito desgastante para eles. Todos nOs conhecemos
a recessão que a Pals está vivendo, o desernprego. Essas pessoas foram
injusticadas. Acredito que todos desta Casa sabem disso. Quern deu causa a
tudo aquilo não está aqui, hoje, nãa perdeu seu emprego. Para citar urn
exemplo, a ex-Cornandante da PolIcia Militar, Cei. Antonio Carlos, foi ernbora
para a reserva rernunerada ganhando salário de Secretário de Estado. Ele foi
urn dos pivôs da situacão, tinha conhecirnento de todos as fatos. Enquanto
ele foi para a reserva remunerada ganhando salário de Secretário de Estado,
morando em urna bela mansão, no Bairro Luxemburgo, estão aqui pessoas
que não tern dinheiro para pagar aluguel, moram na favela e foram
injusticadas.

Eu gostaria de relembrar que daquele movirnento participararn policiais
civis, policiais rnilitares, agentes penitenciários que näo tiveram nenhurn tipa
de punicão. Pergunto e deixo meu apelo e minha süplica para que vocês
passem a refletir: a PM continua corn regras diferentes das regras dos demais
cidadãos. A PM tern essas regras, e nós gostariamos, em segundo piano,
corno é do conhecimento de V. Exa., que isso fosse mudado. 0 agente
penitenciário não sofreu nenhuma punicão, a policial civil não sofreu nenhuma
punição. 0 Secretârio de Justica e o Secretário da Seguranca Püblica
entenderarn, na época, que era justo a movirnento, que era de direito e que,
realmente, eles estavam passando fome. Então, par que, nobre Deputado,
varnos ficar aqui discutindo se fol a Azeredo au se foi a Itamar? Vamos
carninhar para a solucão.

o Deputado Carlos Pirnenta* - Agradeco a V. Exa. a aparte, rnas quero
dizer a seguinte: corn as suas palavras, fica parecendo que estamas
defendendo oficiais ou quern nâo foi punido. Em nenhum momenta isso
ocorreu. Estamos defendendo a postura da Oposição, que teve a dignidade
de apresentar urn projeto. Esse projeto está sendo colocado e exposto. 0
Cabo Morais disse que ha urn projeta de V. Exa. de que ainda nào tivernos
conhecirnento oficial. Ele ainda nâa foi apresentado a Casa. Eu recebi urna
cOpia desse prajeto ha cerca de 30 rninutos, a senhor me entregou em mãos.
Não estamos fugindo ao debate. Estamos aqui, 14 Deputados da Opasicão,
de uma bancada de 20. Temos aqui 14 Deputados da Situacão, de urna
bancada de 57. Em nenhum momenta estamos fugindo ao dialogo, pelo
contrário, estarnos debatendo. Inscrevemas a Lideranca da Oposição e
varnos transferir a votaçào para a naite.
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Outra coisa: se conseguirmos esgotar a discussâo nesta tarde, em 2

minutos, eu mobilizo 21 Deputados da Oposicâo neste Plenário para que
possarnas votar esse projeto ainda a tarde. Em nenhurn momenta estarnos
fuginda ao diáloga, aa debate, nem estamas encetando nenhurna defesa, de
quern quer que seja. Se ha aflcial que fez isso au aquila, acertou ou errou, a
problerna é da poilcia. Estamos aqui para analisar as casos dos militares que
foram excluldos e das praças que foram punidas. 0 nossa projeto obedece
fielmente a este preceito, a esta pasiçãa que estamas colacando nesta tarde.

Se V. Exa. quiser avançar no processo de discussäo, nós nos colacarnos
inteiramente abertos a discussâa. Nern quero voltar a discussâa de Azeredo
ou de Itamar, essa discussâo nâa nos interessa. 0 que interessa para a
Oposiçäo é arranjarmas urna forma certa, sem ferir a Poder Legislativa, sem
que a Governador reedite a ato feito ha 2000 anas, de querer lavar as rnãos,
transferindo a responsabilidade para a Poder Legislativo. Não foi a Poder
Legislativo que prarneteu anistia, porque não cabia a nós essa decisâo, mas
sim ao Poder Executivo. Se a senhor quiser discutir a projeto, estamas
abertos a discussãa.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Sr. Presidente, gostaria
apenas de deixar bern clara para a Plenário e as pares da Casa que, em
1997, fai apresentado a Projeta de Lei n° 1.300/97, do Deputada Joâo Batista
de Oliveira. Na época, infelizmente, nOs, excluldos da Poilcia Militar,
contávamos apenas corn a apoio da Bancada do PT e do Deputado João
Batista de Oliveira. Não havia a Goverriador Itamar Franca. Assim, já que
agora a Legislativo questiana as Governadores Itamar Franca e Eduardo
Azereda, par que naquela épaca näo fol concedida a anistia aos paliciais
militares? Inclusive, naquela ocasiao, este Deputada nem se encontrava em
Plenário. Sr. Presidente, fica esse alerta aas demais pares da Casa. Muito
obrigado.

* - Sem revisãa do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Jaão Paulo.
• Deputado João Paulo - Sr. Presidente, quera aproveitar a oportunidade

para, mais uma vez, repetir neste microfone a que penso a respeita desse
episádio que hoje monopoliza as atençoes no Plenário. Ainda ha pauca, ouvi
a calacaçãa de que as rnilitares punidas se tarnararn eleitores do Governador
Itamar Franca e não do ex-Governadar Eduardo Azeredo. No meu
entendimento, essa pasiçào não edifica, não constrOi e não nos ajuda a
encantrar a salucâo de urn prablema que näo é apenas desses militares
punidas. Nunca foi. Trata-se de urn prablerna de toda a PolIcia Militar e de
toda a sociedade - nela inserida a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais.

Sr. Presidente, recobranda urn pauco a história e repetindo a que ja disse,
reafirmaria que a Governo de 1997 deveria ter tornado uma das seguintes
decisöes: dar a recornposiçâo salarial, a reajuste, ou punir as rnilitares que se
levantaram contra aquilo que consideravarn urna injustiça. De fato fai urna
injustiça, confessada ate pelo prOprio Governo, na rnedida em que acedeu ao
pleita do mavimento, que contra a Gaverno se levaritava.

E, mais do que isso, acho que aquele mavirnento fol induzido pela Governo
na medida em que discriminou as praças, nào Ihes atribuindo a reajuste que
dera aas oficlais.

Entâa a Governa teve urna participaçâa efetiva, induziu e incentivau aquele
rnovirnento que, ate entãa, nâa existia.

Pals bern, corn relaçâo a participaçäo da Assernbléia Legislativa, sinta que
é fator de prestIgia participar da soluçao de um prablema tao envolvente,
contrariarnente as pasiçães de quern se levanta contra a nossa participaçâa,
dizendo que isso é problema do Governadar. Punir fol urn problema de urn
Governador e, partanto, a autro Governador, que assumiu, tern tarnbérn a
cornpetência para resolver urn problema criada no Governo anterior.

Ora, acho que é muita rnais nobre para tados participarmos de urn prablerna
grandiasa coma esse do que ficarrnos sabatinando Presidentes indicados,
subalternos indicados pelo Governo do Estado para assurnir pastas. E é uma
sabatina que, de fato, näa se rnastrou iitil, eficaz, não revelau efetivamente
em que pôde prestar serviça a demacracia no Estada de Minas Gerais.

Acho que é muito mais impartante para nôs, porque resgatarnas e darnos
rnais sentido a nossa atuaçãa, na medida em que participamas de questöes,
sejam elas da ardem de domInia exclusivo do Executivo ou não. Nâa sinta
assim. NOs, aqui, muitas vezes, nos levantarnos contra atos do Poder
Executivo coma se quiséssemos participar da saluçao. Agora estarnas tenda
essa aportunidade, mas ha calegas que querem declinar da resoluçâo do
problema. Ou seja, auvi dizer que vào devolver essa "batata quente" para a
Governador.

Olhe, sinta-me envaidecido, sinta-me mais ütil a saciedade participanda da
saluçâo de urn problema dessa extensâo, que, sei, não sera a perfeita,
porque nâa encantrarernos caminhos sern pedras. Mas, certamente, participar
da saluçáo é fator de engrandecimento para esta Casa. Muito abrigado.

0 Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Sargento Rodrigues.
0 Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, piiblico presente, coma já tive aportunidade de apartear a nobre
colega, Deputada Carlos Pimenta, you me abster e ler apenas a substitutivo
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de minha autoria, que, realmente, atende a expectativa das praças exciuldas
da Policia Militar. (- Lê:)

- 0 Substitutivo n° 10 ao Projeto de Lei n o 182/99, lido, fol publicado na
edição de 22/5/99.

Gostaria de deixar clara que este Deputado defende a anulaçào da punicão
administrativa dos exciuldos, a anulacão das puniçöes daqueles que foram
punidos corn detençâo, corn prisäo, a que está constando na ficha desses
policiais que se encontram na ativa, porque esses policiais, certamente, serão
marcados para sernpre por problernas de promoção e de cursos dentro da
Corporaçâo, ou seja, teräo essa mancha negra nas suas fichas eternamente.
Aqui está muito bern especificado: a anulacao é da punicão referente a
participaçao no movimento. Fiz a leitura desse substitutivo, que fol
apresentado ontem, aqui no Plenário, e que certamente, ern data oportuna,
será lido pelo Presidente desta Casa. Peco a apoio de todos as Deputados
desta Casa, para que venham se sensibilizar para a problema que estão
vivendo essas famijias. Contamos corn o PSDB, corn o PFL, corn todas as
bancadas do Governo.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Sargento Rodrigues,
todas as praças exciuldas da Poilcia Militar, inicialmente quero cumprimentar
a todos as senhores que estäo aqui, nesses dias, acompanhando passo a
passo a tramitaçäo desse projeto. Isso é importante. Nós, cidadâos
brasileiros, não conseguimos nada de braços cruzados, temos que lutar pelos
nossos direitos, as direitos dos senhores de terem anistia, coma já falou a
colega Deputado. 0 PT, mesmo no mandato anterior, tentou conseguir essa
anistia. Neste momenta, terlamos que colocar em primeiro lugar as direitos
dos cidadâas, Os direitos humanos. Queremos dizer que todos querernos
essa anistia. E preciso que consigamos nesta Casa, se nâo a cansenso, pelo
menos a maioria, mas colocando em primeira lugar a iriteresse dos cidadãos,
inclusive o daqueles que foram excluIdos, porque foram injustiçados no
mamento em que estavam lutando pelos seus direitos camo trabalhadores.

Queremos dizer que o Governador ltamar Franco, ao mandar esse projeto
para esta Casa, nâo quis ser pilatos e "lavar as mãos", mas democratizar a
soluçào do problema. Esta Casa tern de sentir-se honrada quando é
consultada. Nós, parlarnentares, temas esse papel no Pals. Queremos
participar, sobretudo quando se trata de problernas graves. Temos de nos
sentir honrados em termas dado urna contribuição para solucionar essa
questao da meihor maneira possivel. E esse a nosso papel, queremos estar
contribuinda, principalmente ouvindo as senhores. Não podemos querer uma
soluçao de dma para baixo, defendemos a controle social das politicas
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pUblicas e é isto mesma: a pava organizado, a sociedade civil organizada
participanda das decisöes. Queremos desejar que, a mais rápido passive!,
coma aqui já foi dito, possa haver uma soluçao que seja realmente a meihor
para as senhores, nãa pensando apenas nos interesses politiqueiros, mas
nos direitos dos cidadãos que estâo aqui sofrendo e nos de suas famIlias.

Queremos dizer, mais uma vez, do nosso compramisso de estar
contribuinda coma muiher, porque vocês tern famllias, tern esposas e flihas e
também estão participando deste pracesso dalaroso.

Continua aqui a nasso camprornisso de estarmos juntos nesta bataiha.
Muita obrigada.

0 Deputado Sargenta Rodrigues - Muito obrigado, Deputada Maria Tereza
Lara, gastaria de deixan mais uma vez, encarecidamente, urn apelo, pals nós
so fomos demitidos, expulsas da Policia Militar, porque reivindicamos a direito
de cidadãos. Reforca aqui as palavras da Deputada Maria Tereza Lara: a
direito do cidadâo, a direito de reivindicar. Venho a esta tribuna, mais uma
vez, implorar, suplicar, para que essas regras já não sejam aplicadas
somente a PalIcia Militar e aos policiais militares. Gastaria de dizer a todos
que somos cidadâos coma qualquer urn de voce- s, coma qualquer urn do
pavo. Os policias militares também pagam impostos e estâo submetidos as
rnesrnas leis. Mas, infelizmente, no que diz respeito ao direito do cidadão,
ainda não temas esse direito. Gostaria rnuito de cantar corn as nabres
Deputados, parque, nesta Casa, passará a estatuto de pessoal e a
regularnento disciplinar. E, nessa hara, quero ver as bravos Deputadas
realmente dernacratizarem a instituicâo e votarem aquilo que realmente
candiz corn a realidade social.

O Deputada Carlos Pimenta (em aparte)* - Não quera prarrogar rnais a
discussãa, porque acho que ja temos inscricãa ate dernais, vamas ouvir
autros companheiros em suas pasicOes, mas gostaria sO de alertá-los para
urn detalhe. Escutei, atentamente, a leitura do seu prajeta pedindo anistia
pura e simples, corn a reiritegraçâo dos policiais militares e a retirada da ficha
dos autras policiais que foram pun dos.

Gostaria de fazer uma autra pergunta a V. Exa., e urn alerta. V. Exa. tern
garantias de que esse prajeto vai ter a apaiarnento necessánio dos Deputados
que dâa sustentacaa ao Gavernadar ltamar Franca, para que ele possa ser
votado e apravado na Casa?

Segundo, faca urn alerta, esse projeta que V. Exa. defende - e acho que é
legitirna, ponque e apresentada par V. Exa., legItirna representante dos
policiais aqui na Casa, V. Exa. foi eleito corn vatas de tada a PolIcia Militar -,
entäa, so faco esse alerta, porque carre-se a risco de a prajeta de V. Exa. nâa
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tograr êxito, de o nosso da Oposição também nâo tograr ëxito e de ser
aprovado urn projeto propondo a aposentadoria proporcional aos militares, o
que não e pensamento nem vontade da grande rnaioria que al está.

Faço essa pergunta e faco esse alerta Para que V. Exa. reflita ate a noite
sobre 0 assunto.

o Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente, nobre Deputado,
agradeço a sua pergunta e seu alerta.

Agora, deixaria bern claro que estarnos numa Assernbléia Legislativa, nurn
espaço democrático, e, corno Deputado, tive a oportunidade de defender essa
idéia. Agora, se o projeto vai ser aprovado ou não, é por isso que estou aqui,
por isso, estamos discutindo e temos vários oradores inscritos; e é por isso
que existern estes embates politicos. Varnos continuar discutindo, ate que se
amadureça o substitutivo, quando poderemos votar corn a Maioria.

Espero que, realmente, o projeto venha a passar da forma como apresentei.
Esse projeto, sim, faz justica, reintegra e anula as puniçöes, e nele realmente
se está reconhecendo que houve uma injustiça, praticada no mês de junho de
1997. Por isso, e que defendo essa lei, porque reforma proporcional, como já
disse a V. Exa. pessoatmente, nâo ampara. 0 Governador deixou bern claro
Para todos nós, em reuniöes passadas, que o interesse dele é amparar essas
famulias, esposas, filhos e essa proposta proporcional não ampara ninguém.

Já disse isso Para o LIder de Governo, e Para o próprio Governador, e eta
nào ampara ninguém. E é por isso que peco a reflexão de V. Exas.,
principalmente os Deputados da base oposicionista. Arnanhã, você está corn
urn salário minimo, mas esse abono pode ser retirado. E varnos ter policiais
militares ganhando R$20,00, R$30,00 ou R$40,00. Como se vive corn urn
salário desses? Isso nâo resolve o problerna e não faz justica.

Por isso, Deputado Carlos Pirnenta, estarnos aqui discutindo. Espero contar
corn a sensibilidade de todos os Deputados. Que o projeto nâo saia
derrotado, como foi o do Deputado Joâo Batista de Oliveira, a época dos
fatos, no calor do acontecido. Passados praticarnente dois anos, temos
refietido bastante e vimos que, reatmente, a injustica foi praticada. Eta precisa
ser corrigida. Vamos fazer como fez o Rio Grande do Sul, que anistiou os
PMs, como foi feito também no Acre. For que não em Minas? Por que ternos
que ficar aqul imptorando e pedindo, pelo amor de Deus, Para que isso
aconteça? Será que näo ha sensibitidade nos Deputados? Estou aqul, na
tribuna, pedindo sensibilidade aos Deputados, Para que possamos reatrnente
fazer justica. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rogérlo Cprreia.
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0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros que hoje nos visitam na Assembléla, este projeto da anistia,
que discutimos agora, corn vários substitutivos, corn várias visöes acerca do
assunto, é fruto do compromisso do Governador eteito Itamar Franco de fazer
a revisäo de um ato que considera injusto. A grande maloria dos Deputados e
dos presentes que aqui estão concordarn que foi, de fato, urn ato injusto o da
dernissâo dos poticiais rnilitares que participaram do rnovimento grevista.
Portanto, parto do pressuposto de que a anistia deve ser aprovada. E nós,
Deputados, ternos tarnbém a responsabilidade, juntarnente corn o
Governador, de ver quat o rnethor caminho dessa anistia.

Quando falarnos em anistia, consideramos que houve urn erro, uma
injustica. Portanto, as demissOes foram feitas injustamente, e esses poticials
mititares foram retirados do servico que prestavam. Se considerarnos isso e
que todas as 185 dernissOes foram feitas pelo motivo da participação no
rnovimento grevista, temos de olhá-los de forma global, como urn todo, e näo
fazer análise de cada urn dos 185 casos, repito, visto que a puniçâo, através
da demissäo do servico que prestavam, foi feita devido a participacäo no
movirnento grevista.

Ao aprovarmos a anistia, estaremos reconhecendo duas questães: prirneira,
que foi uma greve por rnotivação justa, porque as condiçaes de trabatho erarn
precárias, o que levou a uma situacâo de radicalizaçäo do rnovirnento, Para
tentar que fossern atendidas as reivindicaçães. Portanto, a justeza do
rnovimento está posta no ato de votarrnos a anistia. Em segundo lugar, é o
reconhecimento de que houve urn erro ao fazer a puniçâo devido a
participacào deles no movirnento grevista.

Gostaria de defender urna análise global do fato de os 185 policials rnilitares
terem sofrido essa puniçâo. 0 que nâo justifica que passemos a fazer uma
análise de cada urn desses casos, pois a motivaçào foi o movimento grevista.

Portanto, essa seria a prirneira observaçao que faria Para analisar as
sugestöes diferentes corn relaçâo a anistia. Considerarei os casos em
conjunto. Nâo penso que seria correto partirmos de uma análise de caso a
caso. Isso näo seria, no rneu entender, uma anistia, e sim urna análise, caso
a caso, das fichas dos policials militares, por outros rnotivos que não 0 da
punição de terem sido demitidos do servico, entre os quals a greve. A anistia,
Para rnim, é isso. E claro que o rnais correto, quando se reconhece que houve
urn erro e que esse erro resultou na demissäo, seria a volta a corporacäo.
Isso é o que defenderarn o Cabo Morals, o Sargento Rodrigues e outros.
Essa volta a corporaçào seria o mais IOgico, quando se reconhece que se
puniram injustarnente militares que participaram de urn movirnento
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reivindicatOrio. Portanto, sem sombra de dtivida, a volta a corporação é, no
meu entender, a medida mais correta.

Várias são as objecoes que tern sido apresentadas relativamente a volta
dos policiais militares a corporação. Em especial, ha, por parte dos Oficiais,
urn temor de que isso possa significar urn ato pelo qual as relaçoes internas
possarn ficar radicalizadas e, portanto, a volta dos policiais militares a sua
corporaçâo poderia gerar uma relação mais conflituosa no interior da
instituição. Procuramos trabaihar, tendo em vista objecães feitas, corn outras
idéias, como a da lotaçao em outros órgãos. Eles voltariam como policiais
militares, mas agregados a outros Orgãos. A Secretaria de Administração
faria, posteriormente, a lotação em servicos necessários. Mesmo esta
proposta tern sofrido resisténcia, principalrnente do oficialato.

Urna outra sugestão levantada, que foi o projeto original do Governador,
seria conceder a anistia e, ao mesmo tempo, passar para a reserva, corn
aposentadoria integral. Outros substitutivos suscitam a possibilidade da
aposentadoria proporcional. Não parece, a Bancada do PT, a rnelhor opção a
ser feita. A aposentadoria significaria, primeiro, urna perda para os próprios
policials militares, de vez que não teriam seqüência na carreira; segundo,
urna reacao, porque pareceu estranha essa medida a uma parcela grande da
sociedade, que não ye corn bons olhos a aposentadoria de qualquer
trabalhador antes que se completem 35 anos de trabalho, no caso dos
homens. Portanto, a aposentadoria nao nos parece a idéia mais correta a ser
adotada, e teve rejeição nas tropas.

Corn base em todo esse processo, apresentamos uma idéia, que também
existe em urn substitutivo de lei, cornbinando urn substitutivo corn urna
ernenda a Constituição. Foi feita urna pesquisa junto ao Corpo de Bombeiros.
Ha uma aceitação rnuito grande, segundo fornos inforrnados, alias o Cabo
Morais tern mais dados a esse respeito, da idéia de que fossern incorporados
ao Corpo de Bornbeiros da PolIcia Militar. Mesmo entre Os Oficials, nesse
caso, do Corpo de Bornbeiros, havia grande maioria favorável a que
pudessem reintegrar-se ao Corpo de Bornbeiros. Ha ainda resistência, nesse
sentido, por parte dos rnilitares.

Ao mesmo tempo, encarninharnos uma ernenda a Constituição, que ja está
em trarnitação na Casa, em que se separam os comandos da PolIcia Militar e
do Corpo de Bornbeiros. Essa emenda não existe devido a esse fato isolado,
é aigo que vem acontecendo, já acontece em 19 Estados da Federacao: urna
separacão entre o Corpo de Bornbeiros e a Pollcia Militar. Por uma série de
entendimentos, esses Estados aprovaram ernendas a Constituição, fazendo a
separação por a considerarem justa. Repito que não é apenas por causa
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desse caso. 0 fato é que, sendo aprovada essa ernenda, os policiais militares
reintegrados ao Corpo de Bombeiros já estariam agora em cornandos
separados, corn a Policia Militar de urn ]ado e o Corpo de Born bei .., do outro.
Isso certarnente poderia quebrar, em muito, a resistência dos Oficiais.

Essa me parece a meihor alternativa, porque combina várias questöes. Em
primeiro lugar, voltam todos a corporação, como, de fato, deveria ser o ato da
anistia. Se se reconhece urn erro e se quer corrigi-lo, a melhor forma e
reintegrar os que foram demitidos em seu lugar de trabalho. Sempre fol assim
que se deu a anistia, a não ser que se tenham passado anos e anos, como o
caso da ditadura militar. Vários companheiros demitidos de outras categorias
profissionais em greve foram readmitidos em seu serviço. Mas é claro que ha,
nesse caso, especificidades, que deveriarn ser trabaihadas corn essa
hipOtese do Corpo de Born beiros.

Portanto, essa me parece uma solucão viável, que, se não resolve de todo,
minirniza as crIticas feitas a possIvel volta a corporação e, ao mesmo tempo,
faz justiça aos policiais demitidos.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Rogério Correia,
gostaria, em rneu nome e no da Bancada do PMDB nesta Casa, de
cumprimentar V. Exa. por seu pronunciamento e, mais do que isso, pela
preocupacão de V. Exa. e da Bancada do PT corn relação a urn projeto que,
sem düvida alguma, neste inIclo de legislatura, tern sido alvo das atencoes e
da preocupação de todos nós, Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de
pontuar isso e de parabenizar V. Exa., porque busca insistentemente
caminhos - roubando as palavras de V. Exa. - que possam rninirnizar os
efeitos desse projeto, rnas quero, ao concordar corn todas as suas palavras,
mais urna vez, pontuar uma questão que é fundamental e deve ser
devidamente esciarecida para a opinião pUblica rnineira.

Nenhurn dos Deputados desta legislatura gostaria de estar exarninando
essa matéria, porque, no fundo, não gostariamos que tais episódios tivessem
ocorrido. Na verdade, essa é urna triste lembranga do Governo de Minas e da
PMMG, que, sern düvida nenhuma, continua sendo a Policia Militar rnais
prestigiada do Pals. Mas, por que estarnos, neste mornento, nos debruçando
sobre o assunto? Sou obrigado, rnais urna vez, a esclarecer o fato para a
opinião pUblica rnineira: é por causa da incompeténcia do Governo passado,
que nos legou essa insatisfação e esse dificil problerna. Isso, a todo o
rnomento, deve ser pontuado. Por isso, não podemos concordar corn a
Oposiçao desta Casa, que quer devolver o assunto para o Governador Itamar
Franco. Por qué? Vou repetir, novarnente: as urnas mandaram urn recado a
sociedade mineira, o qua] tern nome e sobrenome: os representantes da
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Policia Militar - o Cabo JCilio, em nIvel federal, e o Cabo Morais e o Sargento
Rodrigues, em nivel estadual. Se o Governador Itarnar Franco não tivesse
enviado esse projeto, sern divida alguma eles já estariam legislando sobre o
assunto, independentemente de o Poder ter a iniciativa ou não. Portanto, esta
Casa estaria discutindo o assunto. E importante pontuar mais uma vez: esta
Casa vai ter que tomar uma decisâo, sim.

Cada urn de nOs deve posicionar-se a esse respeito. Qualquer que seja a
nossa posição, qualquer que seja a decisâo a ser tomada pelo conjunto dos
Deputados e pelo Executivo, ira agradar e desagradar a parte da sociedade
mineira. E importante dizer isso. Não criamos esse problema. lnfelizmente, a
incompetência do Governo passado, a falta de credibilidade e a falta de pulso
levaram a tudo isso. Portanto, agora, temos de resolver essa questão.

Parabéns a V. Exa. por trazer uma alternativa para esta Casa, buscando
insistentemente a solucão de urn problema que não gostariamos de estar
discutindo. Parabéns, ilustre Deputado Rogerio Correia.

0 Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado pelo aparte,
Deputado Rogério Correia. No que diz respeito a atitude que esta Casa deve
tomar corn relaçao a anistia das praças que foram demitidas, que lutavam por
uma causa justa, já que, naquele momento, tinham sido alijadas de uma
decisäo que privilegiou a cUpula da Poilcia Militar, temos de evidenciar a
coragem de colocar em püblico as questöes pelas quais lutavarn, não apenas
sob o ponto de vista salarial, mas também as suas condiçaes de vida, como
habitação, alimentação e seguranca. Foi urn grande momento, em que a
sociedade brasileira discutiu os problemas dos militares e a sua seguranca
pessoal.

Durante a discussão desse projeto percebemos que ha urna determiriação
desta Casa em resolver o problerna. No entanto, o assunto é complexo,
portanto, muitas emendas e muitos substitutivos foram apresentados.

Parece-me que ha urn desejo da corporaçâo, e, nesse sentido, devemos
ouvi-la corn clareza e bom-senso. Ha urn desejo das praças de voltar a
trabalhar, voltar a ter utilidade para a sociedade, como antes. Entretanto,
existem problemas quanto a readrnissâo no mesmo local onde trabalhavam,
ou seja, na prOpria corporaçâo da Policia Militar. Então, corn relacáo ao Corpo
de Bombeiros, vejo urna salda corn dupla via, pois pode-se resolver o
problema de urna forma que, corno disse V. Exa., foi utilizada por 19 Estados,
ou seja, colocar o Corpo de Bombeiros como urna entidade prOpria, pois tern
uma funçáo especIfica, diferente da que é exercida pela PolIcia Militar. Em
segundo lugar, existe a necessidade de mais pessoas ajudando a corporação
dos bombeiros, que resolve tantos problemas de seguranca. Portanto, mais
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urna idéia se coloca para discussâo. Quando as idéias estäo fervilhando, e
sinaI de que os Deputados querem a solução, estäo buscando a soluçâo Para
o problema.

Então, Deputado Rogerio Correia, essa é mais uma idéia que devemos
avaliar, acho que é uma boa idéia. Temos de nos debruçar sobre essa
questão e, ate a semana que vem, devernos decidir qual será a meihor opçâo
para os rnilitares, para as praças, que desejam, urgentemente, uma solução.
Gostaria de comparar duas profissOes. Eu, que sou medico, se urn dia me
tirarem essa profissao, nâo saberei o que fazer. Isso tambérn acontece corn
esses militares, pois o que sabem fazer é aquilo. Como tiraram deles a
condicão de trabalho, estâo desesperados para encontrar uma soluçâo para o
problema. Diante desse desespero, devemos colocar toda a nossa forca, toda
a nossa energia, em prol da melhor salda, que é a do born-senso.

Do meu ponto de vista, estarnos carninhando para uma solução. Entre
várias propostas, corn certeza urna será a melhor para a corporaçäo militar e
para todos. Muito obrigado.

0 Deputado Rogerio Correia* - Obrigado, Deputado Edson Rezende. Para
terrninar, é claro que já chegamos a urn ponto de buscar afunilar a proposta e
de ver o carninho rnais correto a ser tornado. Na semana que vern, no mais
tardar, esse assunto - que já está na hora de ser resolvido - já estará em
votaçäo. E ja é mesmo hora de se resolver esse problema, porque as famIlias
estão agoniadas, ha bastante tempo, corn o ato injusto de que foram vItimas,
que foi o ato da demissâo. Portanto, cabe-nos, agora, buscar afunilar em
torno de urn substitutivo, de preferéncia urn que unifique todos; mas, se nâo,
pelo menos que cheguemos a conclusöes.

Repito que precisamos aprofundar a discussâo em torno desses trés eixos.
Urna volta a corporaçào, no práprio comando da PolIcia Militar onde atuavam,
ou essa id6ia do Corpo de Bornbeiros, que me parece a mais plausIvel, no
mornento - e ja existe substitutivo em relaçâo a esse tema, do Cabo Morais.
Ou, ainda, a volta a algum Orgâo agregado e o retorno posterior a Policia
Militar. 0 outro eixo seria a aposentadoria. Esses sâo os trés eixos que tern
sido debatidos e tern dividido opiniöes.

Repito, apenas, que descartamos qualquer hipotese de fazer análise em
separado desses casos ou de, simplesmente, remeté-los de volta ao
Governador do Estado, apOs ele já ter dado sugestöes sobre a questäo da
anistia, o que foi urn comprornisso de campanha e, em minha opinião, urn ato
de coragem, no sentido de estar revendo urn erro do ex-Governador Eduardo
Azeredo e fazendo jus aos policiais militares que participaram de urn
movirnento grevista, procurando minimizar os problemas da falta de salário e
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das condiçöes de trabalho, em urn momento em que se preferiu escutar
apenas os oficiais, dando-Ihes urn aurnento, em detrimento da grande maioria
da corporação - as Soldados, Cabos e Sargentos. Enfirn, reconhecer que
houve urn erro e conceder a anistia e, sem sombra de düvida, urn ato de
grandeza do qual tarnbém a Assernbléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais deve participar. Portanto, seja qua[ for a atitude a ser tornada,
devernos rerneter ao Governador nossa opinião, por meio de substitutivo de
rnudanças ou do próprio projeto do Governador. De qualquer forma, a
Assembléia deve rerneter sua opinião, a partir de urn debate feito na Casa
Legislativa, onde podern ser dadas as diversas opiniöes politicas a respeito
do terna.

Assirn, de fato, concordo corn o companheiro Durval Angelo no sentido de
que a rernessa do material a Assernbléia Legislativa fol tarnbérn uma forma de
dernocratizar o debate. Acho que nos cabe, agora, afunilar em tomb de urna
alternativa. Parece-me que a alternativa que apresentei, em nome da
Bancada do PT - que não é apenas uma idéia dessa bancada, mas algo que
ja vinha sendo levantado e discutido ha muito tempo - seria a sIntese mais
possivel e a melhor para resolver o problema herdado do Governo Eduardo
Azeredo. Agradeco aos Deputados e ao Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
o Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas desta nossa Assernbléia, finalrnente chegamos ao dia de nos
posicionarrnos sobre urna questâo que tern sido objeto de debates,
controvérsias e discussães, ao longo dos iiltimos meses.

Gostaria de abordar duas questoes centrais na discussão do Projeto de Lei
no 182199, que o Governador Itamar Franco enviou a esta Assernbléia
Legislativa. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero discutir
o proprio projeto de lei enviado pelo Governador Itamar Franco a esta Casa,
porque me lernbro bern, no final do mës de marco, foi nurna sexta-feira a
noite, e já no sábado e, depois, na segunda-feira, e dal por diante, estávamos
nOs, da Oposicão, corn clareza, corn firmeza e corn coragern, denunciando
urn projeto de lei inadequado. Mais do que inadequado, urn projeto de lei
injusto, indecente, que ofendia e ofende não apenas esta Assernbléia
Legislativa, mas toda a sociedade de Minas Gerais e todos os rnineiros pelo
contido na iniciativa do projeto de lei do Governador Itamar Franco.

Dissernos naquela época, e está registrado na irnprensa - que é testernunha
disso e todos Os mineiros tarnbém o são -, o que reafirmo aqui, na
Assembléia, nesta noite: aquele projeto de lei era inadequado e indecente,
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por duas razöes principais - não competia ao Governador Itamar Franco
encarninhar urn projeto de lei a Assembléia Legislativa. Ele assumiu urn
cornprornisso durante a carnpanha eleitoral, urn comprornisso püblico junto
corn liderancas dos policiais militares que foram punidos. Urn comprornisso
eleitoral, portanto, urn cornpromisso em que ele, claramente, estabelecia os
seguintes pontos: faria urn exame criterioso, caso a caso, das eventuais
injusticas cometidas corn os policials militares punidos por participação no
movimento reivindicatOrio de 1997. Chegou a anunciar que criaria uma
comissão de notáveis, exatamente para fazer urn exame criterioso, caso a
caso, de todos aqueles policiais rnilitares punidos, para verificar se havia sido
cometida alguma injustiça corn algurn desses policials militares. E estava
disposto, urna vez eleito Governador de Minas Gerais, a rever essas
punicöes. E volto a afirrnar o compromisso do Governador ltamar Franco: ele
estava disposto a rever essas puniçães.

Nesse sentido, o Governador Itamar Franco tinha razäo, porque, com
Governador do Estado, como Comandante da Policia Militar de Minas Gerais,
tinha e tern poderes para, através de urn ato administrativo, e apenas isso,
urn ato administrativo do Governador do Estado, promover a revisão dessas
puniçöes da forma que Ihe parecesse rnais adequada e conveniente,
informado por esse parecer da comissão de notáveis que iria nomear.

o Governador Itamar Franco fol eleito e, depois de assumir o Governo do
Estado, reafirmou o seu compromisso. E, mais do que isso, chegou a nomear
essa comissão de notáveis. Corn grande pompa e circunstãncia, o
Governador Itamar Franco disse que estava curnprindo o seu compromisso
de carnpanha, a sua prornessa, que havia nomeado uma cornissâo de juristas
conhecidos, de pessoas honradas e respeitadas nos meios jurIdicos de Belo
Horizonte e de Minas Gerais para assurnirem o papel especifico de promover
a revisão da análise dessas puniçöes. Portanto, a primeira critica que
fazIarnos e que continuamos a fazer é que é absolutarnente indevido o envio
desse projeto de lei a Assembléia Legislativa. Foi urn gesto, nâo de coragem,
mas urn gesto vergonhoso de covardia do Governador, que, por razöes que
não cabe a nOs discutir, preferiu não assurnir e não cumprir integralmente os
seus comprornissos e enviou esse projeto 6 Assembléia Legislativa. Enviado
o projeto, encontramos nele dois erros graves e já procuramos, naquele
mornento, nos primeiros dias em que o projeto começou a trarnitar nesta
Casa, denunciar a opiniao püblica de Minas Gerais e a todos os Deputados
desta Assernbléia Legislativa esses dais erros. 0 primeiro deles: o projeto dá
uma anistia geral, irrestrita, ampla a praticarnente todos aqueles punidos corn
a exclusão, corn a expulsâo da PolIcia Militar. Parece que foram expulsos 190
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ou 191, náo estou certo. E não se sabe corn qual critérlo. Nunca se definlu
publicamente qual o critérlo usado pelo Governador ltamar Franco para
decidir que 185 desses policiais militares poderiam e deveriam ser atrnstiados
e reintegrados na Policia Militar. Isso nunca ficou claro. Para tentar esclarecer
essa questão, aprovel nesta Casa urn requerimento ao Secretário de Estado
da Casa Civil, Dr. Hargreaves, solicitando uma cOpia do parecer final da
comissão de notâveis, para que, entâo, a Assembléia Legislativa, todos nós,
nos inteirássernos dos critérios que foram adotados para que 185 policiais
militares pudessem efetivamente ser contemplados corn a anistia, corn o
perdào pelos excessos que eventualmente tenham cometido. Muito bern,
volto a dizer que nâo recebi nenhuma informacäo sobre esse meu
requerimento. 0 Secretário da Casa Civil nào se dignou nem mesmo
responder.

0 segundo erro grave contido no Projeto de Lei n o 182199, de iniciativa do
Governador Itarnar Franco, é que não apenas ele concede uma anistia ampla
sern estabelecer corn clareza os critérios adotados para essa anistia,
excluindo apenas cinco policiais militares desse perdâo, como tambérn, não
satisfeito corn isso, ainda se propãe a transferir para a reserva, a reformar
imediatamente esses policiais militares. E, pasmern Os senhores, o
Governador Itamar Franco, volto a repetir, se propôs a dar urna aposentadoria
integral a todos esses policlais militares, que seriam anistiados a partir de seu
projeto de lei. Isso significa, entre algurnas coisas, a aposentadoria de alguns
jovens policiais militares que nâo tern nem idade nern o tempo que deveriam
ter de servico prestado na PolIcia Militar, para poderern gozar do direito de
ser reformados e de receber os seus vencirnentos integrais, sâo pessoas corn
26, 27 e 28 anos de idade. Mais grave do que isso é que ha pessoas corn urn
ou dois anos de servico na Policia Militar que estariam recebendo esse
privilégio. Privilégio ao contrário de qualquer trabalhador brasileiro, que
precisa ter 65 anos de idade e 35 anos de contribuicâo previdenciária para
poderem gozar de aposentadoria integral. No entanto, o Governador ltamar
Franco achou por bern que poderia insultar a inteligência dos mineiros e
agredir o bolso de todos Os contribuintes de Minas Gerais e conceder esse
privilegio especIfico para esse grupo de pessoas.

Quero dizer ao Deputado Sargento Rodrigues que concederei aparte a V.
Exa. tao logo termine o meu raciocInio e logo em seguida ao aparte que me
foi solicitado pelo Deputado Antonio Andrada.

Muito bern. Coube a Oposicâo na Assembléia Legislativa denunciar de
forma vigorosa a indecéncia da proposta de lei do Governador Itamar Franco.
Denunciamos exaustivamente nia tribuna desta Casa, na imprensa, em praca
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ptblica e ern todos os fóruns que encontramos para dizer que era inaceitável
para Minas Gerais, que era inaceitável para o contribuinte rnineiro, que era
inaceitável para a corporaçâo da Poilcia Militar, que era injusto corn aqueles
trabalhadores, corn aqueles soldados, cabos e sargentos que estão na ativa
da PolIcia Militar, trabalhando arduamente, correndo risco de vida enfrentando
marginais.

Não é possivel que urn grupo de po!iciais militares que, nurn deterrninado
rnornento de sua vida, entendeu por bern que deveria participar de urn
movirnento reivindicatório... Não estou discutindo essa participaçâo, estou
dizendo apenas que era inaceitável para a Policia Militar, era inaceitável para
os rnineiros, era inaceitável para a Assernbléia Legislativa e para todos nOs
que urn projeto desse fosse vingar e se tornar lei. Trata-se de urna indecéncia
que foi denunciada pela Oposiçao na Assembléia Legislativa.

Felizmente, nao dernorou rnuito para que o conjunto dos Deputados da
Casa percebesse o grande equlvoco e a grande injustiça que se cornetia corn
esse projeto de lei do Governador Itamar Franco. Se nao conseguimos o
consenso, foi quase o consenso dos Deputados estaduals. Não sei quantos,
rnas asseguro que rnais de 70 dos 77 Deputados desta Casa se
manifestararn de maneira clara, seja na Assembléia Legislativa, seja na
imprensa, a sua posiçâo contrária, o seu repüdio pela indecéncia proposta
pelo Governador Itamar Franco.

Por rnuitos - e inclusive por mirn -, essa indecência foi chamada de urna
verdadeira "rnaracutaia", urn verdadeiro "panama" - norne que antigamente se
dava a projetos dessa natureza, que favoreciarn de maneira indevida os
funcionários pUblicos. 0 Governador Itamar Franco propôs que a Assernbléia
Legislativa concordasse corn ele e propôs aos contribuintes urn "panama",
urna "maracutaia".

Lamento, desta tribuna, não estar presente nenhum representante do PT,
porque, naquele momento... Desculpe-me a Deputada Maria José Haueisen,
tanto melhor. Mas, naquele rnornento, o PT e outros Deputados concordararn
corn o projeto original apresentado pelo Governador Itarnar Franco a esta
Casa.

Aos poucos, tivemos o born-senso e a capacidade de convencirnento dos
Deputados. E esse servico foi prestado a populacào de Minas Gerais pela
Oposiçao na Assernbléia Legislativa. Conseguirnos destruir, destroçar essa
indecência, que é o Projeto n o 182/99, original, do Governador Itarnar Franco.

Feitos esses comentários de que, felizrnente, afastarnos - parece-me -, de
rnaneira definitiva, o projeto original do Governador Itarnar Franco, quero
tecer alguns cornentários sobre a proposta que a bancada da Oposicâo desta
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Casa apresenta a apreciacão e a reflexâo de todos Os Deputados.
o nosso substitutivo é muito simples. 0 seu espIrito é extrernarnente fácil

de ser entendido. Ele representa, na verdade, uma manifestaçao inequivoca
de que a Assembléia Legislativa não se furta a participar desse processo. Urn
projeto de lei autorizativo e urn projeto de lei da Assembléla Legislativa,
partindo daqui, portanto, urn posicionamento para favorecer a solucão de urn
problerna que aflige a todos nOs, Deputados, e a toda a sociedade de Minas
Gerais.

Ao contrário do que tentarn dizer alguns, que nós, ao apresentarmos urn
projeto de lei autorizativo, estariamos lavando as mãos, posso responder que
quern lavou as mãos foi a Governador Itamar Franco. E ele disse,
explicitamente, que lavava as rnãos, que remetia o projeto para a Assernbléia
Legislativa e que a decisão caberia a eta.

Pals rnuita bern. A bancada da Oposição da Assernbléia Legislativa
apresenta, a apreciacâo dos Deputados e Deputadas, urn prajeto de lei que
dá uma oportunidade ao Governador Itarnar Franco de, efetivamente, tamar a
decisão que julgar mais adequada e curnprir a seu comprornisso de
campanha. Ele, que tern sido, através de várias manifestacoes, saudado
como hornem magnânimo, hornern justo, hornem que teve a coragem de
remeter urn projeto para a Assernbtéia, homem que está fazendo justica, que
está defendenda as paliciais militares, terá de decidir. Portanto, estamos
dando uma chance, através do nosso projeta, ao Governador Itarnar Franca.
F fazernos isso de uma maneira bastante ampta. Estabelecernas parârnetras.
Autorizamos a Governador Itamar Franca, através desse prajeta, a decidir par
essa ou aquela apção e, a partir dissa, resolver a problema.

Chamo a atençâo dos Srs. Deputadas desta Casa para a fato de que esse
é urn prajeta da Assembléia Legislativa e que a Governador resolveria a
problerna através da regutarnentacãa da lei que estarnos propondo. Basta
que seja apravada urna lei de iniciativa da Assembléia Legislativa, basta a
regularnentacão de urna lei de nossa iniciativa, para a Governador Itarnar
Franca resolver urn prablerna que aflige a tantas mineiros neste mornento.

Oferecemos a opcâo do retarna a caserna, aos quartéis, e oferecemos
autras apcöes, procurando, corn isso, dar aa Governador urn elenco bastante
amplo. Se ele é tao rnagnânimo assirn, se ele tern camprarnissa corn as
policiais militares, se tern a cornpramisso de fazer justiça, não nos oporemos
a issa. Estamos oferecendo a ele uma segunda oportunidade. Ele, que rateou
na primeira vez, que não teve coragern de assumir plenamente a sua
responsabitidade coma Governador de Minas Gerais, está tenda uma
segunda chance que nás, da bancada da Opasicáo da Assembléia
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Legislativa, estamas cancedendo para que deixe de ser urn Governador que
nãa assume seus camprarnissos. 0 Governador nâo assume a 13° salário,
nãa assume a respansabilidade peta medaiha aa MST, nãa assume coisa
alguma. Agora, a Assernbléia Legislativa, se aprovar a substitutivo
apresentada pela Opasiçaa e assinado pelas Deputados Hely Tarqulnio,
Carlos Pimenta, Sebastiäo Navarra Vieira e Miguel Martini, dará ao
Gavernador a chance de mostrar cam clareza a papulaçaa de Minas Gerais,
a PolIcia Militar e a tados que, efetivamente, ele quer resolver esse prablema,
quer cumprir esse carnpramisso. 0 nassa projeta não é mais do que isso. Eu,
pessoalmente, continua a insistir na questao do exame criteriasa. Sabernos
que a anistia é urn gesta de perdaa e nela está impilcita a recanhecimenta de
que erras foram cometidos, de que excessos foram carnetidas. 0
carnpramissa da Opasiçao é a de nâa cameter injustiça corn ninguém.
Eventualrnente, foram punidas palicials militares que näa estavam
participanda do movimenta reivindicatório. E parece que esse fai a caso de
alguns names incluldos na lista. Não queremos que alguris paliciais militar€
que cometeram faltas, nâa tao graves assim, sejarn punidas cam a exclusào
da Pallcia Militar. Não querernos cameter injustiça. Queremos que se faca urn
exarne cuidadosa, porque a responsabilidade desta Casa é muito grande.
Nãa pademas também cameter a injustiça de perdaar, eventualmente, e
quera sublinhar a palavra "eventualmente", a alguém que nâa mereça perdãa.
Partanta, coma estava dizendo, naa pademas incarrer no erro de perdaar a
quern não mereça ser perdaada. Sabemos da passibilidade de alguns desses
paliciais terem cametido excessos inaceitáveis, seja par quebra da disciplina,
da hierarquia, seja par carnpartamenta nâa candizente corn pessoas que
devam estar servinda na Policia Militar.

Essa é a minha pasiçaa pessoal. Mas ate essa questaa deve ser aberta
para discussàa, para nãa criar dificuldades e aprovarmos esse nassa
substitutiva, que, volta a dizer, será a apartunidade de a Governador Itamar
Franca, finalmente, assurnir uma atitude em seu Gaverno e cumprir as seus
campramissos de campanha.

0 Deputada Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeça a aparte a mim
cancedido e gastaria de parabenizá-lo pelas patavras, pelas calacaçöes rnuita
claras e pasitivas feitas durante a tempo da sua oração. Mas gastaria de pedir
ticença ao oradar para fazer urn apelo a Mesa, urn apelo a Liderança do
Governa e aas próprias Deputados Sargento Rodrigues e Cabo Morais. 0
prajeta do Gavernador está ha cerca de dais meses nesta Casa, sendo
discutido, rediscutido, vista e revista. Chegarnos, agora, a fase de votacâa e
estamas sentindo que 2 base do Governo não quer vatar.
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A Oposicão está aqui presente, praticamente 2/3 das bancadas da
Oposição estão aqui presentes, encaminhando a discussão, e não
encontramos, praticamente, corn quem discutir, porque a bancada do
Governo está ausente. Faco urn apelo a Lideranca do PT, ao Deputado
Rogério Correia, que nas suas palavras chegou a dizer que possivelmente a
votação ocorrerá na semana que vem. Mas queremos votar hoje. Ha urn
requerimento na Mesa pedirido a prorrogacão da reunião por mais 1 hora e
45 rninutos, para hoje a noite, em reuniâo extraordinária, votarmos e darmos
urn basta nisso, atendendo a urn apelo do Deputado Sargento Rodrigues, que
alegou que muitos não tern como voltar aqul amanhã. 0 que dirá na semana
que vern.

Precisamos ter uma definicão aqui, uma estratégia de votacão, e esse é urn
apelo que fazemos para que essa matéria seja de fato decidida e que a
bancada do Governo tome urn rumo. Já ha urn consenso: todos são contra o
projeto do Governador. Esse consenso já temos. Agora é preciso que a
bancada do Governo encontre o que votar. 0 nosso substitutivo, varnos
defendê-lo e votar a favor dele. Aceitamos ate alguma negociacão em torno
disso, mas que a bancada do Governo se decida para que essa questão
possa ser resolvida e os tormentos que hoje recaem sobre a nossa gloriosa
Policia Militar cessem de urna vez por todas.

o Deputado Amilcar Martins* - Muito obrigado, Deputado Antonio Andrada.
Antes de passar a palavra ao Deputado Sargento Rodrigues, gostaria de dizer
que a Oposicão está presente nesta Casa. A Oposiçao cumpre seus
comprornissos corn a populacão de Minas Gerais. Estamos aqui e estamos
dispostos a ficar ate a hora que for necessária, para votarmos hoje por uma
solucão definitiva, final, para resolvermos o problema que envolve o Projeto
de Lei n° 182/99. Estamos a postos e prontos para votar. Não vamos fazer
nenhum tipo de obstrução. Estamos apenas fixando a nossa posição e,
portanto, estarnos aqui para enfrentar e resolver Os problemas.

Quero ver a base de sustentacão do Governo nesta Casa ocupar seus
lugares e democraticamente votar esse projeto para que se dê urna solução
final a essa questão.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Amilcar Martins,
agradeco o aparte, mas quero fazer alguns reparos a fala de V. Exa., porque,
infelizmente, supliquei e pedi a esta Casa - Oposicão e base de Governo -,
que evitássemos ficar discutindo se é Itamar, se é Azeredo, porque não
vamos corn isso chegar a lugar algum. Mas V. Exa. fez algumas afirrnaçöes
que devem ser esclarecidas. Em primeiro lugar, gostaria de colocar para V.
Exa. que nOs, praças excluldas, não pleiteamos reforma, pleiteamos anistia,
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anulacão dos atos punitivos, reintegração. Não queremos saber se realmente
ha pracas de 20, 22, 5 ou 10 anos de Poilcia.

o Deputado Amilcar Martins* - Não disse que V. Exa. nem nenhum Policial
Militar tenham pleiteado isso. Disse que o Governador Itamar Franco, nurn
momento tresloucado, num momento de irresponsabilidade, apresentou a
esta Casa urn projeto que continha essa indecéncia. Foi isso.

o Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, sO para dizer a V. Exa. que tudo isso que V. Exa. está querendo
sO vamos conseguir quando votarmos o projeto. NOs queremos é votar.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - SO queria esciarecer a V.
Exa. que essa irresponsabilidade al... Lembram-se do Cel. Nelson Fernando
Cordeiro, que comandava a PolIcia Militar em 1996? Sabem porque ele
deixou 0 Governo? Porque falou que a Policia, do jeito que estava, corn a
extrema penüria em que viviam as pracas, não tinha jeito. E foi o Governo de
V. Exa. que não acatou.

SO para encerrar, quando o projeto do Deputado João Batista de Oliveira foi
apresentado, tivemos o PSDB e 0 PFL votando. E não existia a figura de
Itamar Franco.

Para terminar, gostaria que V. Exa. me dissesse corn quantos anos se
aposentou o Dr. Fernando Henrique Cardoso e corn qual salario. Muito
obrigado.

0 Deputado Amilcar Martins* - Termino a minha fala dizendo ao Deputado
Sargento Rodrigues que, infelizmente, tive a elegância de dar os ültimos
minutos do meu pronunciamento a ele para que terminasse corn perguntas
que não terei tempo para responder. Da prOxima vez saberei discernir se
devo ou não dar aparte a ele.

Quero dizer, para encerrar o meu pronunciamento, que a Oposicão cumpriu
o seu papel: impedimos que uma "maracutaia", que urn "panama", que uma
indecência fosse aprovada nesta Casa; impedimos que o dinheiro püblico,
dinheiro do contribuinte mineiro, fosse usado numa indecência proposta pelo
Governador Itamar Franco. Agora, apresentamos a todos uma opcão, que
pode resolver o problema. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Julio.
0 Deputado Antonio Jülio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estavamos

propensos a não fazer pronunciamento. Mas, depois de ouvirmos tantos
discursos em cima do Governador Itamar Franco, não poderlamos deixar,
como peemedebista, de aqui estar.

Queria comecar pelo final. Gostaria de dizer ao Deputado Amilcar Martins
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que é preferivel aposentar as praças, aqueles que foram expulsos pelo
Governador Eduardo Azeredo, é muito mais barato para o contribuinte, que
ele está querendo defender, do que o dinheiro que eles deram para Os
compradores da CEMIG. Isso nâo representa nada, se Ihes pagarmos corn o
dinheiro que fol dado âqueles compradores da CEMIG, que V. Exas. estâo,
de toda forma, querendo acobertar. Não é verdade, Sr. Amilcar Martins, que o
contribuinte não val pagar a conta. Se ele pagar, será urna conta que ele dá
conta de pagar, porque a conta da CEMIG nâo vamos dar conta de pagar,
vamos continuar devendo, vamos continuar sofrendo na rnäo daqueles que
usurparam o patrimônio do povo rnineiro, como foi o caso da venda da
CEMIG. Isso foi rnuito pior e muito mais complexo do que o que estamos
tentando discutir.

Vejo que o PSDB do Sr. Eduardo Azeredo nào quer resolver o problema
dos PMs expulsos por ele mesmo. Se eles quisessern, estariam discutindo
corn a Situacão, corn aqueles que apresentaram projetos, urna solução. Eles
apresentaram urna soluçäo, mas a do PSDB, que expulsou esses
funcionários, que estão brigando para ter uma anistia. Eles querern discutir,
sirn, o projeto deles. SO o deles interessa, porque foram eles que fizerarn a
covardia corn os PMs, perrnitindo que eles passassern dificuldades e forne.
Fol denunciado aqui várias vezes que os PMs estavam em dificuldade. Eles
permitirarn, ate que acontecesse aquele fato larnentável naquele rnovirnento
grevista.

o Deputado Rogerio Correia (em aparte) - Deputado AntOnio Julio, é
oportuno V. Exa. passar o rnicrofone, principalmente apOs o baixo nIvel do
Deputado Amilcar Martins. Estarnos procurando uma soluçâo, urn diálogo,
mas o Deputado tern o costume de baixar o nIvel das discussOes, em pontos
que não deveria fazer.

"Panama" foi Eduardo Azeredo assinar projeto da sua própria
aposentadoria.

Náo fosse o Deputado GlIrnar Machado e eu entrarmos corn urna acão na
justiça, e a sem-vergonhice e o "panama" estariam prontos, através da
aposentadoria de ex-Governadores, inclusive a do Sr. Eduardo Azeredo. Não
é corn urn miserável salário de R$600,00, nào. E corn a metade do salário de
urn Governador, por ter ficado quatro anos no Governo. Esse e o verdadeiro
"panama". 0 "panama" de quem dernitiu os policiais que estão aqul, de quem
perseguiu esses policiais e de quern queria dar aumento apenas aos oficiais.
Foi esse que assinou o ato do seu prOprio "panama", exatarnente esse ex-
Governador. Ele rnesmo fol o estopim da greve, da morte e de todas aquelas
cenas que virnos ate hoje. Não gostaria de fazer uma análise do que foi o

735
Governo em relaçäo aos policiais militares, rnas o baixo nivel do Deputado
Amilcar Martins faz-me vir aqui fazer as denUncias que são necessárias e que
o nosso povo já sabe. Foi exatamente o Sr. Eduardo Azeredo o responsável
pela greve e pela desgraça que se abateu sobre todas as farnIlias dos
policiais demitidos. Foram eles que fizeram isso, quando o Deputado Arnilcar
Martins era Secretário. Ele deve ter sido urn dos rnais radicais nos atos
enfrentados e feitos pelo Governador Eduardo Azeredo. E exatarnente ele
que tern o caradurisrno de vir aqui falar que quer votar e que quer resolver
esse problema. E rnentira. Ele quer resolver, caso a caso, porque ele não e
capaz de reconhecer que o Governador Eduardo Azeredo foi o principal
responsável. Foi ele que cometeu o erro e foi ele que dernitiu. Votar a anistia
aqui, que é o desejo do Governador Itarnar Franco, é rnostrar que o
Governador Eduardo Azeredo e toda a sua equipe errararn naquele rnomento,
e reconstruir essa questão e corrigir o erro do ex-Governador e de todos os
que o apoiaram. Isso tern de ficar bastante claro no Plenario, porque não e
possivel que o PSDB, que é responsável por tudo que aconteceu, venha fazer
dernagogia em cirna da PolIcia Militar, que tanto foi rnaltratada por eles. Muito
obrigado.

0 Deputado Marcio Cunha (em aparte) - liustre Deputado AntOnio JUlio,
receba deste Deputado e da Bancada de nosso partido o curnprimento pelo
pronunciarnento de V. Exa. Ilustre Deputado, tenho tido urn cornportamento,
näo apenas de cortesia, mas de rnuito respeito para corn a Oposição nesta
Casa. Alias, é ate mais do que isso. Tenho incentivado os Deputados da
Oposiçao a fazer oposição. Isso é rnuito irnportante. 0 Governo é cornposto
por homens que errarn. Sem dUvida alguma, o Governo Itarnar Franco
cometerá erros. A Oposicão tem de estar vigilante e atenta para rnostrar
esses erros. Democraticamente, varnos corrigi-lo, se for o caso. Este caso é
rnuito logico. Deputado, tive a oportunidade de selecionar, em rneu gabinete,
alguns servidores - como todos sabem, a minha rnaior base eleitoral é em
Belo Horizonte -, fazendo uma pesquisa nos diversos bairros da Capital. Hoje,
nâo tenho dUvidas de que este é urn projeto polêrnico e difIcil. Qualquer
posiçào que a Assembléia, juntamente corn o Governo do Estado, tomar
agradará a alguns e desagradará a outros tantos. Neste caso, volto a insistir,
que me perdoe o Deputado Amilcar Martins, ele exagera, dizendo que quer
votar esse projeto e que quer ficar aqui ate tantas horas. 0 que eles
pretendem corn o seu substitutivo? Retornar o assunto para o Governador.
Nunca vi tamanha demagogia. 0 que a Oposição sempre quis? Devolver o
projeto para o Governador, porque entendem que ele tern de resolver. Em
contrapartida, lembravarnos que, se o Governador não tivesse rnandado este
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caso para cá, a Cabo Morals e a Sargento Rodrigues teriam legislado sobre
isso e estarIamos, de qualquer maneira, analisando esse assunto aqui. Na
verdade, eles não querern a sotucâo, e sim postergá-la. Alias, eles deveriam
querer a solução rápida. Ate concordo corn eles. Por qué? Porque foram eles
que nos deixaram nesta situacão. Des é que criaram esta situaçâo para nós,
por incompeténcia e por negligéncia. Por isso, estarnos discutindo esse
assunto. Desculpe-me o ilustre Deputado, peco-lhe que continue fazendo
oposiço, que é importante, mas, neste caso, ele pisa na bola, escorrega e
exagera. Nâo ha dUvida, foram eles quem criaram o problema para o atual
Governo. Na verdade, nao querern a solucào, porque, se quisessem, teriam
resolvido na epoca, no Governo passado. Muito obrigado, Deputada.

o Deputado Antonio JUlio* - Muito obrigado, Deputado Marcia Cunha.
* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Vern a Mesa requerimento do

Deputado AntOnio Carlos Andrada em que solicita a prorrogação da reunião
por 1h45min. A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de "quorum" para
a votação do requerimento e a declara prejudicado.

Encerramento
o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a

Presidéncia a encerra, convocando as Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e para a reunião especial de
amanhã, dia 20, as 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bern
coma para a reunião ordinária, também de amanhà, as 14 horas, corn a
seguinte ardem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicão
anterior.) Levanta-se a reunião.

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçA0
PUBLICA

As dez horas do dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, José Alves Viana, Agostinho Patrüs, Arlen Santiago e Chico Rafael,
membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença do
Deputado Miguel Martini. Havendo nCimero regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Agostinho Patrüs, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelas membros presentes. A seguir, a Presidéncia informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta; e informa ainda a
recebimento das seguintes proposiçOes e seus respectivos relatores: Projeto
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de Lei Complementar no 2/99, Deputado Agostinho PatrUs; Projeto de Lei no
89/99, Deputado Chico Rafael. Passa-se a ia Fase da Ordem do Dia, corn a
discusSão e a votacão de proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembéia. 0 Presidente informa que na Ultima reunião da Comissão foi
concedida vista ao Deputado Chico Rafael do parecer do relator, Deputado
SebastiäO Navarro Vieira, a qual conclui pela apravacao do Projeta de Lei no
90/99, no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1. Continua em discussão a
parecer. Corn a palavra, a Deputado Miguel Martini apresenta as Propostas
de Emenda n

o
s 1 a 4 ao Substitutivo n o 1, do relator. Submetido a vatacãa,

salvo as arts. 4 a 7 contidos no substitutiva, que se referem as prapostas de
emenda apresentadas, é a parecer apravada. A seguir, são votadas e
aprovadas as Propostas de Emenda n

o
s 1 a 4, do Deputado Miguel Martini. 0

presidente, na ausência do Deputado Sebastião Navarro Vieira, designa a
Deputado José Alves Viana relator da matéria, que emite a nova redacão do
parecer, rnediante o qua] conclui pela aprovação do Projeto de Lei n o 90/99 na
forma do Substituivo no 1, modificado pelas emendas aprovadas. Na auséncia
do Deputada Chico Rafael, relator do Projeta de Lei n o 118/99, no 10 turna, a
Presidente redistribui a proposiçao ao Deputada Agostinha PatrUs, que ernite
seu parecer concluindo pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo no
1, da Comissão de Constituicão e Justica. Submetido a discussão e vatacãa,
e a parecer aprovado. Em discussão e votação, a Projeta de Lei n o 126/99, no
1 0 turno, que, na auséncia do relator, Deputada Chico Rafael, é redistribuido
ao Deputada Agostinha PatrUs, que emite parecer pela rejeicão da matéria.
Na fase de discussão, a Deputada José Alves Viana solicita vista da
proposição, que é concedida pelo Presidente. A seguir, usa a palavra a
Deputado José Alves Viana, relator do Prajeto de Lei n o 147/99, no 10 turna,
que ernite parecer pela apravação da proposicãa corn as Ernendas n

o
s I e 2.

o Deputado Arlen Santiago solicita vista da matéria na fase de discussão do
parecer. A Presidéncia defere a pedida. Corn a paiavra, a Deputada
Agostinho PatrUs, relator do Projeta de Lei n o 148/99, no 1° turno, que emite
seu parecer pela aprovação da rnatéria na forma propasta. Submetido a
discussão e vatacão, é a parecer aprovada. Na auséncia do Deputada
Sebastião Navarro Vieira, a Presidente redistribui a Prajeto de Lei no 154/99
ao Deputado Arlen Santiago, que emite parecer mediante a qua] conclui par
sua aprovação corn as Emendas n

o
s 1 e 2. Submetido a discussãa e votacão,

é a parecer aprovada. Continua corn a palavra a Deputada Arlen Santiago,
relator do Projeto de Lei no 157/99, no 10 turna, que emite parecer mediante a
qual conclui pela aprovação da matéria corn a Emenda n o 1, da Comissão de
Constituiçao e Justiça. Subrnetido a discussão e votacãa, 6 a parecer
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aprovado. Passa-se 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a
votação de proposiçöes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Sobre a mesa, os Requerimentos n os 227 e 251/99, dos
Deputados Ronaldo Canabrava e Sargento Rodrigues, respectivamente, em
turno Unico. Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são as
requerirnentos aprovados na forma apresentada. Passa-se 3' Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de praposiçOes da Comissão. 0
Deputado José Alves Viana procede a leitura de requerirnento do Deputado
Chico Rafael, em que solicita seja realizada uma audiência püblica corn a
finalidade de se ouvirern diversos convidados para subsidiar a elaboração do
seu parecer ao Prajeto de Lei n o 51/99, que trata do Codigo de Defesa do
Contribuinte. Na fase de encaminhamento de vatação, a Deputado Agostinho
PatrCis apresenta requerimenta em que solicita a adiamento de votação do
referido requerimento. Submetido a votação, é a requerimento aprovada,
ficando adiada a votação do requerimento do Deputado Chico Rafael.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reuniâo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 19 de maio de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago - Chico Rafael -

Agostinho PatrUs - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0

As nove horas e trinta minutos do dia treze de maio de mil novecentos e
naventa e nave, comparecem na Sala das Comissães as Deputados Elmo
Braz, Marco Regis e Márcio Kangussu (substituindo este a Deputada Maria
Olivia, por indicaçao da Liderança do PSDB), mernbros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Elmo Braz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimenta do
Deputado Marco Regis, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é
dada POT aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria canstante na pauta e distribui
ao Deputado Marcia Kangussu as Projetos de Lei n o

s 55, 62, 79 e 82/99 e ao
Deputado Marco Regis, as Projetos de Lei n o

s 86, 87 e 125/99. Encerrada a
1 Parte dos trabathos, passa-se 2' Fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votaçao de pareceres sabre matérias de deliberacão conclusiva
das comissöes. Subrnetidos a discussão e votação, são aprovados as
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o

s 55, 62, 79 e 82/99
(relator: Deputado Márcio Kangussu); 86, 87 e 125/99 (relator: Deputado
Marco Regis). Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a
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presença dos parlamentares, convoca as membros da Camissão para a
próxirna reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 20 de maia de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis - Ermano Batista.

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS

As quinze horas do dia dezoito de rnaio de mil novecentos e noventa e
nave, comparecem na Sala das Comissöes a Deputada Maria José Haueisen
e as Deputados Fábia Avelar e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo este
ao Deputado Antonio Roberto, par indicacao da Lideranca do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havenda niimero regimental, a
Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião c. rn
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita
pelas membros presentes. A seguir, a Presidëncia informa que a reuniâo se
destina a ouvir canvidados sabre a cantravérsia entre a Prefeitura Municipal
de Bela Horizonte, as praprietárias da area de reserva do manancial do
Cercadinho e a COPASA, a respeito da utilizaçäa da mencianada area para
usa comercial. Dando prasseguimerito fazem usa da palavra, cada urn par
sua vez, as seguintes Srs. Diane Rocha Dutra, Presidente da Associaçãa dos
maradores da Serra do Curral; ROmula Thomaz Perilli, Diretar Operacianal
Metropolitana da COPASA; Angela Paula Sales dos Santos, da Associacão
de Defesa do Meio Ambiente - AMDA -; Marcos Weber, da Hemisféria Holding
Ltda e HB - Terreno Comércio e ParticipacOes Ltda; Flávia Parreira do
Amaral, Secretária Adjunta de Atividades Urbanas da Prefeitura Municipal de

ZI Beta Horizonte; Paulo Maciel, Secretário Adjunta Municipal de Meio Ambiente;
Maura Bertolazzi, Secretária Municipal de Meio Arnbiente; José Nelson de
Almeida Machado, da Saciedade Brasileira de Engenharia Sanitária e
Ambiental; Ronaldo César Vieira de Almeida, do Instituto Estaduat de
Florestas - 1FF - e Secretário Executivo da Area de Preservaçâo Ambiental -
APA - Sul; Eduardo Chapadeiro, da Hemisfério Holding Ltda e HB - Terreno
Camércia e ParticipaçOes Ltda.; Maria Dalci Ricas, da Associação de Defesa
do Meio Ambiente - AMDA -; Klaus Hannemann Vieloch e Dagobert
Hannemann Vieloch, da Associacao dos Maradares da Serra do Curral; Euler
da Cunha Peixoto, da Hemisféria Holding Ltda e HB - Terreno Cornércio e
Participaçoes Ltda.; e a Deputado Fábio Avelar. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlarnentares, dos
canvidadas e dos dernais participantes, canvaca as mernbros da Comissão

C
C

C

C



^V
740

para a próxima reuniâo ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 19 de maio de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Maria Tereza Lara - Adelino de Carvaiho.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 234/99

Cornissâo do Trabalho, da Previdência e da Açâo Social
Relatôrio

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Miguel Martini, tern por
escopo declarar de utilidade pUblica a Associaçào de Assisténcia aos Surdos-
Mudos de Uberaba, corn sede no Municipio de Uberaba.

Após exame preliminar da Comissâo de Constituiçäo e Justica, que concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a projeto, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
O trabalho da Associacão acirna rnencionada está vottado para a nobre

propôsito de minimizar as problemas sociais e educacionais enfrentados
pelos deficitários da audição e da fala que a eta recorrem.

E importante consignar, tarnbérn, que eta é mantenedora da escota para
surdos Dulce de Oliveira, a que vem dar rnaior suparte as suas atividades.

Em vista do caráter filantropico e educativo da instituiçâo, somos favoráveis
a que the seja outorgado o tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Diante do retatado, somos peta aprovação do Projeto de Lei n o 234/99 na

forma apresentada.
Sala das Cornissöes, 19 de rnaio de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 4/99
Cornissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n° 4/99 dispöe

sobre a polItica estadual de coleta seletiva de lixo.
Publicada em 20/2/99, a propasiçäo foi distribuida as Cornissöes de

Constituiçâo e Justica, de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de
Fisca?ização Financeira e Orçamentária, para receber parecer. Ao proceder a
análise preliminar, a Comissão de Constituicâo e Justica concluiu pela
juridicidade, constitucionatidade e legatidade da matéria na forma do
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Substitutivo no 1, por eta apresentado. Por força de requerimento apresentado
em Plenário, no dia 16/3/99, nos termos do art. 232, XIII, do Regimento
Interno, foram anexados a proposiçâo ern tela as Projetos de Lei n°s 6 e 7/99,
que tratam de matéria assernelhada.

A matéria vem, agora, a esta Cornissäo para receber parecer quanta ao
mérito.

Fundamentaçäo
O Projeto de Lei n o 4/99 dispãe sobre a instituicäo, ern Minas Gerais, de

polItica de coteta seletiva de tixo, a ser irnplementada por meio de rnedidas
pedagOgicas, cujo custeia poderá ser coberto par convénios celebradas entre
a Estado e pessoas privadas ou municipios interessados em introduzir
sistema de coleta seletiva. Cam objetivos assemetlhados, as Projetos de L
n°s 6 e 7/99, anexados ao primeiro, visam a dotar a Estado, respectivarnente,
de politicas de recolhimento de támpadas fluorescentes usadas e de
reaproveitarnento de pilhas e baterias usadas, corn o objetivo de prevenir
danos a saUde humana e ao meio ambiente.

A disposiçâo inadequada desses produtos, cuja descarte segue,
normalmente, a destino do lixo urbana, sem controte, pode prejudicar a
homem e o meio ambiente, contaminando a solo, o ar e as águas super-flciais
e subterrâneas.

O Substitutivo n o 1, apresentado pela Cornissão de Constituiçâo e Justica
aa Prajeto de Lei n° 4/99, que trata da coteta setetiva, decorreu da
necessidade de mudar o enfoque principal da proposiçâo, tendo em vista que
trata de matéria de interesse eminentemente local, sob a controle legal e
costumeiro dos municIpios. 0 serviço de coleta seletiva de lixo é
caracterizado coma de interesse especifico da municipalidade, a qual
compete, portanta, organizá-lo e executá-lo. Nesse sentido, a substitutivo
introduziu incumbências especificas ao poder ptbIica estadual, a seguir
retacionadas:

- apoiar e iricentivar, par meio do Sisterna Estadual de Meio Ambiente, as
municipios que queirarn implantar em seus territórios polltica de coleta

:	 seletiva de lixo, corn o objetivo de prateger o meio ambiente;
- para a consecuçäo do objetivo referido, prestar assistência técnica,

' operacionat e financeira aos municIpios e promover, em articulaçao corn eles,
campanhas educativas dirigidas as populaçöes diretamente interessadas;

- celebrar convénios corn entidades educacionais püblicas e privadas e de
defesa do meio arnbiente e tornar disponIveis máquinas, velculos e
equiparnentos.

Os recursos para atender as despesas decorrentes do curnprimento desta
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lei serão provenientes das seguintes fontes:
- dotacöes consignadas no orcarnento do Estado;
- recursos arrecadados corn multas de Iegislação ambiental, respeitado o

Umite máximo de 10% do montante;
- doaçoes de entidades ptiblicas e privadas e de pessoas fIsicas;
- recursos transferidos de fundos federais e estaduals.
o substitutivo, por tim, apresenta emenda a Lei no 12.040, de 28/12/95, a

charnada "Lei Robin Hood", indicando a coleta seletiva como urn dos
parãmetros válidos para o critério de saneamento ambiental, o qual influencia
a distribuicäo, de acordo corn as disposicoes estabelecidas na lei, de parcelas
do ICMS aos municIpios.

Entende-se como coleta seletiva o método de recoihimento de residuos
sOlidos que pressupöe a separaçäo dos materials recicláveis, como papéls,
vidros, plásticos e metals, do restante do lixo, nas suas próprias fontes
geradoras.

Segundo o manual "Como Destinar os Residuos Sólidos Urbanos",
publicado em 1995 pela Fundacao Estadual de Melo Ambiente - FEAM -, a
coleta seletiva contribui, independentemente do sisterna de disposicâo final a
ser implantado, para reduzir Os custos da coleta geral do lixo, aumentar a vida
Util dos aterros, otimizar a operacão de sisternas de compostagem,
economizar e proteger os recursos naturals e economizar energia. Sua
implantação depende de urn processo educacional, envolvendo mudança de
hábitos das pessoas na sua relaçao com a coletividade e corn a
municipalidade. Esses pressupostos estäo satisfatoriamente atendidos no
projeto em análise, direcionado tambérn para a acào educativa.

Quanto ao reaproveitarnento e destinação final de tâmpadas fluorescentes,
pithas e baterias usadas, matéria constante nos projetos anexados, é
interessante incluir no projeto em tela dispositivo que permita disciplinarnento
dos servicos dessa modalidade de lixo, corn ênfase em sua destinação. A
Emenda no 1 ao Substitutivo n o 1 trata dessa questão.

Conclusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovacào do Projeto de Lei no 4/99 na forma

do Substitutivo n o 1, corn a Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA N o 1 AO SUBSTITUTIVO No 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Compete ao Conselho Estadual de Meio Arnbiente - COPAM -, no

prazo de cento e oitenta dias a partir da publicaçào desta lei, baixar normas e
estabelecer mecanismos para o recoihirnento, reaproveitamento, disposição
final, reciclagem ou outras formas de processamento de lâmpadas
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fluorescentes, pllhas e baterias usadas, tendo corno diretriz básica o princIplo
de que a responsabilidade pelo destino final desses materlais e rejeitos e de
quem os produz".

Sala das Comissöes, 19 de malo de 1999.
Cabo Morals, Presidente e relator - Adelino de Carvalho - Maria Tereza

Lara.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 89/99

Comissäo de Adrninistracäo PUblica
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n o 89/99 altera a Lei
n o 12.919, de 30/6/88, que dispãe sobre os concursos de ingresso e de
remocão nos servicos notarials e de registro.

A proposicao fol distribulda a Comissäo de Constituiçäo e Justiça, que
conclulu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
rnatéria na forma do Substitutivo n o 1.

Compete, agora, a esta Comissäo ernitir parecer quanto ao mérito do
projeto, nos termos regimentais.

Fundamentaçào
o projeto em exame, na sua forma original, achava-se redigido em termos

vagos, o que dificultava o entendimento de seu contéudo. Corn o Substitutivo
n° 1, apresentado pela Cornissâo de Constituicâo e Justica, explicitou-se o
real objetivo da proposiçao, que é o de permitir ao DETRAN-MG a celebracäo
de convênios corn os cartórios de registro civil, de modo que estes procedarn
a verificaçâo da autenticidade de documentacão relativa a transferéncia de
velculos automotores no Estado.

A proposta visa a promover a desburocratização e a proporcionar malor
agilização desses servicos, que atualmente ficam exclusivamente a cargo do
DETRAN-MG. Obviarnente que haveria, nesse caso, urn aumento de
eficiëncia na prestaçao dos servicos, que passariam a ser oferecidos a
populacäo de forma descentralizada.

Deve-se ressaltar, outrossim, que o Codigo de Trânsito Brasileiro
0 estabelece, em seu art. 25, que os órgãos e as entidades executivos do

sistema nacional de trânsito - entre eles o DETRAN-MG - poderão celebrar
convênios delegando as atividades que o COdigo Ihes defere, corn vistas a
obtençao de rnaior eficiência.

0 	 Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 89/99 na

forma do Substitutivo n o 1, da Corn issão de Constituicão e Justica
Sala das Comissães, 19 de malo de 1999.
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Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Agostinho

Patrüs - Arlen Santiago - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 126/99

Comissão de Administração PCiblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, a proposicào em epigrafe
acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n o 6.762, de 23/12175, que dispöe
sobre o Quadro Permanente de Tributaçào, Fiscalizacâo e Arrecadacâo do
Estado e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 11/3/99, foi o projeto distribuldo as
Comissöes de Constituiçào e Justica, de Adrninistracäo PUblica e de
Fiscalizacão Financeira e Orçarnentária, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Atendendo a requerimento do Deputado Eduardo Brandão, a Presidência
da Casa, corn fundamento no art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
deferiu o pedido de remessa do projeto a esta Comissao, para que a matéria
receba parecer quanto ao mérito, em virtude de ter-se esgotado o prazo da
Comissão de Constituicao e Justiça para exame da proposicão quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposicào em exame tern por objetivo acrescentar parágrafo ao art. 13

da Lei n° 6.762, de 1975, corn a redação alterada pelo art. 3 0 da Lei n° 9.754,
de 1989, a fim de exigir nIvel superior de escolaridade para o provimento dos
cargos da classe de Assistente Técnico Fazendário do Quadro Perrnanente
de Trfbutacão, Fiscalizacâo e Arrecadaçâo do Estado.

0 art. 13 da Lei n° 6.762, de 1975, em sua redacao original, estabelecia, "in
verbis":

"Art. 13 - Os cargos do Quadro EspecIfico de Provimento Efetivo se
agrupam nas seguintes classes:

- Assistente de Tributação e Arrecadação;
II - Agente de Tributacão e Fiscalizacao;
lii - Técnico de Tributaçâo e Fiscalização".
A Lei n° 8.178, de 1982, por meio de seu art. 1, determinou que as classes

de Agente de Tributacâo e Fiscatização e de Técnico de Tributaçao e
Fiscalizacäo, previstas no art. 13 da Lei n o 6.762, de 1975, passassern a
denominar-se, respectivamente, Agente Fiscal de Tributos Estaduais e Fiscal
de Tributos Estaduais.

Por sua vez, a Lei Delegada n° 4, de 1985, em seu art. 1, alterou a redacao
do art. 13 citado, deterrninando que os cargos do Quadro EspecIfico de
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Provimento Efetivo se agrupassern nas seguintes classes:

- Assistente Fazendário;
II - Assistente de Tributacao e Arrecadacão;
Ill - Agente Fiscal de Tributos Estaduais;
IV - Fiscal de Tributos Estaduais.
Finalmente, a Lei n° 9.754, de 1989, nos arts. 10, 20 e 30, estatuiu o

seguinte:
"Art. 1 0 - As classes de cargos de Assistente de Tributaçâo e Arrecadaçao,

simbolo Fl, e de Assistente Fazendário, sImbolo F-0, integrantes do Quadro
Permanente de Tributacão, Fiscalizaçâo e Arrecadação, de que trata a Lei n°
6.762, de 23 de dezembro de 1975, ficam transformadas na classe de
Assistente Técnico Fazendário, sIrnbolo F-i, a partir de 10 de janeiro de 1989.

Art. 20 - 0 posicionamento dos ocupantes de cargos das classes
transforrnadas no artigo anterior, nos niveis e graus de classe de Assistente
Técnico Fazendário, obedecerá aos seguintes critérios:

I - Os ocupantes de cargo da classe de Assistente Fazendário serão
posicionados nos cargos da classe de Assistente Técnico Fazendário, nIvel I;

- os ocupantes de cargo da classe de Assistente de Tributaçâo e
Arrecadaçào seräo posicionados nos cargos da classe de Assistente Técnico
Fazendário, nivel H.

Paragrafo ünico - Em arnbos os casos, o posicionarnento no grau de cada
nivel corresponderá ao ocupado anteriormente na classe transformada.

Art. 3° - 0 art. 13 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975, que dispöe
sobre o Quadro Permanente de Tributação, Fiscalizaçâo e Arrecadaçào do
Estado de Minas Gerais, passa a vigorar corn a seguinte redacäo:

"Art. 13 - Os cargos do Quadro Especifico de Provimento Efetivo se
agruparn nas seguintes classes:

- Assistente Técnico Fazendário;
II - Agente Fiscal de Tributos Estaduais;
III - Fiscal de Tributos Estaduais".
Verifica-se, pois, que os cargos da classe de Assistente Técnico Fazendário

se originarn dos cargos das classes de Assistente Fazendário e de Assistente
de Tributação e Arrecadaçâo.

Segundo a Lei n° 6.762, de 1975, os cargos da classe de Assistente
Técnico Fazendário integrarn o Quadro Permanente de Tributacâo,
Fiscalizaçao e Arrecadaçäo do Estado. Aos seus ocupantes incumbe o
exercIcio das atividades relacionadas corn o planejamento fiscal, o estudo e a
regulamentaçâo da Iegislaçäo tributária, o estudo dos processos ou dos
sistemas de arrecadação, a orientaçâo dos contribuintes, a fiscalizacao dos
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tributos estaduals e o pagamento de pessoal (art. 21).

E fácil perceber que as atribuiçoes afetas aos mencionados cargos exigem
conhecimentos especIficos em direito tributário, administração püblica e
contabilidade, que se enquadram em nIvel de especializaçâo de nIvel
superior.

Tendo em vista que a eficiência da administracâo püblica somente é
alcançada quando se investe no aprimoramento de seu pessoal, a habilitaçäo
proflssional se impoe coma medida imprescindIvel para a meihor
desempenho das funcöes pUblicas citadas.

Ressalte-se, ademais, que o art. 37, I, da Constituição da RepUblica
condiciona a acesso aos cargos pUblicos ao preenchirnento dos requisitos
estabelecidos em lei.

Dessarte, a projeto está conforme as principios norteadores da
administraçäo püblica.

Pelas razöes aduzidas, consideramos pertinente a proposição em análise.
Conclusão

Em face do exposto, apinamos pela aprovação do Projeta de Lei n o 126/99,
no 10 turno, na forma proposta.

Sala das Comissöes, 19 de maia de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho PatrUs, relator - Chico

Rafael - Sebastião Navarro Vieira - Arlen Santiago.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 147/99

Comissäo de Administraçäa PUblica
Relatôrio

O projeto de lei em tela, do Deputado Antonio Carlos Andrada, tern como
objetivo a transformaçao de créditos constituldos por precatOrios judiciais em
bOnus do Tesouro.

Publicado em 20/3/99, foi o projeto distribuldo a Comissão de Canstituição e
Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Agora, atendendo ao que dispOe a art. 188, c/c o art. 102, I, do Regirnento
Interno, vem a matéria a esta Comissào para receber parecer de mérita.

Fundamentaçao
O projeto em análise, conforme cansignado no parecer da Comissão de

Constituiçào e Justiça, trata de matéria que, a primeira vista, parece já ter
sido examinada por esta Casa quando tramitou a projeto de lei que deu
origem a Proposiçao de Lei no 13.927. 0 veto incidente sobre essa
proposiçâo está prestes a ser apreciado no Plenário. Diferenternente do que
nela consta, ha na matéria em exame limitaçOes para a utilizacâa dos
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precatórios, que, ao se transformarem em bOnus, poderäo constituir ativos na
quitacão de créditos tributários.

A Fazenda Estadual, por força de lei, aceita ate mesmo Titulos da DIvida
Agrária - TDAs - e Titulos da Divida Contratual Securitizada para quitaçao de
tais débitos. Inova, pois, a projeto ao permitir sejam eles quitados também
com as bOnus oriundos dos precatOrios.

Do panto de vista da administraçao pUblica, a qual faltam recursos para
quitar seus compromissos, a praposta contida no projeto apresenta-se como
uma opção para minimizar esse problema, pais, se de urn lado facilita a
quitacaa do débito do Estado corn seu credor, de outro perrnite ao devedor de
tributos regularizar sua situaçãa.

Assim sendo, entendemos que a projeto é oportuna e vem ao encontro do
interesse da administração püblica, que deve buscar todos as meios para
enfrentar a desafto da falta de recursos. Entretanto, no que se refere a
utilizaçao dos bonus para quitação de dIvidas decorrentes de serviços
prestados pelas empresas de água, esgato e energia elétrica, entendemos
näo ser possIvel tat transação. No Estado de Minas Gerais, as empresas que
explaram, sob a regime de concessäo, tais serviços estâo regidas par normas
de direito privado. A CEMIG e uma sociedade anônima de capital aberto,
enquanta a COPASA-MG é uma sociedade de economia mista. Temos,
ainda, a Cataguases-Leopoldina, que e uma empresa privada sern
participacãa acionária do Estado.

Par ültimo, lembramos que em centenas de municipias a servico de
abastecimento de água é prestado diretamente pelo poder püblico local, que
nào fez convênio corn a COPASA-MG nern corn empresa similar.

Diante, entâa, desse quadra que representa urn inquestionável empecilho,
apresentarnos, coma medida de prudência, a Emenda no 1, que faz parte do
nosso parecer. Já a Emenda no 2, de canteUdo eminenternente técnico, impOe
ao Fader Executivo prazo para regulamentar a matéria.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, opinamas pela aprovaçáo, no 10 turno, do Prajeta

de Lei no 147/99 acrescido das Emendas n
o
s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. 31.

EMENDA N o 2
Acrescente-se ande convier:
"Art. .... - 0 Fader Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta

dias contados de sua publicaçao.".
Sala das CornissOes, 19 de maio de 1999.
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Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - José Alves Viana, relator - Chico
Rafael - Agostinho Patrüs - Sebastião Navarro Vieira - Arlen Santiago.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 194/99
Comissão de Adrninistração PUblica

Relatório
Por meio da Mensagem n° 16/99, o Governador do Estado encarninhou a

esta Casa Legislativa o Projeto de lei n o 194/99, que dispöe sobre a criação
da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do Cerimonial e dá
outras providências.

Aprovada em 1° turno, a matéria retorna a essa Cornissào para receber
parecer para a 20 turno, fundarnentado nos seguintes termos.

Fundarnentaçao
A proposiçâo tern por escopo a criaçâo de urn órgão de assessoria ao

Governador do Estado, corn a finalidade de auxiliá-lo a formular e
irnplementar a polItica de relacoes internacionais, coordenar o processo de
captaçào de recursos externos para financiamento de projetos
governamentais, bern como orientar, coordenar e promover as atividades de
cerirnonial nos contatos governarnentais corn autoridades nacionais e
estrangeiras.

A matéria foi devidamente exarninada pelas comissöes competentes,
cabendo-nos nesta fase ratificar o nosso posicionarnento anterior e ressaltar
que hoje, principalmente, em face da globalizacâo econômica, as
repercussOes das acöes de governo no âmbito internacional afetam
substancialmente a desenvolvirnento das pal Iticas püblicas no Pals.

Conclusâo
Sornos, portanto, favoráveis a aprovaçâo do Projeto de Lei n° 194 na forma

original.
Sala das Comissöes, 19 de maio de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Agostinho

Patrüs - Chico Rafael.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 122/99

Corn issão de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 122/99, do Deputado Sargento Rodrigues, que declara

de utilidade pibIica a Associação Galpâo, corn sede no Municipio de Bela
Horizonte, foi aprovado ern turno Unico, sern emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a tim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redação final,
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que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 122199
Declara de utilidade pUblica a Associação Galpäo, corn sede no Municlpio

de Bela Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Galpäo, corn sede

no Municlpio de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissães, 4 de rnaio de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Marco Regis.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMuN!CAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 19/5/99 as seguintes comunicaçães:
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Case do falecimento do Sr.

Nelson Ferreira Reis, ocorrido em Sào Domingos do Prata, em 17/5/99. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira JCjnior, dando ciëncia a Casa do
falecimento do Sr. Wilson Crepaldi, ocorrido em Cataguases, em 6/5/99. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Antonio Roberto, dando ciência a Casa do falecirnento do Sr.
João Perboire BasIlio, ocorrido em Bela Vista de Minas, em 14/5/99. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Waldith S. Castro, ocorrido em Pirapora, em 18/5/99. (- Ciente. Oficie-se.)

2	 Do Deputado Gil Pereira, dando ciëncia a Casa do falecimento da Sra.
Hermelinda Rodrigues Viana, ocorrido em Januária, em 18/5/99. (- Ciente.
Oficie-se.)

t
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BELO HORIZONTE, SABADO, 22 DE MAIO DE 1999

AlAS

ATA DA 35 a REUNIAO ORDINARIA, EM 20/5/99
Presidéncia dos Deputados José Braga e Dilzon Melo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: P Fase (Expediente): Ata -
21 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposiçöes: Projetos de Lei
n os 348 a 350/99 - Requerimentos n

o
s 329 a 331/99 - Comunicaçoes:

Comunicaçoes dos Deputados Wanderley Avila (3) e José Braga e das
Comissães de Direitos Humanos (2), de Meio Ambiente, de Polltica
Agropecuária (2), de Administraçäo PUblica e de Saüde - lnterrupçào e
reabertura dos trabaihos ordinários - 2a Parte (Ordem do Dia): 1' Fase:
Abertura de lnscriçoes - Leitura de Comunicaçoes - Questâo de ordem -
lnexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alencar da Silveira
JCnior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pirnenta -
César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Irani Barbosa - lvo José - João Leite -
Joào Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Alves Viana - José Henrique -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - As 14hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existëncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Carlos Pirnenta, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçães.
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2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

O Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposicOes.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJ ETO DE LEI N o 348/99

Autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura da Secretaria de Estado da
EducacãO, uma Superintendéncia Regional de Ensino, corn sede na cidade
de Janaiba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura da

Secretaria de Estado da Educacão, uma Superintendência Regional de
Ensino, corn sede na cidade de Janaüba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuni6es,19 de rnaio de 1999.
Dimas Rodrigues
Justificação: A criaçâo de uma Superintendência Regional de Ensino na

cidade de Janaüba tern sido uma reivindicacão de todos os segmentos da
educação, não sO da cidade de Janaüba, mas de todos Os 15 (quinze)
rnunicipios da serra Gera]. A medida tern por objetivo descentralizar os
serviços, desafogando a Superintendéncia de Montes Claros e possibilitando
aos servidores urn atendimento mais prOximo.

A centralizacao dos servicos na 22a Superintendência de Montes Claros
tern dificultado a vida dos servidores. 0 custeio de despesas corn
deslocamento, alérn de comprometer o orcamento dos servidores, cujos
salários já são baixos, provoca outros transtornos de ordern familiar e
profissional; ademais, torna morosa a resposta por parte da Secretaria de
Estado da Educaçao ou da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administracão. Fato é que a demanda tern aumentado e a descentralizacào
dos serviços vern se tornando verdadeira prioridade.

Pelas razOes expostas, conto corn o apoio dos nobres pares para a
aprovaçào desta proposiço.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Administraçào
Piiblica e de Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DL LEI N o 349/99
Estabelece a obrigatoriedade do poder piiblico de instalar detector de metal

em escolas püblicas.
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A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educacäo, fará

instalar detector de metal na portaria destinada a entrada de estudantes, nos
prédios das escolas estaduais em funcionamento nos municipios corn
população igual ou superior a oltenta mil habitantes.

Art. 20 - As providências determinadas no artigo anterior deverão ser
adotadas no prazo máximo de cento e vinte dias.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 41 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 20 de maio de 1999.
Maria Olivia
Justificação: 0 projeto em tela visa coibir a violência praticada nas escolas,

principalmente de periferia, em razão de estarem seus alunos portando todos
os tipos de armas, sem que haja nessas escolas fiscalizacâo mais ostensiva.

Esta Deputada, ao apresentar a proposicâo em tela, visa ünica e
exciusivamente preservar o bern mais precioso que o ser hurnano possui, que
é a vida.

O projeto e oportuno e para ele conto corn o apoio de meus ilustres pares.
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Educacão e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LE! NO 350/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.141/97)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de irnôvel a Mitra
Arquidiocesana de Mariana.

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

Diocesana de Mariana o imOvel situado na Rua Sant'Anna, n° 72, no
MunicIpio de Senador Firrnino, corn area de 509,07m2 (quinhentos e nove
metros quadrados e sete decIrnetros quadrados), a ser desmembrada de uma
area de 811,85m2 (oitocentos e onze metros quadrados e oitenta e cinco
decirnetros quadrados), delimitado, pela frente, por muro de pedra, pelo lado
direito, por cerca de madeira, afastada 1,00m (urn metro) do rnuro do adro da
igreja Matriz e, pelos fundos e pelo lado esquerdo, corn cercas de rnadeira,
dividindo todo o imOvel corn as propriedades dos Srs. Sydney Galindo
Ramos, Joaquim Simão Moreira, Nolasco de Oliveira, a Igreja Matriz e a Rua
Sant'Anna, conforrne registro da escritura pUblica de doacão, lavrada em 7 de
abril de 1965 pelo tabelião do 1 0 OfIcio da Cornarca de Senador Firmino.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
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Art. 31 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de rnaio de 1999.
Durval Angelo
Justificação: 0 terreno em questão foi doado ao Estado de Minas Gerais em

7/4/65 pela Mitra Diocesana de Mariana, para que nele funcionasse urna
escola estadual. Pela dimensão do terreno, verifica-se que ele se encontra
subutilizado, por isso, solicitarnos a reversão de parte desse para a Mitra
Diocesana, para que a Paroquia de Nossa Senhora da Conceicão de Senador
Firmino possa utilizá-lo para obras sociais, tao prementes naquele municIpio.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NO 329/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado voto de

congratulacöes corn o jornalista Theodomiro Paulino pela passagem de seus
32 anos corno colunista social. (- A Cornissão de Transporte.)

N O 330/99, do Deputado Fábio Avelar, solicitando seja forrnulado voto de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Heli Duarte de Figueiredo. (- A
Comissão de Administraçao Püblica.)

NO 331/99, da Comissão de Transporte, sohcitando seja formulado apelo ao
Presidente da BHTrans corn vistas a que seja implantada sinaJizaçao
permitindo estacionamento livre de taxa nas vias próximas a Assembléia. (- A
Comissão de Transporte.)

Comunicaçoes
- São tarnbérn encaminhadas a Mesa comunicaçães dos Deputados

Wanderley Avila (3) e José Braga e das Comissöes de Direitos Humanos (2),
de Meio Arnbiente, de PolItica Agropecuária (2), de Administraçao PUblica e
de Saüde.

nterrupçao dos Trabalhos Ordinários
0 Sr. Presidente - A Presidência, nos terrnos do § 1 1 do art. 22 do

Regirnento Interno, interrornpe os trabalhos ordinários para destinar a 1a Parte
da reunião a comernoraçao do Dia Nacional da Luta Antimanicomial.

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

0 Sr. Presidente - Estâo reabertos os nossos trabalhos.
2 Parte (Ordem do Dia)

1 1 Fase
Abertura de lnscriçoes

0 Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidéncia passa 6
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23 Parte da reuniâo, corn a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
cornunicaçães da Presidéncia e de Deputados e a apreciaçâo de pareceres e
de requerimentos. Estâo abertas as inscricoes para o Grande Expediente da
prOxima reuniâo.

Leitura de Comunicaçaes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pela Comissâo de Direitos Humanos (2) -
aprovaçâo, na 7a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 197 a 199/99,
dessa Comissão; 201/99, do Deputado José Alves Viana; e 211/99, do
Deputado Ailton Vilela; e, na 8a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s
229 e 261/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pela Comissâo de Meio
Arnbiente - aprovaçao, na 7a Reuniâo Extraordinária, dos Requerimentos n°s
192/99, do Deputado Rogerio Correia; 194 e 195/99, do Deputado Ronaldo
Canabrava; e 196/99, do Deputado Carlos Pimenta; pela Comissäo de
Politica Agropecuãria (2) - aprovaço, na 6a Reuniâo Ordinária, do Projeto de
Lei n° 98/99, do Deputado Paulo Piau, e dos Requerimentos n°s 134/99, do
Deputado Chico Rafael, e 163 e 164/99, dessa Comissão, e, na 7a Reunião
Ordinária, do Requerimento n o 231/99, do Deputado Carlos Pimenta; pela
Comissào de Administração Piblica - aprovação, na 4' Reunião Ordinária, do
Requerirnento n o 135/99, da Deputada Elaine Matozinhos, e rejeição do
Requerimento n° 148/99, do Deputado Carlos Pimenta e outros; e de Saüde -
aprovacão, na 6a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 59/99, do Deputado
João Leite, e dos Requerimentos n°s 181/99, dessa Comissâo; 213/99, do
Deputado Bené Guedes; 215/99, do Deputado Edson Rezende; e 226/99, do
Deputado Ronaldo Canabrava (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de me dirigir

a Mesa para solicitar que fique registrado nos anais da Casa nosso protesto
contra o episôdio que houve ontem a noite na sessão extraordinária. Naquele
momento, a Mesa, numa atitude de truculéncia e violéncia contra a Oposicâo,
desligou todos os microfones do Plenário, para que a Oposicâo nao tivesse
voz. Está muito claro que a estratégia do Governo nesse processo de votaçao
do processo da anistia, e de esvaziar o Plenário. Em diversas reuniöes
estamos vendo que a maioria do Governo se ausenta do Plenário, para que
näo se possa avançar na sua votação. Compreendernos que é a visão do
Governo, mas querer impedir a Oposicâo de falar, debater e discutir não é
possive. Chegamos ao ponto de retroceder aos tempos de 1964, periodo em
que a ditadura queria impedir a livre manifestaçáo. Num momento
dernocrático como o que estamos vivendo, nâo é possivel que a Mesa tenha
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urn comportamento como esse, chegando ao ponto de fazer corn que a
Oposição chegue a situaçâo de estudar formulas de se rebelar contra isso,
tentando copiar o que aconteceu em Brasilia. Se a Oposicao for esmagada
pela violência nesta Casa, reagiremos a mesma altura. Acredito que esse náo
e o meihor caminho, mas também näo é possIvel usar a violência contra a
Oposicâo. Quero aproveitar a oportunidade para dizer que a Oposicäo quer
debater, mas näo está encontrando interlocutores para o debate corn o
Governo, que está fugindo da proposta que ele mesmo encaminhou.

Ao mesmo tempo, ternos informaçâo de que está chegando a Casa uma
proposta para desmembrar o Corpo de Bombeiros da Policia Militar, que é
uma coisa séria. Querem ernbrulhar essa questão com a da anistia,
vinculando uma coisa a outra. Näo queremos misturar os assuntos, aceitamos
discussöes paralelas e diferenciadas, mas condicionar uma coisa a outra,
para resolver urn problema emergencial do Governo, näo é possIvel.

Quero deixar meu protesto, fazer uma denüncia de que o Governo está
articulando o desmembramento da Policia Militar e dizer que a Oposicao quer
votar e desafia o Governo a debater nesta Casa e a votar essa questäo, para
atender ao pedido da Policia Militar, mas, sobretudo, desses que estão todos
os dias nas galerias, aguardando a definição desta Casa depois de dois
meses de debate, deflniçâo essa ela ainda nâo tern.

Encerrarnento
o Sr. Presidente - A Presidëncia verifica, de pIano, a inexistência de

nümero regimental para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reuniäo,
convocando os Deputados para as reuniöes especiais de logo mais, as 20
horas, e de amanhâ, dia 21, as 9 e as 14 horas, nos termos dos editais de
convocacâo. Levanta-se a reu niâo.

AlA DA 16 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 19/5/99
Presidéncia do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - Discurso do
Deputado Amilcar Martins - 2a Parte (Ordem do Dia): Questöes de ordem;
chamada para recomposiçâo de 'quorum"; inexistência de nümero regimental
para a continuacão dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvaiho - Adelrno Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - ArnbrOsio Pinto - Amilcar Martins -

EI
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Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio JOlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson
Rezende - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Joâo
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêrnolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastiâo Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteço de Deus e em norne do pavo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

Ata
- 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2 0-Secret6rio "ad hoc", pracede a

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, quero fazer usa da explicação

pessoal, de conformidade corn a art. 164 do Regimento Interno.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, pelo art. 164, o Deputado Amilcar

Martins, pelo prazo de 5 minutos.
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente e Srs. Deputados, quero dizer

que, ao longo do tempo, acostumo-me corn essas intervençOes intempestivas
de aiguns colegas Deputados, sobretudo quando partem do PT, que tern tido
uma enorme dificuldade em se posicionar nesta Casa. Ha mamentos em que
achamos que é a partido que dá a principal sustentação polItica ao
Governador Itamar Franco. Tern feito isso corn grande veeméncia. E, em
alguns momentos, aparecem crIticas de Deputados desse partido dizendo
que urn Deputado da base de sustentaçâo do Governador é de Direita, e
alguns Deputados sugerindo que saiam da base de sustentação, que partam
para a Oposição.

Enfim, é preciso haver cornpreensão da nossa parte, porque é urn mamento
de dificuldade. 0 PT, neste momento, está vivendo uma crise psicolOgica
muito grave, porque ele não sabe se situar, não sabe se posicionar corn
clareza em relacao a essas questOes que estão acontecendo corn rnuita
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rapidez na vida poiltica de Minas Gerais.

Gostaria que este partido se rnanifestasse rnais claramente corn relação ao
131 salário dos funcionários, que ainda não foi pago. Isso é obrigação de urn
Gaverna, e não de urn Governador especificamente. Nâo sei se a Policia
Militar tern 130 salário e como a PT se posiciana corn relacãa a essa questão.

Gostaria de ouvi-lo falar sobre a perIcia que foi feita, a pedido desta Casa,
sobre as modes ocorridas em Betim. E preciso que se apure e que a
populacão de Minas Gerais saiba, cam clareza, quais foram as responsáveis
par aquelas modes. 0 que aconteceu, afinal? Quern corneteu a irnprudência?
Quern charnou a policia para negociar a desocupacão daquelas terras? Tudo
isso precisa ser esclarecido. Mas, neste momenta, a minha disposição major
corn rnembros desse partido é de conversar sabre cartinhas. Cartinhas
pedindo empregos, listinhas de solicitacão de emprego no serviça pUblica
estadual. Esta me parece, hoje, a grande caracteristica e especialidade de
pessoas deste partido. Eles são "pidOes", gostam de pedir ernpregas, de
colacar as seus apaniguados na administração püblica estadual. E, quanda
esses pedidos não são atendidos, eles ficam bravos e, as vezes, fazern ma-
criacão. Isso, é preciso que todos tenhamos carnpreensão, porque a partido
está vivendo, neste momenta, uma crise de identidade aqui, em Minas
Gerais.

Eu irnaginava que tinha urn bom relacionamenta corn a Vice-Gavernadar
Newton Cardoso. Eles se omitern, par exemplo, quanda ha urna deniincia
grave de que a Vice-Governador invadiu, usando inclusive a seguranca a que
tern direita, coma Vice-Governador, que são policiais militares, urna fazenda
em Born Despacha. Esse partido se ornite nessa questao, não quer discutir
issa. Em outros mornentos, eles acusarn a Vice-Governador. Não sei bern
ainda. E dificil, para todos nOs, campreender coma essas coisas vão evoluir.
Tudo issa é irrelevante diante de urn fato muito importante. Quero dizer que
estarnas aqui, no Plenário da Assembléia Legislativa, para votar a questãa
que envolve as policiais rnilitares. Estamos aqui dispostas a permanecer ate a
hora que for necessária. Estamos prantos e queremas urna palavra de
convocacão e de chamamento a todos as Deputados desta Casa, que
querem, efetivamente, resolver a prablerna dos policiais rnilitares. Vamos
vatar essa questão. Estarnos aqui para isso. Nôs, da Oposição, queremos
fazer esta conclarnaçãa: que todos as Deputados curnprarn suas obrigacöes
corn seus eleitares e corn a populacão de Minas Gerais, ajudando-nos a vatar
essa questãa.

2a Parte (Ordern do Dia)
0 Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçãa, a Presidéncia vai
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passar 6 21 Parte da reunião, corn a discussào e a votação da rnatéria
constante na pauta.

Questöes de Ordem
o Deputado AntOnio Andrade - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar,

nâo temos "quorum" para a continuação dos trabalhos. Solicito, portanto, o
encerramento da reunião.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito que seja feita chamada
para a recomposiçäo de "quorum".

o Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Adeirno Carneiro Leão) - (- Faz a charnada.
• Sr. Presidente - Responderarn a chamada 20 Deputados. Nãc ha

"quorum" para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

Antes de encerrar a reunião, a Presidéncia, nos terrnos do art. 274 do
Regimento Interno, declara encerrada a discussão do Projeto de Lei no
182/99, uma vez que este permaneceu em ordem do dia por quatro reuniOes
consecutivas. No decorrer da discussäo, foram apresentados ao projeto trés
emendas, sendo uma do Deputado AIlton Vilela, que recebeu o n° 2, uma do
Deputado Anderson Adauto, que recebeu o no 3, e uma do Deputado Rogerio
Correia, que recebeu o n o 4; e seis substitutivos, sendo urn das Bancadas do
PL e do PT, que recebeu o n o 5, urn do Deputado Paulo Pettersen, que
recebeu o n o 6, urn do Deputado Chico Rafael, que recebeu o n° 7, um do
Deputado Cabo Morais, que recebeu o n° 8, urn do Deputado Carlos Pimenta
e outros, que recebeu o n o 9, e urn do Deputado Sargento Rodrigues, que
recebeu on° io. Nos termos do art. 211 do Regimento Interno, a Presidëncia,
em outra oportunidade, designará relator para emitir parecer sobre as
emendas e os substitutivos apresentados em Plenário.

- 0 teor das emendas e dos substitutivos é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N o 182199

EMENDA N o 2
D6-se aos arts. 10 e 20 a seguinte redação:
"Art. 10 - As pracas da PolIcia Militar de Minas Gerais - PMMG - excluldas

por ato do comando dessa corporação em face do movimento grevista
ocorrido em 1997 e constantes no anexo a esta lei seräo reincluldos corn os
proventos integrais da graduação em que se encontravarn a data de sua
exclusão.";

"Art. 2° - Os servidores militares a que se refere esta lei seráo reintegrados
corn os benefIcios e vantagens que gozavam no momento de sua exclusão.".
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Sala das ReuniOes, 30 de marco de 1999.
AIlton Vilela
Justificaçâo: Esta ernenda entende que a reintegração dos militares e justa

na medida em que a estrutura da PMMG saberá aproveitá-los, de acordo corn
as caracteristicas, o perfil e a qualificaçao de cada militar. 0 estatuto dos
servidores militares prevé penalidades mais severas nos casos de
reincidência por algum militar.

Quanto a reforma desses militares, entendemos que ira infringir os direitos
aos beneficios previstos em lei, contemplando-os de forma precoce.

EMENDA N° 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As norrnas aplicáveis a aposentadoria por invaiidez, corn

vencimentos integrais, dos servidores püblicos civis, contidas no art. 108 da
Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, estendem-se aos servidores püblicos
militares que, no perlodo compreendido entre 5 de julho de 1952 e 14 de
agosto de 1958, tenham sido excluldos da PolIcia Militar por rnotivo de
invalidez.".

Sala das ReuniOes, de maio de 1999.
Anderson Adauto
Justificação: Esta ernenda tern o objetivo de corrigir uma grave distorçäo

encontrada nos quadros da PMMG, no que diz respeito as aposentadorias
ocorridas no perlodo compreendido entre 5/7/52 e 14/8/58.

Corn efeito, corn a ediçao da Lei n° 869, de 5/7/52, apenas os servidores
civis foram contemplados corn a aposentadoria por invalidez. Os servidores
militares somente tiveram esse direito por inteiro corn a vigência da Lei n°
1.803, de 14/8/58. Ressalte-se, pois, que, no perlodo cornpreendido entre
5/7/52 (Lei n° 869, de 1952) e 14/8/58 (Lei n° 1.803, de 1958), Os servidores
rnilitares, no que concerne a aposentadoria por invalidez, foram
sensivelmente prejudicados, uma vez que foram exciuldos da Poilcia Militar

0
	 sem nenhum benefIcio legal, em face da inexisténcia de normas legais que

disciplinassem a matéria.
Em face do princIpio constitucional da igualdade de todos perante a lei,

peço o apoio dos nobres colegas para a aprovaçäo desta emenda.
EMENDA N° 4

Acrescente-se onde convier:
"Art..... - As praças será dada a opção de retorno ao servico ativo na

corporaçâo, junto ao Corpo de Bombeiros.".
Sala das ReuniOes, 19 de maio de 1999.
Rogério Correia
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SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LE! N o 182/99

SUBSTITUTIVO No 5
Dispöe sobre readmissäo e agregação de pracas excluldas da PMMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam readmitidas as pracas da Poilcia Militar de Minas Gerais -

PMMG - dela exciuldas em virtude da participaçâo no movimento
reivindicatOrio ocorrido em junho de 1997 e constantes no Anexo I desta lei,
assegurados, no retorno a graduacao, a contagem de tempo para todos os
fins, assim como o pagamento retroativo referente ao perlodo da exclusão.

Art. 20 - As praças de que trata o art. 1° ficarão, na mesma data, agregadas
a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administracâo.

§ 1° - 0 regulamento preverá o direito de opcâo, pelas pracas, por Orgâo ou
entidade da administracão pUblica direta ou indireta a que desejarem ficar
agregadas, pelo prazo previsto no paragrafo Unico do art. 17 da Lei no 5.301,
de 16 de outubro de 1969.

§ 20 - Antes de esgotado o prazo a que se refere o parágrafo anterior, as
praças deverão optar, na forma do regulamento, pelo retorno ao serviço ativo
na corporacäo ou pela permanência definitiva no Orgão ou entidade pelo qual
tiverem optado.

Art. 30 - Ficam anulados Os atos de punicão praticados e eliminada qualquer
anotaçâo ou registro na ficha individual do policial militar decorrentes da
participacâo no movimento reivindicatório de junho de 1997.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de quinze dias a
contar de sua publicacão.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 6° - Revogam-se as disposicaes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, 31 de marco de 1999.
Bancada do PL - Bancada do PT.

SUBSTITUTIVO N o 6
Dispöe sobre a reforma disciplinar de praças exciuldas da PMMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica sem efeito o ato do Comando da Poilcia Militar de Minas

Gerais - PMMG - que exclui as praças participantes do movimento
reivindicatório ocorrido em junho de 1997, cujos nomes constam no anexo
desta lei.

Art. 20 - Ficam as pracas mencionadas no artigo anterior reincluidas e na
mesma data reformadas disciplinarmente corn vencimentos proporcionais ao
tempo de serviço, da graduacao respectiva em que se encontravam a data de
sua exclusão, para os que possuem mais de 15 anos de servico prestado, e
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cinqüenta por cento do vencimento da graduaçäo respectiva em que se
encontravam a data de sua exclusão para os que possuem menos de 15 anos
de serviço prestado.

§ 1 1 - 0 pagamento dos proventos de que trata o "caput" do artigo será
retroativo a data da exclusâo dos respectivos servidores militares.

§ 20 - 0 disposto neste artigo se aplica exclusivamente aos policiais
militares constantes no anexo desta lei.

Art. 31 - Ficam anulados os atos de puniçâo administrativa relativos aos
policiais militares participantes do movimento reivindicatório de junho de 1997,
bern como vedado qualquer ato de punição administrativa advindo de
processos em andamento, referentes ao movimento, devendo ser eliminadas
das fichas individuais desses policiais anotacöes ou registros concernentes
as punicöes sofridas em decorréncia de participacào no mencionado
movimento.

Art. 4 1 - As praças referidas no anexo desta lei cuja situaçâo se encontre
pendente de decisão judicial deveráo, no prazo máximo de trinta dias de sua
vigência, apresentar certidão de desistência da acâo respectiva, nos autos,
para gozar do beneflcio referido no art. 1 0. A falta de apresentaçâo da
certidào no prazo mencionado implicará a exclusão do beneflcio.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo, e revogam-se as
disposiçaes em contrário.

Sala das Reuniöes, de abril de 1999.
Paulo Pettersen
Justiflcaçao: Este substitutivo pretende aprimorar o Projeto de Lei no

182199, que visa a reforma disciplinar de praças exciuldas da PMMG em face
do movimento reivindicatório ocorrido em 1997.

0 projeto, resultante de resposta do Governador ao apelo da rnaioria dos
membros desta Casa, possui sobretudo cunho social, já que pretende corrigir
uma situaçâo que deixou desamparado urn nCimero considerável de familias
de militares excluldos. Entretanto, a reintegraçâo dos 185 militares corn
proventos integrals deve ser analisada corn parcimônia, visto que muitos
deles possuem pouco tempo de profissão, e a medida ensejaria urn
desestimulo entre seus companheiros militares, que deverâo trabalhar 30
anos para obter o mesmo beneficio. Por outro Iado, alguns dos militares
afastados encontravam-se prOximo de entrar para a reserva corn proventos
integrais, em virtude do tempo de serviço.

Propomos, entao, por meio deste substitutivo, uma medida que atenda a
situaçöes diversas, ou seja, a reintegraçao dos militares punidos e sua
irnediata reforrna disciplinar corn proventos proporcionais ao tempo de servico
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prestado ate a data de sua exclusão, para as que possuem mais de 15 anos
de servico prestado, e corn proventos corresponderites a 50% dos
vencimentos anteriorrnente percebidos, para as demais.

Ademais, convérn lembrar que os policlais rnanterão a direito de usufruir de
outros benefIcios prôprios da corporaçâo, tais coma: previdência, hospital,
escola, clube, além do "status" de policial militar, retornando ao Quadro da
Pollcia Militar, ainda que reformados.

Acredito que tal prapasta alcanca urn born termo entre a intençâa do
Governador de corrigir a injustiça praticada contra aqueles que se expuserarn
em favor de muitos, enquanto cuida para que sejam adotados critérios mais
racionais para cálculo das aposentadorias, evando-se em conta o bem-estar
de toda a corporacão, cuja atuacao so tern enaltecido a Estado de Minas
Gerais.

SUBSTITUTIVO N o 7
Dispöe sabre a readmissâo de pracas excluldas da Poilcia Militar de Minas

Gerais - PMMG.
A Assernbléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Ficarn readmitidas as praças da Poilcia Militar de Minas Gerais -

PMMG - dela excluldas em virtude da participacâo no movimento
reivindicatOrio ocorrido em meados de 1997, e constantes do Anexo,
assegurada, no retorno a graduacao, a percepção dos soldos, vantagens e
quaisquer outros beneficios a que fariam jus durante a periodo pelo qual
perdurou a exclusão.

§ 10 - A contagern de tempo do perlodo correspondente aa afastamento é
assegurada para todos as fins.

§ 20 - Os valores atrasados decorrentes da aplicacâo do dispasto neste
artigo serão pagos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas,
corrigidas monetariamente, a partir do primeiro més subseqüente a
publicacâo desta lei.

Art. 21 - A Pollcia Militar de Minas Gerais, par seu órgão próprio, fará
constar nos assentamentos funcionais das pracas relacionadas no Anexo, a
mesma pena aplicada as demais pracas participantes do movirnento
reivindicatOrio.

Art. 31 - E assegurada, pelo prazo de dais anos contado da publicaçâo
desta lei, a permanéncia das praças reacionadas no anexo nas mesmas
unidades paliciais militares em que se encontravarn sei-vindo quando da
eclosão do movimento.

Art. 40 - Sempre que ocorrer reajuste na rernuneraçãa do servidor ptiblico
militar, aplicar-se-á o mesmo percentual de reajuste para todas as
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graduacöes.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias
contado da sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 12 de abril de 1999.
Chico Rafael
Justificaça: Este Substitutivo ao Projeto de Lei n o 182 objetiva resolver, de

forma justa e legal, a questão relacionada corn a readmissâo das pracas da
Policia Militar de Minas Gerais - PMMG -, dela exciuldas em virtude da
participacãa no mavimento reivindicatOrio ocorrido em meados de 1997.

Corn este substitutivo, buscou-se resguardar a respeito as Constituicães da
Reptiblica e do Estado, pois em que pesem a boa vontade, o espirito
conciliador e a criatividade contidos no Substitutivo n o 1, o fato é que a
permanência definitiva das praças em órgâo ou entidade coma prevista no
supracitada substitutivo encantra ãbice constitucional intransponivel, qual seja
o art. 37, inciso II, da Constituiçâo Federal.

SUBSTITUTIVO N O 8
Dispãe sabre a reinclusào das praças excluldas da PolIcia Militar de Minas

Gerais - PM MG.
Art. 1 0 - Ficarn reincluidos, nos quadros da Policia Militar de Minas Gerais,

as ex-militares canstantes no Anexo I desta lei.
Paragrafo Unico - Os reincluldos passarão a integrar o quadra de pracas do

Corpo de Bombeiros Militares - QPBM - da Pollcia Militar de Minas Gerais, de
que trata a Lei n° 11 .099, de 18 de maio de 1993.

Art. 20 - Ficam anulados todos as atas punitivos praticados contra as
policiais militares, motivados pela participação no rnovimento reivindicatôrio
das pracas ocorrido em meados do ano de 1997, dando-se por inexistente
qualquer anataçaa au registro na ficha individual dos beneficiados.

Art. 3° - Assegura-se aos reincluldas constantes no Anexo I desta lei a
cantagem de tempo de serviço para todos os fins e o direito a remuneraçao
referente aa perlado da exclusão.

Art. 4° - Os excluldos constantes no Anexo I desta lei que tenham intentado
ação judicial contra o Estado, em face do ata exclusOrio, motivado pela
participaçâa no rnavimento ocorrida em meados de 1997, deverâo:

I - renunciar expressarnente, nos autos, ao direito em que se funda a açäo;
II - apresentar certidâo judicial na qua] conste a renUncia contida no inciso

anterior.
Parágrafo tinico - A certidão a que se refere o inciso 11 deverá ser
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apresentada no prazo de quarenta e cinco dias contados da data de
publicaçâo desta lei.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor da data de sua publicacão.
Art. 60 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, abril de 1999.
Cabo Morais
Justificacâo: Este substitutivo visa a oferecer uma opçâo viável, conforme

apelo da maioria dos membros deste Poder, para a concretizacâo da anistia
aos militares exciuldos. Levando-se em conta a necessidade premente de
soluçao desse grave problema que vem afligindo toda a sociedade, o que se
propãe e a reinclusão dos militares no Quadro do Corpo de Bombeiros, em
que poderâo continuar a prestar relevantes servicos.

0 Corpo de Bombeiros, como integrante do efetivo da PolIcia Militar, tern
funcâo especIfica na polIcia militar, pois, além de exercer tarefas inerentes a
PMMG, exerce outras de caráter especifico de sua funcâo. E mais, o aurnento
da população tern elevado de forma significativa a necessidade de se
aumentar o efetivo desses profissionais, a firn de que possam atender a
demanda, e a atividade exercida pelo bombeiro militar, por sua essência, não
permite a aplicação de regime disciplinar tao rIgido quanto nos demais
segmentos da PMMG, posto que a atividade do bombeiro é una: servir a
populacâo salvando vidas e arriscando a própria vida.

Vale ressaltar, que no dia 14/4/99, o Comandante do Corpo de Bombeiros
mandou proceder a uma chamada geral das guarnicöes do 1 0 e 311 Batalhães
de Bombeiros. Atendendo a convocaçao, compareceram cerca de 800
militares de diferentes postos e graduacöes, tendo aquele Comando efetuado
uma pesquisa, na qual 96% dos presentes disseram "sim" ao retorno dos 185
excluIdos e a inclusão no Corpo de Bombeiros; os oficiais presentes se
manifestaram favoravelmente a medida, ressalvando alguns a preocupação
corn a acornodacão do contigente no espaco fIsico disponivel nas unidades;
contudo esse é urn problema de fácil soluçào.

Ressalte-se, ainda, que, conforme informaçao daquele Comando, nos
Ultimos quatro anos, nào houve adrnissão de praças no Corpo de Bombeiros,
gerando grande deficiência no contigente, o que de certa forma sobrecarrega
a tropa, pela supressão de folgas para atendimento as necessidades do
serviço.

SUBSTITUTIVO N o 9
Trata das penalidades administrativas impostas a pracas da PolIcia Militar

de Minas Gerais - PMMG - ern virtude da greve de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - 0 Governador do Estado poderá relevar, atenuar ou anular

penalidades administrativas impostas a praças da Policia Mi!itar de Minas
Gerais - PMMG - em virtude de atos decorrentes da participaçao na greve de
1997.

§ 1 0 - Relativamente as praças punidas corn prisão, remoçâo de
organizacão militar, anotacão em ficha funcional, poderá 0 Governador
determinar:

- a anulacâo da penalidade e, consequenternente, a baixa da anotaçâo
correspondente na respectiva ficha funcional;

II - o retorno a organização militar de origern ou a mais prOxima de onde se
rernoveu a praça, mediante requerimento da parte interessada, apresentado
no prazo de sessenta dias.

§ 20 - Relativamente a praças apenadas corn a exclusão dos quadros da
PolIcia Militar, poderá o Governador:

I - reintegrá-Ias na corporaçao, tornando sem efeito as anotacöes em suas
fichas funcionais;

II - reintegrá-las na corporaçâo e passá-las a reserva na forma da lei;
III - reintegrá-Ias no serviço do Estado, adjungindo-as a secretaria de

Estado que julgar conveniente, permitindo a elas, após dezoito meses e antes
de completados Os dois anos de reintegração, a opcão pelo retorno a Poilcia
Militar.

Art. 20 - Os atos de relevaçâo, atenuação e anulaçao de penalidades
deverão processar-se a partir do exame de cada caso dos atingidos por
punicao decorrente do movimento grevista da Poilcia Militar de 1997.

Art. 30 - 0 Governador deverá regulamentar esta lei no prazo de sessenta
dias.

Art. 40 - Revogam-se as disposicoes ern contrário.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniães, 12 de maio de 1999.
Carlos Pimenta, Lider da Minoria - Hely TarquInio, Lider do PSDB -

Sebastiâo Navarro Vieira, LIder do PFL - Miguel Martini (PSN).
Justificação: Acusado administrativamente da prática de atos que

importariam infraçäo as normas disciplinares da PMMG, quando da greve
deflagrada em 1997, urn nümero significativo de praças recebeu diferentes
penalidades administrativas: prisào, transferência, expulsão. Evidente que as
punidas corn prisão, que permaneceram nos quadros da corporacâo,
sofreram anotaçoes em suas fichas funcionais, que resultaram, entre outros
efeitos, em preterimento de promoçöes e irnpossibilidade de habilitacäo para
cursos. Idêntico efeito aconteceu corn as que se virarn transferidas a bern da
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disciplina.

o Exmo. Sr. Governador do Estado remeteu a esta Casa projeto de lei, que
se identificou corn o n o 182/99, propondo comutar a penalidade de exclusão
de 185 praças, transferindo-as para a reserva remunerada, corn soldo
integral. Par urn lapso, certamente, S. Exa. não se referiu as mais de 3 mil
pracas que, embora näo tenham recebido a pena de exclusâo, sofrerarn
penalidades menores, não as beneficiando, de nenhuma forma, no aludido
projeto de lei.

Ha que se notar que, näo tendo em mãos as processos administrativos de
que decorreram as sançöes as praças, nâo nos parece justo dizer que elas
devarn ser beneficiárias de urn ato legislativo, enquanto outras dele não
obtêm nenhum proveito, como proposto por S. Exa. a Governador do Estado.

Durante a tramitação do projeto de lei mencionado, foi apresentado a
Substitutivo no 1, atribuido as Bancadas do PL e do PT, que, em nosso
entender, reduz as beneficios que se pretendia outorgar no projeto inicial:
declara incornpatibilidade dos excluldos corn seu órgão de origem, ao retorná-
los a Secretaria de Adrninistraçao e não a PolIcia Militar, e, ademais, não
concede nenhum benefIcio as mais de 3 mil pracas que tambérn foram
administrativamente punidas por participar do mesmo evento.

Por outra lado, manifesto assinado pelos Presidentes do Centro Social dos
Cabos e da Associacâo dos Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados da
PMMG, entregue aos gabinetes parlamentares, pede muito mais ao Governo
do que a contido no Projeto de Lei n o 182199, no substitutivo patrocinado pelo
FL e pela PT, apresentado na Comissäo de Constituiçâo e Justiça, bern como
nos substitutivos apresentados pela PTB, na Comissâo de Adrninistraçao
PUblica, pelo PDT, na Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária,
e naqueles outros, nãa acolhidos, porérn apresentados pelo PMDB e pelo
PSB, e por nós entendidos coma mais restritivos do que a do PL e do PT,
urna vez que todos eles ignoram as mais de 3 mil outras praças apenadas.

Na tentativa de solucionar o impasse estabelecido, também a Deputado
Joào Leite apresentou urn substitutivo par ocasião do exame da praposição
na Comissao de Direitos Hurnanos, autorizando a Governador a adotar as
medidas que julgasse necessárias ao processa, estendendo-as a pracas que
sofreram puniçöes diferentes da exclusào.

Ressalte-se que a grande nümero de substitutivos apresentados pela base
de sustentação do Governo evidencia a falta de unidade dos aliados
governistas. Explicável, ate: todos as partidos sabem que a acao sO será
concretizada pelas mãos de S. Exa. a Sr. Governadar do Estado. DaI a
grande dificuldade por eles encontrada para a produçâo de formulas rnágicas
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que permitam a acão da Assembléia Legislativa em atribuicão especifica do
Fader Executivo.

Dessa forma, este substitutivo, assinado pelo PFL, pelo PSDB e pelo PSN,
pretende contemplar as possibilidades apontadas nos substitutivos anteriores,
atendendo indistintamente a todas as praças apenadas em virtude da greve
de 1997 e permitindo a S. Exa. a Governador do Estado avaliar cada
possibilidade e a situação de todas as puniçães, relevando-as, atenuando-as
au anulando-as. Tal gesto - a de assumir sua prornessa de campanha - é a
Unico que se pode esperar de urn homem püblico cuja prudência lhe é de
origern e cuja biografia é forjada nos carninhos do mais alto parlamento da
Naçäa, da Vice-Presidëncia e da Presidéncia da RepCiblica.

Assim, a PFL, a PSDB e a PSN permitern, corn a substitutivo ora justificado,
que S. Exa. a Governador do Estado passa praticar as atos administrativos
que melhor Ihe aprouverern, da forma que seu senso de justica entenda
devido.

Par excesso de zelo, certamente, S. Exa. julgou ser necessária a existência
de uma lei a autorizar-Ihe as acöes administrativas de comutacão e de perdaa
de penas as praças revoltosas, a que, par este substitutivo do PFL, do PSDB
e do PSN, fica-lhe amplarnente garantido.

SUBSTITUTIVO No 10
DispOe sabre a reintegraçâo de pracas excluldas da Foilcia Militar de Minas

Gerais - PMMG - e dá outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam reintegradas a PolIcia Militar de Minas Gerais - PMMG - as

pracas dela excluidas em virtude da participação em rnovimento
reivindicatOrio ocorrido em junho de 1997, constantes no anexo desta lei.

Paragrafo ünica - Será devida a praca relacionada no anexo a retorna a
graduacâo, a contagem de tempo para todos as fins, bern coma a pagamenta
retroativo de soldos, vantagens e demais beneficias, referentes ao perlodo da
exclusäo.

Art. 2° - Ficam anulados as atos de punicãa praticados em decorrência da
participaçào no movimento reivindicatOrio de junho de 1997, eliminado-se
toda e qualquer anotacâo ou registro na ficha individual do palicial militar ou
em qualquer banco de dados sob a responsabilidade do poder pUblico.

Art. 3° - 0 ato de lotacäo da praca reintegrada nos termas desta lei será
efetuado pelo Camando-Geral da PMMG, par rneia de sua Diretoria de
Pessoal, ficando assegurada ao militar reintegrada lotaçâo na Organizaçào
Policial Militar - OPM - rnais prOxirna daquela em que se encontrava na data
de sua exclusâo.
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§ 10 - Realizada a lotaçâo de que trata este artigo, será assegurada a

permanência do militar reintegrado na respectiva OPM pelo prazo mInimo de
dois anos.

§ 2° - A praça poderá abrir mao do direito assegurado neste artigo mediante
rnanifestaçao expressa nesse sentido.

§ 30 - Aplicam-se as disposicöes deste artigo, no que couberem, a todos os
militares punidos em virtude de participação no movirnento reivindicatório de
junho de 1997.

Art. 4° - Em ate trinta dias contados da data da publicação desta lei, a praça
relacionada no anexo deverá desistir expressamente de acão judicial
proposta contra o Estado visando a reintegraçao nos quadros da PMMG.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de quinze dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de maio de 1999.
Sargento Rodrigues

Encerramento
0 Sr. Presiderite - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 20, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária da mesma data,
as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
TRANSPORTE, coMuNlcAçAo E OBRAS PCJBLICAS

As quinze horas do dia treze de rnaio de mil novecentos e noventa e nove,
cornparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Alvaro Antonio, Arlen
Santiago, Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, rnernbros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Alvaro AntOnio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerirnento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência recebe denUncia encaminhada pelo Sr. Milton
Sorrentino e solicita a assessoria que analise a questao. A seguir, 0
Presidente distribui ao Deputado Arlen Santiago o Projeto de Lei n o 142/99.
Passa-se a discussão e votação de proposiçOes sujeitas a apreciação do
Plenário da Assembléia. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado Dinis
Pinheiro, relator do Projeto de Lei n o 41/99, que profere parecer concluindo
pela rejeicão da matéria. Submetido a discussão e votação, 6 aprovado o
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parecer, corn voto contrário do Deputado Wanderley Avila. 0 Presidente
passa a discussão e votaçao de proposiçOes que dispensam a apreciação do
Plenário da Assernbléia. Submetidos a votacão, são aprovados, em turno
ünico, os Requerimentos n

o
s 266, 271, 279, 280 e 287/99. Passa-se a

discussão e votação de proposiçOes da Comissão. A Presidéncia recebe
requerirnento do Deputado José Henrique, em que solicita sejam revistos os
atos da Comissão, na reunião de 14/4/99, referentes ao Requerimento no
73/99. A Presidéncia recebe a matéria e solicita a assessoria que elabore
nota técnica sobre o assunto. Prosseguindo, passa a palavra ao Deputado
Arlen Santiago, que apresenta requerimento em que solicita seja convidado o
Ten. Brigadeiro-do-Ar Marcos AntOnio de Oliveira, Diretor-Geral do
Departamento de Aviaçao Civil - DAC -, para discorrer sobre as atividades
desse Orgâo e prestar esciarecimentos sobre as penalidades aplicadas a
Companhia de Aviação Rio Sut/Nordeste em razão dos constantes atrasos
nos vOos entre Belo Horizonte e Montes Claros. 0 Deputado Dinis Pinheiro
apresenta requerimento em que solicita sejarn convidadas autoridades
competentes para debater a aplicacão da Lei no 11.403, de 1994, que
determina o desenvolvimento de metodologia que permita a area técnica do
DER-MG uma análise criteriosa dos servicos das linhas sobre sua jurisdição.
Submetidas a votacão, cada uma por sua vez, são as matérias aprovadas. 0
Deputado Alvaro AntOnio passa a Presidência ao Deputado Arlen Santiago
para que possa apresentar requerimento. Em seguida, requer seja formulado
pedido a BHTrans para que seja implantada sinalização permitindo
estacionamento livre de taxa nas vias prOximas a Assembléla Legislativa.
Submetida a votacão, é a matéria aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlarnentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabathos.

Sala das ComissOes, 19 de malo de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Wanderley Avila - Bilac Pinto.

ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAlS

As quinze horas do dia dezenove de malo de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Cabo Morals,
Adelino de Carvaiho e Maria Tereza Lara, membros da supracitada
Comissão. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado Cabo
Morals, deciara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento
do Deputado Adelino de Carvaiho, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual 6 dada por aprovada e 6 subscrita pelos membros da
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Comissão presentes. A Presidência informa que a presente reunião se
destina a apreciar as matérias constantes na pauta. Ato continuo, a
Presidéncia comunica que designou o Deputado AntOnio Roberto corno
relator do Projeto de Lei n o 204/99 e a Deputada Maria José Haueisen como
relatora do Projeto de Lei n° 196/99. Dando prosseguimento a reunião, o
Presidente, na qualidade de relator, procede a leitura do parecer para o 10
turno ao Projeto de Lei n o 4/99, do Deputado Sávio de Souza Cruz. Colocado
em discussão e votacão, e o parecer aprovado. Passa-se a Segunda Parte da
Ordem do Dia, e são aprovadas as seguintes proposiçOes da Comissão:
requerirnento do Deputado Rogerio Correia em que solicita audiência ptiblica
da Cornissão na cidade de Boa Esperança, a firn de se debaterem as
conseqüências da seca e do aurnento da acidez no lago de Furnas e o
tratamento do esgoto nas cidades da Região dos Lagos, corn convidados que
relaciona; requerimento do Deputado Fábio Avelar em que solicita visita da
Comissão a area do Manancial do Cercadinho, corn o objetivo de averiguar a
situacao ambiental no local. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prôxima reunião ordinária, deterrnina a Iavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 20 de maio de 1999.
José Braga, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar.

ATA DA l a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A coNsTlTulçAo N O 14/99

As dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de rnaio de mil
novecentos e noventa e nove, cornparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Elmo Braz, Cabo Morais, Rogério Correia e Rêrnolo Aloise
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por inidicacao da Lideranca
do PFL). Está presente tambérn o Deputado Alberto Pinto Coelho. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a
reunião e informa que não ha ata a ser lida por se tratar da prirneira reunião
da Comissão. 0 Presidente registra a presença do Deputado Federal Cabo
JUlio e informa que a reunião se destina a se eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. 0 Presidente determina a distribuicão das
cédulas de votação e convida o Deputado Federal Cabo JUlio para atuar
corno escrutinador. Feita a contagem dos votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Cabo Morais e para Vice-Presidente o Deputado Rogério Correia.
0 Deputado Elmo Braz dá posse ao Presidente eleito e passa-Ihe a direcão
dos trabalhos. 0 Deputado Cabo Morais agradece a escolha de seu nome
para a Presidéncia da Cornissão, dá posse ao Vice-Presidente eleito e
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designa como relator da matéria o Deputado Rémolo Aloise. A seguir, fazem
uso da palavra Os Deputados Rêrnolo Aloise, Rogério Correia e Cabo Morais
e Cabo JUlio, todos ressaltando a importância da proposta de emenda a
Constituicão a ser objeto de análise desta Comissão. Registra-se a presença
dos Deputados João Leite e Sargento Rodrigues, que também fazem uso da
palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a
reunião extraordinária de 21/5, as 10 horas, corn a finalidade de se apreciar o
parecer do relator para o 10 turno da Proposta de Emenda a Constituição n°
14/99, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 21 de rnaio de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Rogério Correia - Rêmolo Aloise - Alberto Pinto

Coelho.

TRAMITAçAO DE PRoPoslçOES
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 247/99

Corn issão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado César de Mesquita, o Projeto de Lei n° 247/99 visa
a declarar de utilidade pUblica a Associação de Cornbate a Fome e a Miséria
do Brasil Central, corn sede no MunicIpio de Uberaba.

A requerimento, a proposicão foi desarquivada, em conformidade corn o art.
180, § 31, do Regimento Interno.

Publicado em 15/4/99, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
mencionado Diploma.

Fundamentacão
A matéria é regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que prevê no art. 10,

incisos I a IV, a possibilidade de uma instituição poder ser declarada de
utilidade pUblica estadual, desde que comprove, "que adquiriu personalidade
juridica; que está em funcionamento ha mais de dois anos; que os cargos de
sua direçâo nao são remunerados; que seus diretores são pessoas idOneas".

Comprovados tais requisitos neste caso, não vislumbramos Obice a
aprovação do projeto.

Coriclusão
.1
	

Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 247/99 na forma apresentada.

Sala das ComissOes, 20 de maio de 1999.
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira.
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PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 259/99

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De iniciativa do Deputado lvo José, o Projeto de Lei n o 259/99 tern por
objetivo declarar de utilidade püblica a Associação NUcleo de Apoio a
ToxicOmanos e Alcoôlatras Fazenda Agua Viva, corn sede no MunicIpio de
Ipatinga.

ApOs sua publicação, foi o projeto encaminhado a este Orgão colegiado, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno, a que compete examiná-lo
preliminarmente, conforrne prevé o art. 102, III, "a", do mesmo Diploma.

Fundamentação
A medida proposta trata de matéria regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98,

que dispãe sobre a declaração de utilidade pUblica.
De inicio, é oportuno nos reportarrnos ao seu art. 1, "caput" e incisos, cujo

texto é o seguinte:
"Art. 1 0 - A sociedade civil, a associacâo ou a fundação constitulda ou em

funcionamento no Estado, corn o fim exclusivo de servir desinteressadamente
a coletividade, pode ser declarada de utilidade pUblica estadual, desde que
comprove:

- que adquiriu personalidade jurIdica;
If - que está em funcionarnento ha mais de dois anos;
Ill - que as cargos de sua direcao näo são remunerados;
IV - que seus Diretores são pessoas idôneas".
Sujeitando a exarne a documentaçào que instrui o auto de processo,

verificamos que a associacâo em tela atende aos requisitos legais para que
se habilite ao recebimento do tItulo declaratório de utilidade püblica, a que,
em outras palavras, indica inexistëncia de ôbice de natureza juridica a
aprovacão do projeto de lei.

Conclusão
Tendo em vista o relatado, conclulmos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 259/99 na forma
originária.

Sala das Comissães, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 261/99

Comissão de Constituicão e Justiça
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Ermano Batista, a projeto de lei em epIgrafe
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objetiva declarar de utilidade pUblica a Assaciação dos Pais e Amigos dos
ExcepciaflaiS - APAE de Mantena, corn sede no MunicIpia de Mantena.

Publicado no dia 28/4/99, vem a prajeta a essa Comissão para exarne
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece as

requisitaS para a declaracão de utilidade pUblica, as quais foram plenarnente
atendidos, conforrne atestam as documentos apensos ao pracesso.

A entidade tem personalidade jurIdica, está em funcionamento ha mais de
dois anos, e sua diretoria é cornposta por pessoas idôneas e que näo
recebem remuneracâa pelo exercicia de seus cargos.

Objetivando atender a melhor técnica legislativa, apresentarnos emenda ao
art. 1 0 da proposicão.

Conclusão
Em face do expasto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 261/99 corn a Emenda n o 1, redigida a seguir.
EMENDA N O 1

D&-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade ptblica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcianais - APAE de Mantena, corn sede nesse municipia.".
Sala das Comissöes, 20 de maia de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 266/99

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

O prajeto de lei em epIgrafe é de autoria do Deputado Sebastião Costa e
tern par escopo declarar de utilidade püblica o Hospital Nossa Senhora de
Lourdes, corn sede no MunicIpia de AlvinOpolis.

Nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimenta Interno, após
publicada, foi a proposicão encarninhada preliminarmente a esta Cornissão, a
que compete examiná-la preliminarmente quanta aos aspectas de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentaçãa
Os requisitos pelos quais a sociedade civil, a assaciaçãa ou a fundacão

canstituida au em funcianamenta no Estado, corn o fim exclusiva de servir
desinteressadamente a coletividade, pode ser declarada de utilidade pUblica
estáo enumerados no art. 1 0 da Lei n o 12.972, de 27/7/98, a saber: "I) que
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adquiriu personalidade jurIdica prOpria; II) que está em funcionamento ha
mais de dois anos; ill) que Os cargos de sua direção não são remunerados;
IV) que seus Diretores são pessoas idôneas".

De outra parte, examinado-se a documentacäo constante no auto de
processo, atesta-se que tais exigências legais foram inteiramente atendidas,
razão pela qual não vislumbramos óbices a aprovação do projeto de lei sob
comento.

Conclusão
Em face do aduzido, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 266/99 na forma apresentada.
Sala das Comissôes, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 271/99

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

A proposição em tela, de autoria do Deputado Arnbrôsio Pinto, tem por
objetivo declarar de utilidade pUblica a Escola Normal Nossa Senhora do
Carmo e Ginásio Angelica, corn sede no MunicIpio de Coronel Fabriciano.

ApOs publicado, foi o projeto encaminhado ao presente ôrgão colegiado, a
que compete, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, apreciar
os aspectos jurIdico, constitucional e legal da matéria.

Fundamentaçâo
A medida consubstanciada na proposicão está sujeita aos ditames

emanados da Lei no 12.972, de 27/7/98, especificamente do seu art. 1°, cujo
"caput" e incisos regem o seguinte:

"Art. 10 - A sociedade civil, a associação ou a fundaçao constitulda ou em
funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente
a coletividade, pode ser declarada de utilidade püblica, desde que comprove:

- que adquiriu personalidade jurIdica;
II - que está em funcionamento ha mais de 2 (dois) anos;
Ill - que os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - que seus Diretores são pessoas idôneas."
Tendo em mente tais requisitos e cotejando-os com a documentacão que

compôe o auto de processo, depreende-se que a postulação apresentada não
encontra nenhurn impedimento de natureza legal a sua aprovaçao, porquanto
todas as exigéncias legais foram inteiramente atendidas.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade
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e pela legalidade do Projeto de Lei n o 271/99 na forma apresentada.

Sala das Comissães, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 272/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

0 Deputado Ambrósio Pinto, por meio do Projeto de Lei no 272/99, pretende
seja declarada de utilidade piblica a Associaçao Grupo Born Jesus dos
Navegantes, corn sede no MunicIpio de Itajubá.

Publicado em 30/4/99, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentação
A entidade ora examinada é pessoa jurIdica, conforme comprova a

documentacão juntada ao processo e de acordo corn o atestado da
autoridade competente, funciona ha mais de dois anos, os membros de sua
diretoria são pessoas idôneas e que não recebern remuneração pelos cargos
que exercem.

Por preencher os requisitos estabelecidos na Lei no 12.972, de 27/7/98,
torna-se habilitada ao titulo de utilidade pUblica.

Conclusão
Em face do relatado, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 272/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente, Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 275/99

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em tela pretende
seja declarada de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Passa-Tempo, corn sede nesse municIpio.

Publicada em 1 1/5/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposiçao encontra-se corretamente instruida corn os docurnentos

indispensáveis a declaracão de utilidade pUblica, prevista na Lei no 12.972, de
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27/7/98, que regulamenta a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tern

personalidade jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que näo recebem remuneracâo
pelo exercIcio de suas funcöes.

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 275/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostiriho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 276/99

Cornissão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n o 276/99 objetiva
declarar de utiUdade ptblica a Creche Menino Jesus de Praga, corn sede no
MunicIpio de Alvarenga.

Publicado no Diário do Legislativo, do dia 1 1/5/99, vem o projeto a esta
Cornissão para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
A proposiçào encontra-se corretamente instrulda corn Os documentos

indispensáveis a declaração de utilidade püblica, prevista na Lei n° 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade de que trata o projeto tern personalidade
jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e que näo recebem remuneraçào pelo
exercIcio de suas funçoes.

Conclusão
Em face do aduzido, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 276/99 na forma original.
Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presiderite - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

8/99
Cornissão de Constituiçâo e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado AIlton Vilela, o projeto de lei complerneritar em
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epigrafe dispöe sobre a aposentadoria voluntária de servidor pUblico
designado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/99, a proposição foi distribuida
as comissães cornpetentes para receber parecer, nos termos do art. 192, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cunipre a esta Cornissão o exame da rnatéria quanto aos
seus aspectos jurIdicos, constitucionais e legais, corn fundamento nos termos
a seguir.

Fundamentação
A proposicâo tern por escopo assegurar ao servidor pUblico designado o

direito a aposentadoria no serviço pUblico, desde que conte cinco anos de
efetivo exercIcio na interinidade, além de propor a revogacão do art. 112 do
Estatuto do Servidor Piblico de Minas Gerais.

A matéria em exame engloba, basicamente, dois aspectos relativos aos
servidores püblicos: a aposentadoria e a ocupaçäo de cargo püblico.

Corn relaçáo ao primeiro aspecto, ressaltamos a Emenda a Constituicão n°
20, de 15/12/98, que modifica o sisterna de previdéncia social, estabelece
normas de transiçâo e dá outras providências. Esta emenda abrange tanto o
regime geral (INSS) como Os regimes especiais distribuIdos nos três nIveis da
administração pUblica (federal, estadual e municipal).

No que tange aos servidores pUblicos, o art. 40 da Constituiçao Federal,
corn a redaçäo dada pela referida emenda, assegura aos servidores titulares
de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municIpios, incluidas suas autarquias e fundacães, o regime de previdência
de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilibrio
financeiro e atuarial. Já o seu § 1 1 estabelece os requisitos para a

ZI aposentadoria dos servidores abrangidos pelo regime de previdéncia de que
trata o artigo. Observe-se que o dispositivo em destaque somente se aplica
ao funcionário püblico titular de cargo efetivo, ficando de fora, portanto, o

0 temporário ou de emprego püblico, sujeitos ao regime geral de previdência
ocupante, de cargo de provimento em comissäo, bern como de outro cargo

social de que trata o art. 201 da Lei Maior, conforme o disposto no §13 do art.
40, introduzido pela supracitada emenda.

Quanto ao segundo aspecto, impöe-se observar que o provimento de cargo
pUblico em caráter interino nos termos da proposição em tela não é permitido
pela Constituiçâo Federal, por forca do art. 37, II, "in verbis":

"Art. 	 37	 -
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U - a investidura em cargo ou emprego püblico depende de aprovação
prévia em concurso ptblico de provas ou de provas e tItulos, de acordo cam a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeaçoes para cargo em comissào declarado em lei de livre
nomeação e exoneracão;".

Ressalte-se que esse mesmo artigo dispoe, no seu § 2 1, que a rião-
observância do disposto no inciso II acima transcrito implicará a nulidade do
ato e a punicào da autoridade responsável, nos termos da lei.

Vale destacar que os casos de designacão de servidores, previstos na Lei
n o 10.254, de 1990, que institui a regime juridico iinico dos servidores, ainda
em vigor, somente ocorrem nas hipôteses de cargos de: a) professor, para
regéncia de classe, especialista em educacao e serviçal, para exercIcio
exclusivo em unidade estadual de ensino; b) serventuários e auxiliares da
justica, conforme prescreve o art. 10. § 3 0 , da referida lei.

Ainda do ponto de vista legal, a proposição também está incompatIvel com
a Lei no 869, de 1952, que contém o Estatuto dos Funcionários PUblicos, uma
vez que as dispositivos que tratavam da interinidade, mormente as arts. 20,
21 e 22, foram revogados pela Lei n o 3.214, de 1964, a que tornou sem efeito
o disposta no art. 112 do Estatuto, a que se refere a proposição em exarne.

Destarte, pelas razães expostas, a projeto de lei complernentar em anãlise
encontra Obices intransponIveis a sua tramitacão nesta Casa.

Conclusão
ConduImos, portanto, pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar no 8/99.
Sala das Comissöes, 20 de malo de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 180/99

Comissão de Saüde
RelatOria

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei n o 180/99 pretende
seja instituida a mela-entrada para doadores regulares de sangue em locais
que menciona e dá outras providências.

A requerimento da autora, obedecendo ao preceituada no art. 140 do
Regimento Interno, vem a projeto a esta Comissão para receber parecer
quanta ao mérito, tendo em vista a perda do prazo pela Comissão de
Constituicão e Justiça.

Fundamentacão
0 projeto propöe seja instituida a meia-entrada, em casas de diversão do
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Estado, para doadores regulares de sangue, corn a intenção de incentivar a
aumento das doaçoes de sangue.

Devemos observar que se trata de questäo muito delicada, vista que se
poderia entender estar a sangue humano sendo objeto de troca e, de certa
forma, de comércia, o que deixaria margem para uma grande discussão
quanto aos aspectos éticos da praposicão.

A doacão de sangue, por seu aspecto social, deve ser vista coma urn gesto
de generosidade e estimulada de maneira a ressaltar seu lada meritório,
nunca se transformando a sangue em material de comércia.

lncentivar a doação de sangue é justo e louvável, porém criar mecanisrnos
que possam dar caráter transacional a esse ato é perder a oportunidade de
estimular no povo seu lado solidário. Corre-se a risca de levá-lo a encarar a
doação de sangue coma maneira de auferir vantagens, quanda deveria ser
simplesmente urn ato de solidariedade e preacupaçãa corn o próximo.

Outro aspecto da questão é que frequentemente tomamos conhecimento
pela mIdia de que as bancos de sangue passam par dificuldades causadas
por falta de sangue de qualquer tipo. Tal fato é motivado pelas notIcias de
problemas sabre sangue contaminado, a que diminul a doaçaa em ate 50%,
corno ocorrido recentemente em São Paulo. Os doadores se afastam, as
bancos de sangue se esvaziam, a população sofre as conseqüências. For
esse motivo, cremos também que qualquer programa de incentivo a doação
de sangue será improdutivo, se não for restabelecida a confianca da
populacao, que, corn justas motivos, está temerosa e assustada. Necessária
se faz, a par do trabalho de incentivo a doacão de sangue, tarnar medidas, e
divulgá-las amplamente, para urn trabalho serb, campetente e confiável par
parte dos bancos de sangue.

Somente dessa forma, em trabalho canjunto, seria possivel recuperar a
corifiabilidade e, assim, garantir a aumenta de sangue disponIvel nos bancos.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, concluimos pela rejeição do Projeto de Lei no

180/99.
Sala das Comissöes, 20 de maia de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Adelrno Carneiro Leão, relator - Christiano

Canêdo - Carlos Pimenta.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 201/99

Corn issão de Constituição e Justiça
Relatôria

De autoria do Deputado Ailtan Vilela, a prajeto em tela dispöe sabre
incentivo financeiro aa pequena produtar rural de leite do Estada.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/4/99, a matéria foi distribulda as

Comissôes de Constituicäo e Justica, de Poiltica Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos regimentais.

Incumbe-nos examinar as aspectos jurIdico, constitucional e legal da
proposição.

Fundamentação
A proposicão tern por objetivo conceder benefIclo financeiro aos produtores

rurais corn ate 15 ha de terra e 15 cabeças de gado. Para ter direito ao
beneficio, da ordern de 4 a 12 salários mInimos, conforme estabelecido na
tabela prevista no § 3° do art. 2° da proposicâo, a produtor rural deverá
comprovar que a propriedade está devidamente registrada no INCRA corn as
obrigacoes fiscais e tributárias rigorosamente ern dia e a rebanho cadastrado
perante o órgão fazendário da jurisdiçao da propriedade. Tas recursos se
destinam a defesa sanitária do gado leiteiro, a adequacao das instalaçöes e
ao preparo da pastagern e serào repassados anualmente.

De acordo corn a proposicão, as recursos financeiros tern previsão no
orçamento da Secretaria Estadual de Agricultura e no Fundo de
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, criado pela Lei no 11.744, de 16/1/95.
Quanto a esse aspecto, entendemos que tal exame cabe a Comissäo de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Do panto de vista ju rid ico-constitucional, nào vislumbrarnos óbice a
tramitação da rnatéria nesta Casa. 0 art. 247 da Constituição mineira
preceitua que a poder püblico estadual deverá adotar prograrnas de
desenvolvimento rural corn a finalidade de fornentar a producào agrapecuária,
organizar a abastecimento alirnentar e promover o bem-estar do homern que
vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo. Para a consecucão desses
objetivos, cabe ao Estado, na forma da lei, entre outras rnedidas, criar
instrumentos creditIcios e fiscais, coma está previsto expressamente no inciso
I do § 1 1 do rnencionado artigo.

Formalrnente, a iniciativa parlarnentar está respaldada no "caput" do art. 65
da Carta Estadual. Corn efeito, essa rnatéria não está entre as que são de
iniciativa reservada de órgão au Fader.

Diante do expasto, formularnos a seguinte conclusào.
Conclusão

Concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
Projeto de Lei 

no 
201/99.

Sala das Comissöes, 20 de rnaio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 222199

Cornissão de Constituição e Justica
Relatório

De autaria do Deputada Irani Barbosa, a Projeto de Lei n o 222/99 autariza a
Poder Executivo a constituir, como empresa pCiblica, a Companhia de Agua e
Esgoto da Região Metropalitana de Bela Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativa" de 15/4/99, a praposicäo trarnita em
dois turnos e fol distribulda as Comissães de Constituiçâo e Justica, de Meio
Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalizacäa Financeira e Orçamentária.
Cumpre-nos, preliminarmente, examinar a matéria quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos terrnas do art. 188, c/c a art.
102, III, "a", do Regimenta Interno.

Fundamentaçáo
A prapasicão tern par escopo autorizar a Poder Executiva a canstituir

empresa pUblica vinculada a Secretaria de Estado de Transportes e Obras
PUblicas, sob a denaminaçâo de Companhia de Agua e Esgata da Regiãa
Metropolitana de Bela Horizonte, corn sede e foro na Capital mineira e prazo
de duracão indeterminado, para plariejar, implantar, operar e explorar as
serviças de água, esgata e lixo, no ãmbito da citada região.

Para que se tenha uma visào global da empresa cuja instituição se pretende
autorizar, nos termos do prajeta em análise, destacamas algurnas
caracteristicas da entidade pretendida:

1 - par se tratar de saciedade anönima, a empresa a ser criada reger-se-á
pelas dispasicöes da Lei Federal no 6.404, de 1976, e sua adrninistracão será
exercida par urn Conselho Administrativo e par urna Diretoria Executiva (art.
2°);

2 - a capital social da empresa será de R$1.500.000,00, dividido em acöes
ordinárias norninativas, e a Estado terá a titularidade do percentual de açöes
corn direito a vato que lhe assegure a controle da companhia (arts. 3° e 4°),
ficando autorizado a Fader Executivo a abrir crédito especial ate a lirnite de
R$500.000,00 (art. 9°);

3 - somente poderá ser acionista da carnpanhia pessoa jurIdica de direito
ptiblico interno, dando-se preferéncia a parceria acionária corn as rnunicIpios
da Regiáo Metropolitana de Bela Horizonte e abrindo-se prazo para que
essas entidades federativas subscrevam parcela do capital social não
subscrita pelo Estado (arts. 5 0 e 60);

4 - a nova empresa absarverá as servicos hoje atendidos pela COPASA-
MG no âmbito da Região Metropalitana de Belo Horizonte (art. 8°).

Corn a nova redaçâo dada pela Emenda a Constituição no 19, de 1998, ao
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inciso XIX do art. 37 da Constituiçào da RepUblica, somente por lei especIfica
poderá ser autorizada a instituiçäo de empresa pUblica, cabendo a lei
comptementar definir as areas de sua atuacäo. Tudo leva a crer que tat lei
comptementar deve ser entendida como de competência dos Estados, não
tendo sido ainda editada em Minas Gerais.

0 art. 173 da Carta Magna, ressalvados os casos nela previstos, define que
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado sO será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou for de relevante
interesse coletivo, nos termos da lei. 0 § 1 0 do mencionado art. 173, na
redaço dada pelo art. 22 da citada emenda a Constituiçao, por sua vez,
exige que o estatuto jurIdico da empresa pCiblica e de suas subsidiárias que
explorem atividade econômica de produçào ou comercialização de bens ou
de prestação de servicos seja estabelecido por lei, que deve dispor sobre
várias questoes, enumeradas nos incisos I a V, tais como sua funcão social e
formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; sujeicão ao regime
juridico próprio das empresas privadas, mesmo quanto aos direitos e as
obrigaçoes civis, comerciais, trabathistas e tributários; submissâo as normas
de Iicitação e observäncia dos principios da administraçäo püblica; a
constituiçäo e o funcionamento dos conseihos de administracao e fiscal, com
a participação de acionistas minoritários; e os mandatos, a avaliaçao de
desempenho e a responsabilidade dos administradores.

Em Minas Gerais, a administraçâo direta ou centralizada é constitulda por
urn conjunto de Orgâos integrantes da estrutura administrativa do Estado, no
ârnbito de qualquer dos Poderes, desprovidos de personalidade juridica e
sujeitos a uma relaçao de hierarquia, enquanto a administraçâo pUblica
indireta compreende as autarquias, de serviço ou territorial, as fundacOes
püblicas, as empresas püblicas, as sociedades de econornia mista e as
demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo
Estado (Constituiçao rnineira, art. 14 e seu § 1°). A Carla mineira, no mesmo
artigo, estabelece que depende de lei, em cada caso, a autorização para
instituir e extinguir empresa pUblica e para alienar acOes que garantam, nessa
entidade, o controle peto Estado ( 40, II). E, mais: entidades da
administração indireta sO podem ser instituldas para a prestação de serviço
pbIico ( 60 do art. 14). Isso constitul urna peculiaridade do ordenamento
constitucional do Estado, que veda implicitamente a criação desses entes
para a exploração de atividade empresarial.

A Lei Delegada n° 5, de 28/8/85, em seu art. 12, Il, determina que a
administracao indireta e constitulda de entidades corn personalidade jurIdica,
compreendendo-se, entre etas, a empresa pblica, a qual deve sempre estar
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vinculada a Secretaria de Estado em cuja area de competência se enquadre
sua principal atividade. Assim, em conformidade corn a legislacao vigente, a
empreSa pUblica é urna entidade com personalidade juridica de direito
privado, possui autonomia administrativa e financeira, é constitulda de
recursOs provenientes do setor pUbtico e pode revestir qualquer forma jurIdica
prevista no Direito Comercial, cuja criação ou extinçâo depende de
autorizacáO legislativa.

Do ponto de vista do processo legislativo, constitui matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado a criação, estruturaçao e extincâo de
entidade da administracáo indireta, conforme estabelece o art. 66, III, "e", da
ConstituicâO mineira, competindo, ainda, privativamente, ao Chefe do Poder
Executivo dispor, na forma da lei, sobre a organizaçao e a atividade do Poder
Executivo (art. 90, XIV). A criação de entidade estadual constitul matéria afeta
ao poder discricionário do Governador do Estado, que adotará critérios de
conveniência e oportunidade, para meihor atender as peculiaridades do
Estado membro. Em outras palavras, sO o Chefe do Poder Executivo detém o
exclusivo poder de iniciar o processo tegislativo em matéria dessa natureza,
pois apenas essa autoridade é possuidora da liberdade ou margem de
escolha que a lei defere ao agente püblico para a prática de determinados
atos. Trata-se, portanto, de liberdade de açâo dentro de critérios
estabetecidos peto ordenamento jurIdico vigente.

Por tratar-se de projeto cuja iniciativa é definida constitucionatmente como
privativa do Governador do Estado, a matéria contém vicio de iniciativa, que,
em princlpio, poderia ser corrigido corn a sancão, expressa ou tácita, do titular
do Poder Executivo, nos termos do § 2° do art. 70 da Carla mineira.

Como a proposiçào é de iniciativa parlamentar e impllca aumento de
despesa, configura-se vIcio insanável de inconstitucionalidade formal,
conforme reiterada e definitiva posicào adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, corn fundamento no disposto no inciso I do art. 63 da Constituiçao da
RepCthlica, que prolbe aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa
exclusiva do Presidente da RepCibtica, regra que deve ser transposta para as
esferas estadual e municipal (ADIN 266/RJ, Rel. Ministro Octavio Gatlotti,
18/6/93, RTJ 150/26; RE 119.103/MA, Rel. Ministro Octávio Galtotti, 7/12/89,
RTJ 131/424;ADIMC-1070/MS, Rel. Ministro Cetso de Mello, 23/11/94, DJ
15/9/95).

Conctusâo
Em 	 face 	 do	 exposto, 	 concluimos 	 peta 	 aritijuridicidade, 	 pela

inconstitucionatidade e pela itegalidade do Projeto de Lei n° 222/99.
Sala das ComissOes, 20 de maio de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 229/99

Cornissào de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o Projeto de Lei n o 229/99 altera
dispositivos da Lei n o 12.040, de 28/12/95, e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 15/4/99, a proposiçâo foi distribulda
preliminarmente a esta Comissäo para exame de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundarnentaçao
Ao cuidar da repartiço das receitas tributárias, a Constituiçao Federal

estabelece, no art. 158, IV, que pertencem aos municipios 25% do produto da
arrecadação do imposto do Estado sobre operacöes relativas a circulaçao de
niercadorias e sobre prestaçoes de serviços de transportes interestadual e
intermunicipal e de comunicação. 0 parágrafo ünico do mesmo artigo
determina que, desses 25%, no minimo 3/4 sejarn creditados aos municipios,
na proporçäo do valor adicionado fiscal - VAF - , e 1/4, conforme dispuser lei
estadual.

Nos termos do art. 161 da Lei Major, cabe a lei complernentar federal definir
o VAF e dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das
quotas e da Iiberaçäo das participacães relacionadas corn o mencionado
tributo.

Corn fulcro nesse dispositivo, a Uniäo editou a Lei Complementar no 63, de
11/1/90, que dispãe sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do
produto da arrecadaçäo de impostos de competência dos Estados e de
transferéncias por estes recebidas, pertencentes aos municIpios.

Examinado o Projeto de Lei no 229/99, que altera dispositivos da Lei no
12.040, de 1995, (Lei Robin Hood), a qual dispöe sobre a distribuição da
parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente ao
municIpio, a Iuz dos citados dispositivos constitucionais e da Lei
Complementar Federal no 63, de 1990, não constatamos nele irregularidade.

Relativamente a iniciativa parlamentar para del9agrar o processo legislativo,
também náo se vislumbra Obice. E preciso, no entanto, dar nova redação a
cláusula de vigéncia da proposição. Da forma como foi concebida, pode dar
margem ao entendimento de que os dispositivos da lei que se busca alterar
estarão, a partir da publicaçâo da nova lei, revogados, quando, na verdade,
nâo é esse o intuito do projeto. A intencão é de que a nova lei passe a
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produzir seus efeitos sornente no ano seguinte ao da data de sua publicação,
quando então os dispositivos atualmente vigentes da Lei n o 12.040, de 1996,
serâo efetivamente revogados. Para tanto, apresentamos a Emenda n o 1, na
conclusâo deste parecer.

Conclusâo
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 229/99 corn a Ernenda no 1, a seguir
redigida.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 7 0 a seguinte redação:
"Art. 7° - Esta lei entra em vigor no prirneiro dia do ano subsequente ao da

data de sua publicaçao.".
Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 230/99

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado João Batista de Oliveira, tern como
objetivo alterar a Lei no 12.727, de 30/12/97, que dispãe sobre a destinacao
de parte dos recursos arrecadados na receita adicional incidente sobre Os
emolumentos do foro extrajudicial.

Publicada em 15/4/99, foi a proposiçâo distribulda a esta Comissâo para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A matéria objeto da proposiçâo em estudo já fol discutida por diversas

vezes nesta Casa. Volta agora a baila o assunto, uma vez que o projeto em
tela procura dar nova destinaçao aos recursos arrecadados pelo Estado por
meio de porcentagem incidente sobre os emolumentos cobrados pelos
cartórios (serventias do foro extrajudicial), a qual constitui receita adicional.
Essa receita, antes denominada Fundo Judiciário, conforme previsto na Lei no
7.399, de 1°/12/78, teve sua destinaçáo alterada pela Lei n o 12.155, de
21/5/96. Corn a edicâo da Lei no 12.727, de 30/12/97, Os critérios de
distribuiçäo dos recursos foram novamente alterados. As entidades civis, por
exemplo, que se beneficiavam corn tais recursos deixararn de ser
contempladas a partir de 1 0/1/99. Em lugar delas, que ficavam corn uma
parcela de 8%, assumiu o Tesouro Estadual.

Agora, conforme consta nesta nova proposta, esse percentual passa a ter
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nova destinação, ou seja, será aplicado nos programas de cunho
eminentemente social e administrado pela Secretaria de Estado do Trabalho,
da Assistência Social, da Criança e do Adolescente - SETASCAD.

Do ponto de vista da constitucionalidade, nâo vislumbramos óbices a
tramitação da matéria nesta Casa. Coma foi asseverado anteriormente, a
Assembléia Legislativa já apreciou vários projetos de conteido similar, que
tramitaram sem restriçöes no que tange ao campo de competéncia desta
Comissão. Alguns eram de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, e outros
foram deflagrados por iniciativa parlamentar; todos, entretanto, encontravam
respaldo no art. 25 da Lei Maior, que consagra o principio da autonomia dos
entes federados para tratar de assuntos de seu exclusivo interesse. Mas foge
a competéncia desta Comissão opinar sobre a conveniência do projeto e os
seus reflexos para a administraçâo püblica, cabendo tal análise as comissöes
de mérito.

Conclusão
Pelas	 razöes 	 aduzidas, 	 concluImos 	 pela	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 230/99.
Sala das Comissöes, 20 de malo de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 242/99

Cornissão de Constituicão e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o Projeto de Lei n o 242/99 autoriza a
Poder Executivo a constituir, coma empresa püblica, a Companhia de Gas e
Energia da Regiäo Metropolitana de Belo Horizonte.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/4/99, a proposicão trarnita em
dois turnos e fol distribuida as ComissOes de Constituição e Justiça, de
Administração Piblica e de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária. Cabe a
esta Comissão o exame da matéria quanta aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundarnentacao
0 objetivo da proposicão e autorizar a Poder Executivo a constituir empresa

piblica vinculada a Secretaria de Estado de Minas e Energia, sob a
denominacão de Companhia de Gas e Energia da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, com sede e foro na Capital mineira e prazo de duraçáo
indeterminado, para planejar, implantar, operar e explorar os serviços de gas
e energia, no âmbito da citada regiãa.
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Corn o intuito de propiciar uma visâo global do projeto em exame,

assinalarnos as principais caracterIsticas da empresa cuja instituicão se
pretende autorizar:

1 - por se tratar de sociedade anônirna, a empresa a ser criada reger-se-á
pelas disposicOes da Lei Federal n° 6.404, de 1976, e sua administração será
exercida por urn Conselho Administrativo e por urna Diretoria Executiva (art.
2°);

2-0 capital social da empresa será de R$1.500.000,00, dividido em ago-es
ordinárias nominativas, e o Estado terá a titularidade do percentual de acOes
corn direito a voto que Ihe assegure o controle da companhia (arts. 3 0 e 40),
ficando autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial ate a limite de
R$500.000,00 (art. 90);

3 - somente poderá ser acionista da companhia pessoa juridica de direito
pUblico interno, dando-se preferéncia a parceria acionária corn os municipios
da Regiâa Metropolitana de Belo Horizonte e abrindo-se prazo para que
essas entidades federativas subscrevam parcela do capital social não
subscrita pelo Estado (arts. 51 e 61);

4 - a nova empresa absorverá os servicos hoje atendidos pela CEMIG e
pela GASMIG no âmbito da Regiao Metropolitana de Bela Horizonte (art. 80).

Somente por lei especIfica poderá ser autorizada a instituico de empresa
pUblica, a partir da vigência da Emenda a Constituiçâo n o 19, de 1998, que
deu nova redacào ao incisa XIX do art. 37 da Constituicáo da RepUblica,
cabendo a lei complementar definir as areas de sua atuaçào. Tudo leva a crer
que tal lei complementar deve ser entendida corno de competência dos
Estados, náo tendo sido ainda editada em Minas Gerais.

O art. 173 da Carta Magna, ressalvados as casos nela previstas, define que
a exploração direta de atividade econOmica pelo Estado so será permitida
quando necessária aos imperativos da seguranca nacional ou for de relevante
interesse coletivo, nos termas da lei. 0 § 1 1 do mencionado art. 173, na
redacâo dada pela art. 22 da citada emenda a Constituiçäa, por sua vez,
exige que o estatuto juridica da empresa publica e de suas subsidiárias que
explorem atividade econOmica de produçâo ou comercializaçâo de bens au
de prestaçáo de serviços seja estabelecido por lei, que deve dispor sabre
várias questOes, tais como sua funçäa social e formas de fiscalizaçâo pela
Estada e pela sociedade; sujeicão ao regime juridico própria das empresas
privadas, mesmo quanto aos direitas e as obrigaçoes civis, comerciais,
trabaihistas e tributários; submissão as normas de licitacão e observância dos
principias da administracäo publica; constituicão e funcionamento dos
conselhos de administracâo e fiscal, corn a participacâo de acionistas
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minoritários; e mandatos, avaliação de desempenho e responsabilidade dos
administradores (incisos I a V).

Em Minas Gerais, a adrninistracão direta ou centralizada é constitulda por
urn conjunto de órgãos integrantes da estrutura administrativa do Estado, no
âmbito de qualquer dos Poderes, desprovidos de personalidade juridica e
sujeitos a uma relação de hierarquia, enquanto a administraçào piblica
indireta compreende as autarquias, de serviço ou territorial, as fundaçoes
ptbIicas, as empresas püblicas, as sociedades de economia rnista e as
demais entidades de direito privado, controladas direta ou indiretamente pelo
Estado (Constituicão mineira, art. 14 e seu § 1 1). A Carta mineira, no mesmo
artigo, estabelece que depende de lei, em cada caso, a autorizaçáo para
instituir e extinguir empresa pUblica e para alienar acães que garantam, nessa
entidade, o controte pelo Estado ( 40, II); e, mais: entidades da administração
indireta sO podem ser instituldas para a prestacao de servico püblico ( 6°).
isso constitui uma peculiaridade do ordenamento constitucional do Estado,
que veda implicitamente a criacão desses entes para a exploraçäo de
atividade ernpresarial.

A Lei Delegada n° 5, de 28/8/85, em seu art. 12, II, determina que a
administração indireta e constitulda de entidades corn personalidade jurIdica,
compreendendo-se, entre elas, a empresa pibIica, a qual deve sempre estar
vinculada a Secretaria de Estado em cuja area de competência se enquadre
sua principal atividade. Assim, em conformidade corn a legislacâo vigente, a
empresa püblica e uma entidade corn personalidade jurIdica de direito
privado, possui autonomia administrativa e financeira, é constitulda de
recursos provenientes do setor püblico e pode revestir qualquer forma jurIdica
prevista no Direito Comercial, cuja criaçáo ou extinção depende de
autorizaçâo legislativa.

Do ponto de vista do processo legislativo, constitui rnatéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado a criacäo, a estruturaçáo e a extinçáo de
entidade da administracâo indireta, conforrne estabelece o art. 66, III, "e", da
Constituiçäo mineira, cornpetindo, ainda, privativamente, ao Chefe do Poder
Executivo dispor, na forma da lei, sobre a organizacao e a atividade do Poder
Executivo (art. 90, XIV). A criacão de entidade estadual constitui matéria afeta
ao poder discricionário do Governador do Estado, que adotará critérios de
conveniência e oportunidade para meihor atender as peculiaridades do
Estado membro. Em outras palavras, sO o Chefe do Poder Executivo detém o
exciusivo poder de iniciar o processo legislativo em matéria dessa natureza,
pois apenas essa autoridade é possuidora da liberdade ou margem de
escoiha que a lei defere ao agente piblico para a prática de determinados
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atos. Trata-se, portanto, de liberdade de ação dentro de critérios
estabelecidos pelo ordenamento jurIdico vigente.

Por tratar-se de projeto cuja iniciativa é definida constitucionalmente como
privativa do Governador do Estado, a matéria contém vIcio de iniciativa, que,
em princIpio, poderia ser corrigido corn a sanção, expressa ou tácita, do titular
do Poder Executivo, nos terrnos do § 2 1 do art. 70 da Carta mineira.
Entretanto, corno a proposição e de iniciativa parlarnentar e implica aurnento
de despesa, configura-se vicio insanável de inconstitucionalidade formal,
diante da reiterada e definitiva posicâo adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, corn fundamento no disposto no inciso I do art. 63 da Constituição da
RepUblica, que prolbe aurnento da despesa prevista nos projetos de iniciativa
exclusiva do Presidente da Repüblica, regra que deve ser transposta para as
esferas estadual e municipal (ADIN n° 266/RJ, Rel. Ministro Octávio Gallotti,
18/6/93, RTJ 150/26; RE 119.103/MA, Rel. Ministro Octávio Gallotti, 7/12/89,
RTJ 131/424;ADIMC-1070/MS, Rel. Ministro Celso de Mello, 23/11/94, DJ
15/9/95).

Conclusão
Ern face do exposto, 	 concluImos pela antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 242/99.
Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 244/99

Comissâo de Constituicâo e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposicào em análise revoga o
art. 90 da Lei n° 11.050, de 19/1/93, modificado pelo art. 28 da Lei n° 11.406,
de 28/1/94, que dispöe sobre verba honoraria atribuida aos membros de
conseihos curadores ou de Orgaos colegiados equivalentes.

Publlcado no "Diário do Legislativo" de 23/4/99, fol o projeto distribuldo a
esta Cornissäo para ser apreciado no que tange aos seus aspectos jurIdico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposiçäo tern por objetivo abolir a verba honoraria percebida por

rnernbros de conselhos de administracäo, de conselhos curadores e de
órgâos colegiados equivalentes, a cargo dos quais se coloca a administracâo
de autarquias e de fundacoes do poder püblico.

Os conselhos de administração das autarquias e das fundacöes piiblicas
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em geral detêm algumas competências legais comuns, a exemplo das
referentes ao exame e a deiiberação das normas de administraçao da
entidade, do seu piano de acão e respectivo orçamento, do exame e da
deliberacão sobre a prestação de contas da instituiçao, entre outras.

0 exercIcio das funçoes atribuldas aos conseiheiros desses ôrgãos
coiegiados constitui münus püblico, porque se trata de encargo decorrente de
let, que obriga os individuos a desempenhar certas atividades em beneficlo
da coletividade ou da ordem social; todavia, o fato de se tratar de imposição
legal não impede o desempenho remunerado das funçoes que Ihe são
atribuidas. A esse fato acrescente-se que o desempenho da função de
conselheiro e serviço relevante, que encerra grande responsabilidade, razöes
suficientes para justificar a verba honoraria que percebem a titulo, mesmo, de
compensação, pelo difIcil encargo a que são obrigados. No âmbito desta
Comissão, entretanto, o projeto encontra óbice de natureza constitucional já
que cuida de tema contido no art. 66, III, 'b", da Constituição mineira, que
prevê como matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a
fixação da remuneração referente a cargo e funçao püblicos das
administraçoes direta, autárquica e fundacional, observados os parãmetros da
Lei de Diretrizes Orcamentárias. Além disso, o art. 90, XIV, também da Carta
mineira, confere ao Governador do Estado a competéncia privativa para
dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.
As autarquias e as fundacoes piiblicas constituem entidades vinculadas ao
Poder Executivo, integrando, portanto, a estrutura orgãnica desse Poder.
Concomitantemente, os conselhos de administração são Orgãos colegiados
corn poder de decisão sobre questoes relevantes afetas a essas entidades.
Modificar a remuneração dos membros desses conselhos é intervir em seara
do Poder Executivo. 0 Governador do Estado, exciusivamente por iniciativa
própria, poderá decidir, no ãmbito da discricionariedade que Ihe é atribulda,
sobre a deflagraçâo do processo legislativo que trate da rnanutencão ou não
da verba honoraria rernuneradora dos conselheiros que administram as
entidades vincuiadas ao Poder que chefia.

Por fim, convém lembrar que a iniciativa reservada de leis configura
projeção do princIpio da separacão dos Poderes, conforme vem entendendo
o Supremo Tribunal Federal quando provocado para decidir sobre a
inconstitucionalidade de normas elaboradas corn o viclo da iniciativa ou que
invadern a competéncia normativa atribuIda pela Carta Magna a outros
Pod eres.

Conclusão
Em 	 face do exposto, 	 concluimos pela antijuridicidade, 	 pela
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inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 244/99.

Sala das Comissöes, 20 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 248/99

Corn issão de Constituicao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em apreco
dispãe sobre a criaçáo do Programa Mineiro de Apoio a Cultura do Algodão e
dá outras providências.

Publicada em 15/4/99, a proposição foi distribulda a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos aspectos jurIdico, constitucional e legal, nos
termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fu ndamentacão
O projeto em análise propöe a criacão do Programa Mineiro de Apoio a

Cultura do Algodão, objetivando estabelecer mecanismos de fomento a
cotonicultura no Estado.

A Constituicão Federal, em seu art. 174, atribui ao Estado o papel de
agente normativo e regulador das atividades econômicas, exercendo as
funcaes de fiscalizacão, incentivo e planejamento. Também em seu art. 187
dispöe que a politica agrIcola seja planejada e executada corn a participação
dos setores produtivos.

Por seu turno, a Constituicão do Estado vai mais além, dedicando a politica
rural uma seção exciusiva. 0 art. 247 estabelece que o Estado deve adotar
programas de desenvolvimento rural visando a fomentar a producão
agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do
homem no campo, entre outras açöes. 0 art. 248, por sua vez, determina que
a irnplementacão da politica agrIcola no Estado deva ser formulada mediante
lei, observadas as peculiaridades regionais do território mineiro.

Corn base nestas diretrizes, editou-se, no ârnbito do Estado, a Lei no
11.405, de 28/1/94, que dispöe sobre a Politica Estadual de Desenvolvimento
Agricola e dá outras providências. Esse ordenamento define, de forma
pormenorizada, os principios, os objetivos, as acöes e os instrumentos da
polItica agricola, estabelece as cornpetências institucionais e prevê as fontes
dos recursos para o deserivolvimento dessas atividades, entres as quais se
destacam o crédito e o seguro rural, os incentivos fiscais e o Fundo de
Desenvoivimento Rural - FUNDERUR -, urn dos principais instrumentos
financeiros da politica estadual de desenvolvirnento agrIcola e de apoio as
comunidades rurais.
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o art. 14 da referida lei estabelece que, mediante o planejamento agrIcola,
serâo formulados programas de caráter estrategico ou emergencial
destinados a corrigir desequilibrios estruturais regionais e distorçães
conjunturais, especialmente em apolo aos pequenos produtores.

Ainda de acordo corn a mencionada lei, a poiltica agrIcola no Estado está a
cargo dos seguintes órgàos: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, órgão central de execução das acöes do Estado para 0 setor
agrIcola; Conselho Estadual de PolItica Agricola - CEPA -, vinculado a
referida Secretaria, o qual permite a participação dos agentes de producão e
comercializaçâo e dos consurnidores na formulação do planejamento e no
acompanhamento da execução da politica rural; Câmaras Setoriais,
integradas a estrutura do CEPA, que cuidam dos diversos setores da
agricultura, destacando-se a Câmara Setorial da Colheita do Algodão, que
está em funcionamento e congrega os produtores - por meio de suas
associaçOes e cooperativas -, Os trabalhadores, as indUstrias de
processarnento e os órgãos governamentais ligados a assistência técnica,
como a EMATER, a pesquisa, como a EPAMIG, e ao controle fotossanitário,
como o IMA.

VC—se que a farta legislacao citada já disciplinou os mecanismos da acâo
governamental de fomento a produçao agrIcola. Dessa forma, apesar de
direcionar-se especificamente a produçäo algodoeira, a proposicäo em
trâmite nada acrescenta a politica agricola destinada a esse setor, uma vez
que estabelece mandamentos e principios já consubstanciados no
ordenamento juridico em vigor. Nesse aspecto, por não conter inovacão
juridica, a proposicào mostra-se inOcua e, portanto, desnecessária.

Saliente-se que o Plenário rejeitou o Projeto de Lei n o 1.193/97, que
propunha a instituição do Programa Estadual de Apoio a Cotonicultura, corn
base no argumento de que Minas já dispöe de uma legislacão ampla e
eficiente sobre o tema e que a edicão de leis que venham a instituir
programas de apoio a cada urna das espécies agricolas é desnecessária e
supérfiva.

Conclusão
Diante	 do 	 exposto, 	 conclulmos 	 pela	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 248/99.
Sala das Comissães, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARJ\ 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 251/99

Comissâo de Constituicao e Justiça
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RelatOrio

De autoria do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em apreço dispoe
sobre a criacào de hortas e pomares comunitários nos estabelecimentos de
ensino da rede püblica estadual.

Publicada em 23/4/99, a proposição foi distribuida a esta Comissão para
que seja examinada quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
0 projeto em análise tern por objetivo autorizar os estabelecimentos de

ensino de niveis fundamental e médio da rede püblica estadual a construir
hortas e pomares em suas dependências, desde que haja areas apropriadas
a tal fim. A proposição determina, outrossim, que os produtos cultivados
sejam utilizados na merenda escolar, vedada a sua venda ou permuta sob
qualquer pretexto, exceçao feita a doaçäo dos produtos excedentes as
familias dos alunos comprovadarnente carentes, a critério do Colegiado.

Por fim, o projeto autoriza os diretores dos citados estabelecimentos a
assinar convênios de cooperaçao corn empresas pUblicas ou privadas que
possam dar suporte a implantaçâo das referidas hortas e pomares, convênios
esses que deverão ser aprovados pelo Colegiado da escola.

A Constituiçao mineira, em seu art. 11, V, estatui que é competéncia do
Estado, comum a Uniào e ao municipio, proporcionar os meios de acesso a
cultura, a educacao e a ciência.

A União, ao disciplinar as diretrizes e bases da educaçào no Pats, editou a
Lei n° 9.394, de 1996, que estabelece como urn dos principios do ensino a
vinculacâo entre a educacão escolar, o trabaiho e as práticas socials (art. 30,
XI). E importante destacar que a mencionada lei assegura aos sistemas de
ensino liberdade de organizaçâo, de acordo corn os preceitos contidos
naquele diploma legal, incumbindo-lhes a articulacäo corn as familias e a
cornunidade, de forma a possibilitar a integracäo da sociedade corn a escola.

Verifica-se, dessa forma, que o diploma legal que disciplina as diretrizes e
bases da educacao no Pals assegura aos sistemas de ensino autonomia
para, de forma articulada corn a comunidade, instituir polIticas soclais que
possibilitem a rnelhoria da qualidade do ensino.

A instituição de programas de implantaçao de hortas e pomares em
terrenos pertencentes as escolas da rede pUblica estadual, nesse sentido, já
constitui prática disseminada em diversos estabelecimentos de ensino,
principalmente no interior do Estado. Assirn, a falta de norma legal, no âmbito
do Estado, autorizando as escolas a cultivar hortas e pomares não implica a
proibição dessa conduta. Pelo contrário, ye-se que a Lei n o 9.394, de 1996, já
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assegurou plena autonomia as escolas das redes ptblicas federal, estadual e
municipal para a implementação de polIticas sociais em conjunto corn a
comunidade, entre as quais se inclui, indubitavelrnente, a matéria de que trata
a projeto em tela.

Dessa forma, a proposição em exame nada acrescenta a pal itica
educacional no Estado, urna vez que estabelece autorizaçào para a prática de
atos que já são permitidos pelo ordenamento juridica em vigor. Nesse
aspecto, por não conter inovacão juridica, a projeto mostra-se inócuo e
desnecessário. A edicão de lei com a conteüdo do projeto, desse modo,
estaria contrariando Os principios básicos da administração püblica,
mormerite Os da razoabilidade e da econornicidade.

Deve-se acrescentar, par fim, que a autorizaçãa de que trata a projeto
configura, também, invasãa do Fader Legislativa no âmbito de atribuiçöes do
Fader Executivo, a que se nos afigura inconstitucional, em face do principia
da separacão dos Poderes, prevista no art. 2 1 da Carta Magna e no parágrafo
ünico do art. 6 0 da Constituiçãa mineira.

Conclusão
Em face do exposta, 	 concluimas pela antijuridicidade, 	 peta

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Prajeto de Lei n° 251199.
Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Ermana Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinha Silveira -

Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 254/99

Comissão de Constituicãa e Justica
Relatôria

De autoria da Deputada Maria Olivia, a Projeto de Lei n° 254/99 dispôe
sabre a Sistema Midia Onibus no transporte coletiva intermunicipal de Minas
Gerais.

Publicada no "Diana do Legislativo" de 24/4/99, a propasicão foi distribuida
a esta Comissão para receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188 c/c a art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
0 projeta em exame institui a Sistema Midia Onibus, destinado a arrecadar

recursos mediante a exploracao publicitária nos veiculas de transparte
coletivo intermunicipal. Nos termos do projeto, esse sisterna seria gerenciado
pelo DER- MG, e a receita lIquida gerada seria depositada em conta
especIfica para compensacão tarifánia, coma fonte de financiamento das
gratuidades.
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A exploração de transporte rodoviário estadual de passageiras constitui

matéria que se insere no âmbito de campetência do Estado, canforme
preceitua a inciso IX do art. 10 da Constituicão mineira. Segundo esse
dispositivo, a exploração pade dar-se diretamente au mediante cancessão.
Nada impede que a Estado, ao tratar da matéria, edite normas que instituam e
disciplinem a divulgação de anüncias publicitários nos velculos de transporte
coletivo, pals, em tal caso, estaria no exercicio de competéncia legislativa que
he é prOpria e que decorre do dispasto no art. 25 da Canstituição da
Repiblica, segundo a qual as Estados se arganizam e se regem pelas
canstituicães e leis que adatarem, observados as principios cansignados na
Lei Major. Na parágrafo Unico desse dispositivo, reservam-se aos Estados as
campeténcias que nãa Ihes sejam vedadas pela Constituicãa Federal.
Entretanto a proposição institui rnadificaçoes nas regras já estabelecidas pelo
edital quando da concessão dos serviços de transporte coletivo, a que feniria
o principio da vinculação ao instrumento convacatôrio da licitacão.

Conclusãa
Diante 	 do	 exposto, 	 concluimas 	 pela 	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucianalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 254/99.
Sala das Comissöes, 20 de mala de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau (vato cantrário).
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 284/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autaria do Deputado Hely Tarqülnio, tern coma
objetivo isentar do pagamento de emolumentas as entidades de assistência
social reconhecidas pela Estado de Minas Gerais coma de utilidade pUblica.

Publicado em 29/4/99, foi a projeto distribuIdo a esta Comissão para
receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispoe a art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interna.

Fundamentação
O prajeto em análise tern a objetiva de isentar as entidades de assistência

social recanhecidas pela Estado de Minas Gerais coma de utilidade püblica
do pagamenta de emolumentas cartoránios no que diz respeita a autenticação
de documentas.

A atividade notarial e de registro, por forca do art. 236 da Constituicão da
RepUblica, tern "status" de serviça pUblico, sendo exercida em caráter pnivada
par delegação do poder piblico. Assim sendo, cabe ao poder delegante
estabelecen as regras que norteanão a exercicio dessas atividades, fixando a
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remuneracao pelos serviços prestados.

Em Minas Gerais, foram os emolumentos estabelecidos em lei especifica,
ocasião em que foram suprimidos alguns beneficios antes conferidos as
referidas entidades assistenciais. Cumpre esciarecer que a antiga Lei no
7.399, de 1978, que disciplinava a cobranca de custas e emolumentos,
conferia a essas entidades o direito de desconto quando do registro em
cartório dos seus atos constitutivos e posteriores alteraçães estatutárias.
Questionamos, entào, se cabe ao Estado isentar de pagamento determinados
servicos que são prestados pelas serventias notariais, como a autenticação
de documentos, por exemplo.

A regulamentacão e o controle dos serviços püblicos e de utilidade püblica
sempre ficam a cargo do poder pCiblico, mesmo que a sua execução seja
desempenhada por terceiros, estranhos a administração. No exercIcio de sua
tarefa indeclinável de regulamentar e controlar tais servicos, o Estado deve
ter em vista o melhor atendimento ao interesse püblico, cabendo-Ihe, para
tanto, determinar aos seus delegatários que os executem sob determinadas
condiçães.

Não ha dUvida de que o Estado, ao conferir as entidades de assistëncia
social o tItulo declaratOrio de utilidade püblica, o fez em nome do interesse da
coletividade. Sendo assim, não ha como deixar de beneficiá-Ias também
quando da utilizaçao dos servicos cartoriais. Fica, portanto, evidente que o
Estado, como poder delegante, tendo legitimidade para instituir critérios para
cobranca de emolumentos cartorários, pode também conceder isençoes,
como a que se propöe, em atendimento ao interesse püblico, o qual, no caso,
mostra-se perfeitamente justificável.

Diante dessas circunstâncias, não vislumbramos Obices a tramitacão da
matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelas	 razöes 	 aduzidas,	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 284/99.
Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira.

coMuNIcAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNIcAcOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 20/5/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado José Braga, dando ciência a Casa do falecimento do Sr. José

Mendes de Almeida, ocorrido em 20/5/99, em Montes Claros. (- Ciente.
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Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (3), dando ciência a Casa do falecimento do
Sr. Salustiano Mendes, ocorrido em 8/5/99, em Várzea da Palma; do Sr.
Ronaldo Lopes Lélis, ocorrido em 18/5/99, em Canaã; e da Sra. Almezina
Fonseca, ocorrido em 19/5/99, em BocaiUva. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 25 DE MAO DE 1999

ATAS

ATA DA 2 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIzAcA0 FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dezesseis de marco de 1999, comparecem na Sala de
Reuniães da Mesa da Assembléia os Deputados Anderson Adauto, Dilzon
Melo e José Braga, membros da Mesa da Assembléia; Márcio Cunha,
Rêmolo Aloise, Olinto Godinho e Eduardo Hermeto, membros da Cornissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentâria, e o Deputado AntOnio JUlio,
Corregedor. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Anderson
Adauto, declara abertos os trabaihos, e é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicaçOo dos recursos
iiberados por esta Casa a titulo de Subvenção Social, Auxilios para Despesas
de Capital e Transferéncias a Municipios, nos terrnos do art. 3 1 , III, da Lei no
11.815, de 24/1/95, da Deliberação n o 1.556, da Mesa da Assernbléia, e
demais norrnas vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos
Deputados AntOnio JUlio, Corregedor; Dilzon Melo, relator da Mesa; e Rêrnolo
Aloise, relator da Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária, que,
em conjunto, verificando as prestaçOes de contas, cada urn por sua vez,
ernitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Academia Karate Tatibana Karate Kii-kuu-kai, America Futebol Clube - Trés
CoracOes, Asilo São Vicente Paulo - Campestre, Associação Cornun. Ação
Social Educacional Médio Piracicaba, Associacão Comun. Cornunidade
Rancho Telha, Associação Comun. Moradores Bairro Bela Vista - Mirabela,
Associação Comun. Moradores Bairro Porto Adjacências, Associação Comun.
Rural Tamanduá Adjacéncias, Associação Morada Chácara, AssociaçOo
Moradores Detentores lmóveis São José Meio, Associacão Moradores Vale
Cancelas, Associação Pais Amigos Excepcionais - ParaisOpolis, Associação
Pequenos Produtores Rurais Estiva, Associação Pró-SaUde Criança
Adolescente JanaUba, Associação Produtores Rurais Comunidade SimplIcio,
Associação Santarritense Assisténcia, Caixa Escolar Conego José lnácio
Melo, Caixa Escolar Dona Terezinha Brito, Caixa Escolar Floréncia Carmelina
Jesus, Caixa Escolar João XIII, Caixa Escolar José Martins Drumond, Caixa
Escolar Luiza Gomes Lemos, Caixa Escolar Prefeito Celso Banda, Caixa
Escolar Professora Henriqueta Gomes, Caixa Escolar Volta Grande, Centro
Espirita Casa Caminho Geraldo Agostinho, Centro Integrado Desenv. Social,
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Conseiho Desenv. Comun. Barra Alvarenga, Conselho Desenv. Cornun.
Dores Paraibuna, Coriselho Desenv. Comun. Francisco Badaró, Conselho
Desenv. Cornun. Natalândia, Conselho Desenv. Comun. Piracema, Conseiho
Particular SSVP - Poços Caldas, Coral Campanhense, Creche Divino Espirito
Santo, Cruzeiro Futebol Clube - Trés CoraçOes, Grupo FolclOrico Banze,
Hospital São Vicente Paulo Tuberculosos, Lar Criança Adeodato Reis
Meireles, Prefeitura Municipal Corrego Danta, Prefeitura Municipal Jalba,
Prefeitura Municipal Jequital, Prefeitura Municipal Nova Serrana, Prefeitura
Municipal Palma, Prefeitura Municipal Papagaios, Prefeitura Municipal Pavão,
Prefeitura Municipal Pedro Leopoldo, Prefeitura Municipal Pequi, Prefeitura
Municipal Ponto Chique, Prefeitura Municipal Sacramento, Prefeitura
Municipal Santa Rita ltueto, Prefeitura Municipal Taparuba, Servico Obras
Sociais - Trés Coracaes, Sul America Futebol Clube, União Creches
PatrocInio, União Tricordiana AssociacOes Moradores. Submetidos a
discussão e votacão, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Cornissão de Fiscalizacão
Financeira e Orcamentaria para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 6 de abril de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo - José Braga - Márcio Cunha -

Rémolo Aloise - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Antonio JUlio.
ATA DA 3a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia seis de abril de 1999, comparecem na Sala de
ReuniOes da Mesa da Assembléia os Deputados Anderson Adauto, Dilzon
Melo, José Braga, membros da Mesa da Assembléia; Márcio Cunha, Rérnolo
Aloise, Mauro Lobo, Olinto Godinho, membros da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentaria, e o Deputado AntOnio JUlio, Corregedor. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Anderson Adauto, declara
abertos os trabalhos, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior. Isto posto,
o Presidente informa que a reunião tern por finalidade apreciar os processos
de prestação de contas da aplicacão dos recursos liberados por esta Casa a
titulo de subvençao social, auxIlios para despesas de capital e transferências
a municIpios, nos termos do art. 30, III, da Lei n o 11.815, de 24/01/95, da
Deliberacão no 1.556, da Mesa da Assembléia e demais normas vigentes. Em
seguida, os processos são distribuidos aos Deputados AntOnio JUlio,
Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa e Rémolo Aloise, relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que em conjunto,
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verificando as prestaçöes de contas, cada urn por sua vez, emitem pareceres
pela aprovaçao dos processos das seguintes entidades: Asilo Velhice
Desamparada, Associacão Apoio Atendimento Criança Adolescente,
Associação Beneficência Assist. Social Caiana, Associação Comun. Amigos
Bairro Universal Adjacéncias, Associação Cornun. Bairro São Geraldo,
Associacão Comun. Crista Sabará, Associaçao Cornun. Donas de Casa
Lagoa Jóia, Associacão Cornun. Moradores Amigos São José Pedras,
Associacão Cornun. Moradores Angico, Associacão Comun. Moradores Olhos
D'água Sumidouro, Associaçao Comun. Povo Unido Bairro Floresta,
Associacão Comun. Povoado Riacho, Associacão Comun. Promocão Bern
Estar Social M. S. B. TugUrio, Associação Cornun. São Jorge Morro Pedras,
Associação Damas Caridade Pocos Caldas, Associacão Desenv. Social
Comun. Campo Alegre Minas, Associação Fraternidade EquilIbrio,
Associação Moradores Amigos Bairro Jardim Inés Groppo, Associação
Moradores Bairro Alvorada - Capinopolis, Associaçao Moradores
Cordisburgo, Associacão Moradores Olhos D'água - Uberaba, Associação
Moradores Setor Leste Sul Mirabela, Associacão Movimento Administrativo
Cornunitário, Associacão Pais Amigos Excepcionais - Igarapé, Associacao
Pequenos Produtores Rurais Conego Marinho, Associaçao Prô-Melhoramento
Bairro Conselho, Associaçao Proteçào Assist. Mulher, Caixa Escolar Alvino
Custódio Sousa, Caixa Escolar Ana Chaves, Caixa Escolar Armando
Duplessis Vilela, Caixa Escolar Coronel José Gomes AraUjo, Caixa Escolar
Escola Municipal Agricola Adolfo Alves Rezende, Caixa Escolar Presidente
João Pessoa, Casa Criança Santa Terezinha Menino Jesus, Centro Comun.
Cônego José Fernandes Siqueira, Centro Espirita José Horta, Centro
Recuperacão Alcoólatra - Frutal, Clube Cavalo Congonhas, Conselho Comun.
Agua Quente, Conseiho Desenv. Comun. Bairro Retiro, Conselho Desenv.
Comun. Estação Carrancas, Conselho Desenv. Comun. Saco Roca, Conselho
Desenv. Comun. Salobro, Conselho Desenv. Comun. Santo Antonio Pinheiros
Altos, Conselho Desenv. Comun. São Domingos Prata, Creche Menino Jesus
São Francisco Salles, Fundação Assist. Excepcional Nova Lima, Fundacão
Associacão Reintegrativa Assistencial Capinópolis, Fundação Orrneo
Junqueira Botelho, Grupo Cultural Roda Viva, Grupo Espirita Amor Cristão,
Lar São Thomé Velhinhos, Lira Nossa Sra. Mercês, Obras Sociais Madre
Tereza, Prefeitura Municipal Abre Campo, Prefeitura Municipal Amparo Serra,
Prefeitura Municipal Ataléia, Prefeitura Municipal Berilo, Prefeitura Municipal
ltajubá, Prefeitura Municipal Mercês, Prefeitura Municipal Mirabela, Prefeitura
Municipal Monte Azul, Prefeitura Municipal São João Paralso, Prefeitura
Municipal São José Varginha, Prefeitura Municipal São Pedro Suaçui,
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Prefeitura Municipal Simão Pereira, Prefeitura Municipal Tombos, Serviços
Obras Sociais - Araxá, Sociedade Musical Antonio Lorenzo. Submetidos a
discussão e votação, SãO Os pareceres aprovados, cada urn por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os mernbros da Mesa e da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentaria para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniães da Mesa da Assembléla, 18 de maio de 1999.
José Braga, Presidente - Dilzon Melo - Durval Angelo - Márcio Cunha -

Rêrnolo Aloise - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Rémolo Aloise.
ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia doze de rnaio de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Paulo Piau, Dimas
Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissäo. Havendo
nümero regimental, o Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Márcio
Kangussu, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa que
a reunião se destina a ouvir o Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Sr. Raul Décio de Belém Miguel, sobre os pianos para a
agricultura mineira no quadrienio 1999-2002. A Presidência procede a leitura
do OfIcio no 14/99, do aludido Secretário, justificando sua ausência na reuniào
devido a compromissos assurnidos anteriormente; em seguida, designa o
Deputado Márcio Kangussu para relatar o Projeto de Lei no 140/99, do
Deputado Mauri Torres, no 10 turno, e informa encontrar-se na Comissão o
Projeto de Lei n o 193/99, do Governador do Estado, que cria o Instituto
Mineiro do Café - IMC. Passando a fase de discussão e votação de
proposiçöes da Comissão, a Presidéncia procede a leitura de requerimentos
do Deputado Ivo José, que solicita audiência pUblica desta Comissão corn as
Cornissães do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Educacão,
Cultura, Ciência e Tecnologia para discutir a utiiização da raspa de mandioca
no processo de flotacão nas empresas mineradoras; do Deputado João
Batista de Oliveira, que pede seja debatida nesta Comissão a situacão dos
agricultores do MunicIpio de Jalba que obtiveram empréstimos junto a
MinasCaixa; do Deputado Mauri Torres, que pleiteia seja o Projeto de Lei no
140/99, de sua autoria, apreciado em reunião conjunta desta Corn issão corn a
de Fiscalizacão Financeira e Orcamentária; do Deputado José Henrique, que
postuia seja convidado, também, o Presidente da Cooperativa dos Produtores
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da Regiâo de Lajinha - C000AFE - para participar da reunião que discutirá o
papel do IMC. Submetidos a votaçäo, cada urn por sua vez, são aprovados Os
requerimentos. 0 Deputado Paulo Piau procede a leitura de requerirnento do
Deputado Antonio Carlos Andrada, que solicita sejarn discutidos nesta
Comissão os problemas financeiros dos produtores rurais do Municipio de
Carandal endividados corn o Banco do Brasil S.A. e corn o BDMG, corn os
convidados que menciona. Encaminhando a votacao, o Deputado Paulo Piau
sugere seja convidado para essa reuniâo também urn representante da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento. Colocado em votação, é
aprovado a requerimento corn a sugestão do Deputado Paulo Piau. 0
Deputado Márcio Kangussu requer sejarn solicitadas ao Secretário do
Trabalho do Estado de São Paulo, Sr. Walter Bareli, informaçoes sobre o
Programa de Frente Produtiva e Trabalho, que está sendo irnplantado pelo
Governo desse Estado. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Esse parlamentar requer, ainda, seja indicado urn membro da Comissão para
representá-la na reunião que ocorrerá entre a SUDENE e a Banco do
Nordeste do Brasil, ern Salvador-BA, no dia 17/5/99. Subrnetido a votaçäo, é
aprovado a requerirnento e, de cornum acordo entre os rnernbros, a
Presidência indica a Deputado Márcio Kangussu para representar a
Cornissão na referida reunião. 0 Deputado Dimas Rodrigues requer sejam
convidados a Superintendente do Banco do Brasil S.A. e a Gerente Regional
do Banco do Nordeste do Brasil no Norte de Minas para participarem da
audiëncia pUblica da Comissão ern Pirapora, a realizar-se no dia 20/5/99.
Colocado em votação, e aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a prOxirna reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 19 de rnaio de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -

Márcio Kangussu.
ATA DA 8 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nove horas e trinta minutos do dia treze de maio de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Edson
Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pirnenta e Christiano Canédo,
rnernbros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência distribui ao Deputado Christiano
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Canêdo as Prajetos de Lei n°s 171, 167 e 168/99; ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão, as Projetos de Lei n°s 169 e 180/99; ao Deputado César de
Mesquita, Os Projetos de Lei n°s 37 e 161/99 ; ao Deputado Carlos Pimenta,
as Projetos de Lei n°s 159 e 216/99. A seguir, passa-se a discussão e a
votacão de pareceres sabre proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta, relator do Projeto de
Lei no 104/99, procede a leitura de seu parecer, mediante a qual conclui pela
aprovacão da matéria corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votaçao, é a parecer aprovado.
Prosseguindo, a Presidente passa a discussão e a votacão de proposicOes
que dispensarn a apreciacão do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados, em turno ünico, as Projetos de Lei n°s
159/99 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 161/99 (relator: Deputado César
de Mesquita); 171/99, este corn a Emenda n o 1 (relator: Deputado Christiano
Canêdo). Ato continua, a Presidente submete a votacãa as Requerimentos
n°s 259 e 275/99, 05 quais são aprovados. Prosseguindo, apresenta
requerimento solicitando a retirada de pauta do Requerimento n° 276/99. Na
fase de votaçao, a Deputado Christiano Canêdo, no exercicia da Presidéncia,
subrnete a requerirnento a votação, e este é aprovado. Ao retornar a
Presidência, a Deputada Edson Rezende submete a discussão e votaçãa as
Pareceres de Redacãa Final dos Projetas de Lei n°s 26 e 35/99, as quais são
aprovadas. A seguir, a Presidente passa a discussão e a vatação de
proposicOes da Cornissão. 0 Deputada Carlos Pimenta apresenta
requerirnento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita seja
convidado a Roberta Magalhães Souza Lima, Presidente da Fundaçãa
Nacional de Asrna e Alergia Souza Lima, para prestar informacOes sabre as
daenças alergicas e suas influéncias na sociedade. Subrnetido a vataçàa, é a
requerirnento aprovado. 0 Deputada Edson Rezende passa a Presidência ao
Deputado Christiano Canêdo, para que possa apresentar dais requerimentos
de sua autoria. No prirneiro, a Deputada Edson Rezende solicita a realização
de audiência pUblica sabre a terna Politicas PUblicas para a AIDS em Minas
Gerais; e no segundo, a Deputada Edson Rezende salicita a realização de
teleconferência sabre a tema A Gravidez na Adolescência. Submetidos a
vatação, cada urn par sua vez, são as requerirnentas aprovados. A
Presidência inforrna que a reunião se destina a auvir as Srs. Claudia de
Souza, Presidente do Conseiha Regional de Medicina de Minas Gerais;
Ricardo de Menezes Macedo, Presidente do Sindicata dos Medicos de Minas
Gerais; Geraldo Caldeira, Presidente da Associacão Médica de Minas Gerais;
Ely da Canceicão Souza, Vice-Presidente da Assaciacãa Médica de Minas
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Gerais; José Guerra Lajes, Diretor da Associação Médica de Minas Gerais,
corn a finalidade de se avaliar o quadro da saUde püblica no Estado. 0
Presidente passa a palavra aos expositores pela ordern acima mencionada,
conforme consta nas notas taquigráficas. Participam dos debates todos Os
Deputados e convidados presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 20 de rnaio de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Carlos Pimenta -

Christiano Canêdo.
ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE coNsTlTulçAo E

JUSTIA
As dez horas do dia treze de maio de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Ermano Batista, AntOnio
Julio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Paulo Piau e Maria José
Haueisen (substituindo esta ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçáo de requerimento do Deputado Agostinho
Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. Nos termos regimentais, a
Presidéncia acusa o recebimento das seguintes proposiçOes, para as quais
designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 296, 301 e 303/99
(Deputado Adelmo Carneiro Leao); 295, 298, 302 e 307/99 (Deputado Paulo
Piau); 304 a 306/99 (Deputado Eduardo Daladier); 299/99 (Deputado AntOnio
Jtlio); 300/99 (Deputado Agostinho Silveira); 297 e 308/99 (Deputado Ermano
Batista) e Projeto de Lei Complementar no 11/99 (Deputado Irani Barbosa). A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se a fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n

o
s 162/99 corn a Emenda no 1 (relator: Deputado AntOnio

Julio); 152/99 na forma do Substitutivo no 1 e 224/99 (relator: Deputado
Agostinho Silveira); 181/99 corn as Ernendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado
Ermano Batista); 196 e 232/99 corn emendas que receberam o n o 1 (relator:
Deputado Eduardo Daladier); 228 corn a Emenda n°1; 238 e 265/99 corn as
Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Paulo Piau). Durante a fase de
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discussão do parecer sobre o Projeto de Lei n o 265/99, é rejeitada proposta
de emenda do relator, registrando-se votos favoráveis deste e do Deputado
Ermano Batista. São aprovados tambérn pareceres que concluern pela
inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade dos Projetos de
Lei n°s 211/99 (relator: Deputado AntOnio Julio) e 233/99 (relatora: Deputada
Maria José Haueisen); e do Projeto de Lei Complementar no 7/99 (relator:
Deputado Paulo Piau). Os Projetos de Lei n°s 185 e 231/99 deixam de ser
apreciados em virtude de terern sido retirados da pauta, em atenção a
requerirnentos aprovados pela Comissão. Os Projetos de Lei n°s 201, 222 e
227/99 tern sua apreciacão adiada em virtude de pedidos de prazo
formulados pelos relatores. Os pareceres sobre os Projetos de Lei n°s 229 e
230/99, em que os relatores concluern pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do primeiro corn a Emenda no 1 e do segundo,
tern sua discussão adiada em virtude de pedidos de vista deferidos pela
Presidéncia. Passa-se a fase de discussão e votacão de proposiçOes que
dispensam a apreciacão do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votacão, cada urn por sua vez, são aprovados pareceres que concluern pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s
240/99 (relator: Deputado Paulo Piau), 241/99 (relator: Deputado Eduardo
Daladier) e 245/99 corn a Emenda n o 1 (relator: Deputado Ermano Batista).
Nos termos regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei
n

os 211 e 233/99 e do Projeto de Lei Complernentar no 7/99 ao Plenário para
inclusão dos pareceres em ordern do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os rnembros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra Os trabaihos.

a 	 Sala das CornissOes, 20 de mauo de 1999.
Ermano Batista, Presudente - Eduardo Daladuer - Agostinho Silveira - Paulo

Piau.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

0	 PROCEDER A ESTUDOS SOBRE 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de maio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Eduardo
Herrneto, Maria Tereza Lara, membros da supracitada Cornissão, e o
Deputado José Henrique (em substituicão ao Deputado Paulo Pettersen).

0 Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Hermeto,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerirnento da
Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual 6 dada por aprovada e 6 subscrita pelos mernbros da Comissão
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presentes. A Presidéncia informa que a presente reuniâo se destina a ouvir 0
Sr. Fabricio Augusto de Oliveira, Secretário Adjunto da Fazenda. Na fase de
votaçào de proposiçöes da Comissão, são aprovados requerimento da
Deputada Maria Tereza Lara convidando o Técriico da Secretaria da
Fazenda, Sr. Flávio Rianni, a prestar informaçöes no dia 27 de maio as
14h3Omin; e requerimentos dos Deputados Maria Tereza Lara e Eduardo
Hermeto convidando os Srs. Hello Dias da Silva, Diretor de Crédito PUblico da
Secretaria da Fazenda, e José Moreira Magalhâes, Técnico da Secretaria da
Fazenda, para participarem de reuniâo dia 20 prOximo, as 15 horas, a fim de
prestarem informacOes. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prOxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 20 de maio de 1999.
Eduardo Hermeto, Presidente - Paulo Piau - Rogerio Correia - Mauro Lobo -

Maria Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 11  REUNIAO DE DEBATES, EM 24/5/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1a Ease (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Mensagens n°s 28 e 29/99 (encaminham requerimento
solicitando a retirada do pedido de urgéncia para a tramitacão do Projeto de
Lei n° 182/99 e da Proposta de Emenda a Constituição n° 18/99,
respectivamente), do Governador do Estado - Oficios - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentaçäo de Proposiçöes: Projetos de Lei n°s 351 a 355/99
- Requerimentos n°s 332 a 340/99 - Comunicaçães: Comunicacöes dos
Deputados Carlos Pimenta, Marcelo Gonçalves (2) e Bilac Pinto - 2a Parte:
Abertura de lnscriçoes - Leitura de Comunicaçöes - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Dimas Rodrigues, José Alves Viana, Bené Guedes
e Dalmo Ribeiro Silva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Agostinho

PatrUs - Agostinho Silveira - Auiton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira JCinior - Ambrôsio Pinto - Antonio Carlos Andrada
- Antonio Jiilio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals -
Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqulnio - João Leite - João Paulo - Joào Pinto Ribeiro - José Alves Viana -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu
- Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Olinto Godinho - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20 horas, 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. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)
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Ata

- 0 Deputado Glycon Terra Pinto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede a leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricöes.

Correspondência
- A Deputada Maria José Haueisen, 11Secretária "ad hoc", lé a seguinte

correspondência:
- As Mensagens n°s 28 e 29/99, que encaminham requerimento solicitando

a retirada do pedido de urgência para a trarnitacão do Projeto de Lei no
182199 e da Proposta de Emenda a Constituição n o 18/99, respectivamente,
foram publicadas na edicão do dia 25/5/99.

OFICIOS
Do Sr. MaurIcio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras

Ptibticas (2), informando, corn relação a requerimentos do Deputado Eduardo
Daladier (asfaltamento do acesso ao Distrito de Sapucaia e da estrada que
liga Born Jesus do Gaiho a Corrego Novo e Pingo d'Agua), que os pedidos
foram encaminhados ao DER-MG, para estudos; e em atençâo a
requerimento do Deputado Rogerio Correia (informacoes sobre obras nas
Escolas Estaduais Ernesto Carneiro Santiago e José Pereira dos Santos, no
Municipio de Sarzedo), encaminhando cópias dos documentos que menciona.

Do Sr. Wolfgang Jorge Coelho, Presidente da Associacão dos Notários e
Registradores do Estado de Minas Gerais - ANOREG-MG -' informando que,
em 16/4/99, assumiu a Presidéncia dessa Associação e encaminhando a
relação dos profissionais notários e registradores que integram a nova
Diretoria dessa entidade.

Do Sr. Antonio Geraldo de Jesus, Presidente da Associacão dos Postos de
Medicamentos de Minas Gerais - ASPOMED -' denunciando Os Orgäos de
saüde, que, de acordo corn as informaçoes que presta, estào impedindo os
distribuidores de medicarnentos de fornecer a esses postos medicamentos de
venda livre, corn tarja vermeiha, sob a ategação de que so podem ser
vendidos em farmácias. (- A Comissão de SaUde.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçoes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicöes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicães:
PROJ ETO DE LEI N o 351/99

Attera dispositivos da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, e dá
outras providências.

A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.1 0 - Os dispositivos a seguir indicados da Lei n° 12.708, de 29 de

dezembro de 1997, passam a vigorar corn as seguintes alteraçôes:
"Art. 20 - .......................................
I - microempresa a pessoa juridica ou a firma individual regularmente

constitulda e a esse tituto inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS que
promova operaçöes relativas a circulação de mercadorias ou prestacão de
serviços de transporte interestaduat ou intermunicipat e de comunicacão e
corn receita bruta anual acumulada igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais);

II - empresa de pequeno porte a pessoa juridica ou a firma individual
regularmente constitulda e a esse titulo inscrita no Cadastro de Contribuintes
do ICMS que promova operaçöes relativas a circulaçao de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interstadual ou intermunicipal e de
comunicaçäo e corn receita bruta anual acumulada superior a R$120.000,00
(cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (urn milhäo e
duzentos mil reais).

§ 1° 0 contribuinte submetido ao regime de que trata esta lei que, a
qualquer momento do perIodo de apuracão, apresentar receita bruta anual
acumulada superior a R$ 1.080.000,00 (urn milhäo e oitenta mil reais) e
inferior a R$1.200.000,00 (urn milhäo e duzentos mil reais) poderá, ainda, no
mesmo exerciclo, manter-se enquadrado como empresa de pequeno porte,
na üttima faixa de classificacào prevista no Anexo I desta lei, observado o
disposto no § 50 deste artigo.

§ 2° - A microempresa que, no decorrer do exercicio, apresentar receita
bruta anual acurnulada superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
iguat ou inferior a R$1.200.000,00 (urn mithäo e duzentos mil reais) será
automaticamente reclassificada, para o exercIcio seguinte, como empresa de
pequeno porte, de acordo corn a respectiva faixa de classificacão.

§ 30 - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercIcio,
apresentar receita bruta superior ou inferior aos lirnites previstos para a sua
faixa de ctassificacao e inferior a R$1.200.000,00 (urn milhâo e duzentos mil
reais) será automaticamente rectassificada, para o exercIcio seguinte, de
acordo corn a sua nova faixa de classificacão.";

"Art. 8 0 - A empresa que exceder o lirnite de R$1.200.000,00 (urn rnilhão e
duzentos mil reais), para a receita bruta anuat, poderá, mediante
requerirnento, reenquadrar-se a partir do segundo exercicio seguinte, sern
prejuizo do recothirnento normal do ICMS relativo as operaçöes ou as
prestaçoes reatizadas a contar da data do desenquadramento ate a do
reenquadramento.";
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"Art. 16-......................................

II - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.200.000,00 (urn
rnilhão e duzentos mil reais);";

"Art. 20 - Poderão enquadrar-se, no regime previsto nesta lei, as
cooperativas de produtores artesanais e de comerciantes arnbulantes que
realizem operação em nome dos cooperados, assirn definidas as pessoas
fIsicas, sern estabelecimento fixo, que, individual mente, apresentem receita
bruta igual ou inferior a R$120.000,00 (cento e vinte mil reals).".

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ajustar, corn base nos limites
dos valores da receita bruta anual da microempresa e da empresa de
pequeno porte referidos nos incisos I e II do art. 2 0 da Lei no 12.708, de 29 de
dezembro de 1997, a que se refere o art. 10 desta lei, os valores,
respectivamente, da receita bruta anual do rnicroprodutor rural e do produtor
rural de pequeno porte.

Art. 3° - 0 Anexo I a que se refere o art. 12 da Lei no 12.708, de 29 de
cezemro ce ft9f passa a ser 0 seguinte:
Fal 	 Receita Bruta Anual em R$ 	 Percentual (%)
xa
1 de 120.000,01 a 180.000,00 	 2
2 de 180.000,01 a 300.000,00 	 2,4
3 de 300.000,01 a 420.000,00 	 2,8
4 de 420.000,01 a 540.000,00 	 3,2
5 jde 540.000,01 a 660.000,00 	 3,6
6 de 660.000,01 a 720.000,00 	 4
7 de 720.000,01 a 840.000,00 	 4,4
8 de 840.000,01 a 960.000,00 	 4,8
9 de 960.000,01 a 1080.000,00 	 5,2
10 I de 1.080.000,01 a 1.200.000,00 	 5,6
Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias

contados da data de sua publicacão.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 6° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de malo de 1999.
Chico Rafael
Justificação: Este projeto de lei tern o objetivo de alterar dispositivos da Lei

no 12.708, de 29/12/97, que dispãe sobre o Programa de Fomento ao
Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do

811
Estado de Minas Gerais.

As alteraçöes ora propostas buscam ajustar os valores da receita bruta
anual acumulada das microempresas e das empresas de pequeno porte
âqueles estabelecidos pelas Leis Federals n

o
s 9.317, de 5/12/96, e 9.732, de

11/12/98.
Em conseqüência, este projeto de lei altera os incisos I e II do art. 2° da Lei

n o 12.708, de 1997, propondo novos vatores para a receita bruta anual
acumulada das microempresas e das empresas de pequeno porte. Nessa
nova linha conceitual, ficam, também, alterados os § 1° a 3° do supracitado
art. 20 , bern como os arts. 8°, 16 e 20 da Lei n o 12.708. 0 projeto cuida,
também, de ajustar o Anexo I a que se refere o art. 12 da mencionada Lei no
12.708, definindo novos valores e novos percentuais.

For entendermos que os conceitos e os valores da receita bruta anual
aplicáveis a microempresa e a empresa de pequeno porte devem caminhar,
em nhveis federal e estadual, em harmonia e na mesma direcâo, estamos
propondo as inclusas alteraçoes. Ademais, este projeto de lei, seguindo o
modelo federal, amplia substancialmente o espaco a ser ocupado pelas
microempresas, gerando, em conseqüência, mais empregos e rnenos
economia informal.

Pela fundamentaçäo ora exposta e por seu inquestionável alcance social,
esperamos contar corn o apolo de nossos nobres pares para a aprovacäo
deste projeto de lei, que entendemos justo e oportuno.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Turismo e de
Fiscalizacâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 0 art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 352/99
Declara de utilidade püblica a entidade Academia Setelagoana MaçOnica de

Letras, corn sede e foro no MunicIpio de Sete Lagoas.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Academia Setelagoana

Maçonica de Letras, situada no MunicIpio de Sete Lagoas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 20 de malo de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificaçao: A Academia Setelagoana Maçônica de Letras é uma entidade

civil sem fins lucrativos, fundada em 15/10/94. Desde entäo, vem cumprindo
regularmente suas finalidades estatutárias, estando seu estatuto registrado
sob o n° 2.003, no livro A-8 do Cartório de Registros de Pessoas Jurldicas de
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Sete Lagoas.

De caráter eminentemente social, a entidade tern como principals objetivos
a difusâo da cultura maçônica, assim como o aperfeiçoamento moral,
intelectual e social do homem, estimulando-o ao estudo e ao cultivo da
filosofia maçônica e incentivando-o na prática do civismo.

Conforme atesta o Juiz da Comarca de Sete Lagoas, Sr. Ronaldo Filizzola
Guimarâes, a Academia Setelagoana Macônica de Letras está em pleno e
regular funcionamento ha mais de dois anos e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas que nâo auferem remuneracão pelo exercIcio dos cargos
que ocupam.

Diante do exposto, esperamos contar corn a aprovaçâo de nossos ilustres
pares no que se refere a outorga do titulo declaratório de utilidade ptblica a
referida entidade, objeto deste projeto de lei.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Educaçäo para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 353/99
Dispöe sobre a isencâo das taxas de inscricào nos processos seletivos das

universidades estaduais para o aluno egresso da rede püblica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica isento do pagamento das taxas de inscricáo nos processos de

selecâo para ingresso nos cursos superiores das universidades mantidas pelo
poder pUblico estadual o aluno que tenha cursado o ensino médio em
estabelecimento da rede pUblica estadual ou municipal.

Art. 20 - 0 descumprirnento da presente norma sujeitará a autoridade as
penalidades administrativas cabIveis.

Art. 30 - 0 Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicacão.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Ermano Batista
Justificaçäo: Como é de todos sabido, vivemos uma crise econömica de

grandes proporçöes, da qua[ o desemprego é a marca mais visIvel e
perversa. Urn curso superior é o caminho que pode levar milhares de jovens a
encontrar uma oportunidade ünica de ingresso no mercado de trabalho;
muitas vezes, porém, o jovem é impedido ate mesmo de tentar o ingresso nas
universidades, por não ter condicoes de arcar corn o custo da inscriçào nos
processos seletivos, conhecidos genericamente corno exames vestibulares.
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o que se pretende, com este projeto, ora submetido a arguta apreciacão de

nossos pares, é justamente corrigir essa distorçao, possibilitando ao aluno
egresso de escola püblica de nIvel médio disputar, em igualdade de
condicoes, as vagas existentes nas universidades mantidas pelo Estado.

Contamos corn a aprovacâo de nossos pares para a aprovação deste
projeto de tel.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Educacào e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 354/99
Declara de utiUdade püblica a Associacâo Cooperativa Educacional de

Piumhi Ltda., corn sede no MunicIpio de Piurnhi.
A Assembléla Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacao Cooperativa

Educacional de Piumhi Ltda., corn sede no MunicIpio de Piurnhi.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 21 de maio de 1999.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação Cooperativa Educacional de Piumhi Ltda., sern

fins lucrativos, de duracâo ilimitada, tern por finalidade promover a educacão,
a cultura e o esporte.

A referida instituicao funciona regularrnente e tern urna diretoria composta
por pessoas idOneas e que não recebem remuneracão pelo exercicio de seus
respectivos cargos.

O reconhecimento da instituiçâo como de utilidade pUblica estaduat fará
corn que haja maiores condiçães para a dinamizacâo de suas atividades e
concretizaçâo de todos os seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar corn o apoio dos nobres pares, nesta
Casa, para a aprovação deste projeto de tel.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação para deliberaçào, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 355/99
Declara de utilidade püblica a Associaçào dos Aposentados e Pensionistas

de Araxá, corn sede no Municipio de Araxa.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1) - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçáo dos Aposentados

e Pensionistas de Araxá, corn sede no Municipio de Araxa.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de rnaio de 1999.
Adelino de Carvalho
Justificaçâo: A Associaçâo dos Aposentados e Pensionistas de Araxá foi

institulda corn a finalidade de promover a união e a iritegraçao dos
aposentados e pensionistas, protegendo seus direitos judicial ou
extrajudicialmente, representando-os perante o Ministérlo da Previdência
Social, Os Orgãos pUblicos, as empresas, as entidades de classe e as
associaçöes.

Estribada nos princIpios humanitários, vern expandindo as atividades de
encarninhamento ao trabalho e ao lazer, criando nücleos de desenvolvimento
ocupacional e envidando esforcos para a promoçao social de seus
associados.

o meritório trabaiho que a Associação empreende nos leva a desejar
conceder-lhe o tItulo declaratOrio de utilidade pUblica.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N o 332/99, do Deputado Christiano Canédo, solicitando seja encaminhado

oficio ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas a pavimentaçäo asfáltica do
trecho da estrada que faz a interligacão do MunicIpio de Santa Margarida corn
a BR-116.

N o 333/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja encaminhado
ofIcio ao Diretor da BHTrans, corn vistas a implanta(;ão de sinalizacão na Rua
Jovari, no Bairro Cachoeirinha, nesta Capital.

NO 334/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja encaminhado
ofIcio ao Diretor da BHTrans, corn vistas a ampliação do nUmero de ônibus da
linha 5222, que atende o Bairro Monte Azul, nesta Capital.

NO 335/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja encaminhado
oficio ao Superintendente da SUDECAP, corn vistas a pavimentação da Rua
Herculano Soares da Rocha, no Bairro São Marcos, nesta Capital. (-
Distribuidos a Cornissão de Transporte.)

No 336/99, do Deputado Antonio Roberto, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçöes corn a SAMITRI - S.A. Mineração da
Trindade pela passagem do seu 60 1 aniversário de fundacão. (- A Cornissão
de Meio Ambiente.)

N o 337/99, do Deputado Antonio Roberto, solicitando seja consignado nos
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anais da Casa voto de congratulaçöes corn a entidade Fumantes Anônirnos
de João Monlevade pela comemoração dos 10 anos de sua fundaçao. (- A
Comissão de SaUde.)

NO 338/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam pedidas ao
Secretário da Seguranca Püblica providências corn vistas a apuração de
denüncias de violência e abuso de autoridade praticados por José Mario,
vigilante da Administração Ronda, no Hospital da Previdéncia, em 15/4/99. (-
A Corn issäo de Direitos Humanos.)

No 339/99, da Cornissão de Direitos Humanos, em que pede seja solicitado
ao Secretário da Seguranca Püblica que encaminhe a Comissâo o laudo do
lnstituto de CriminalIstica referente a acão policial para desocupacão do
acampamento dos sem-casas no Bairro Bandeirinhas, no MunicIpio de Betirn.

NO 340/99, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a que informe a esta Casa quais são
as concessOes püblicas de transporte rodoviário de passageiros que se
encontrarn vencidas ate esta data. (- Distribuidos a Mesa da Assernbléia.)

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes dos Deputados Carlos

Pirnenta, Marcelo Gonçalves (2) e Bilac Pinto.
21 Parte

Abertura de lnscriçOes
o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidéncia passa

2° Parte da reuniäo, compreendendo as comunicacOes da Presidéncia e de
Deputados e os oradores inscritos. Estão abertas as inscricöes para o Grande
Expediente da prOxima reunião.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Carlos Pimenta - falecimento de
Waldete Alves da Costa, ocorrido em 22/5/99; Marcelo Gonçalves (2) -
falecimento dos Srs. Pedrilho Gonçalves, ocorrido nesta Capital, e Geraldo
Costa, ocorrido em 18/5/99, em Pedro Leopoldo; e Bilac Pinto - falecimento
da Sra. Maria Petrina Soares Magalhães, ocorrido em 17/5/99, em BambuI
(Ciente. Oficie-se.).

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, assessoria da Casa, venho a
esta tribuna para trazer aos nobres pares desta Casa algumas conclusOes
sobre a reuniào da Comissão de Politica Agropecuaria realizada na cidade de
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Pirapora, no dia 20 de rnaio, e tambérn sobre a reuniào da Comissão da Seca
no Norte de Minas realizada na cidade de Montes Claros, no dia 21 de maio.

E conveniente e oportuno, Sr. Presidente, Srs. Deputados, destacar a
importância das reuniães realizadas fora do ambiente desta Casa, para tratar
de assuntos regonais; assim, os parlamentares se aproximam dos
problemas, ouvem as comunidades, numa atitude de respeito ao cidadâo. A
visita a Pirapora fol uma demonstracão de que esta Casa nâo se contenta em
tomar conhecimento dos fatos apenas pelos jornais, como se o sofnmento do
povo fosse apenas urn dado informativo. A Assembléla Legislativa tern
colocado os péS na estrada, os Deputados tern tido contato corn a poeira, tern
buscado conhecer os problemas de nosso Estado, para, assim, buscar
opcöes que possibilitem a rnelhoria da qualidade de vida do povo mineiro.

Ern Pirapora, recebemos a colaboracâo de representantes de diversos
Orgãos, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, da CODEVASF, do
Sindicato Rural, de cooperativas agrIcolas, all registrando, também, a
participaçâo da AVANS, do Prefeito Municipal, da Câmara Municipal, de
representantes dos sem-terras, de representantes da educaco, enfirn,
contarnos corn a participacâo importante de diversos segrnentos, que
garantiram o sucesso da reunião, permitindo a participação popular,
certarnente comprometida se a reunião fosse realizada no ambiente desta
Assernbléia, pelas dificuidades que as pessoas enfrentariam corn a
locomoçao.

Visitarnos o projeto irrigado de Pirapora e ali ouvirnos os produtores
relatando suas dificuldades e ouvimos as autoridades all presentes sobre
quais solucöes podem ser adotadas para o incremento da agricultura, que
certarnente farão parte do relatório final dos trabaihos da Comissão. Convém
ressaltar o importante trabalho do Presidente da Cornissâo de Agropecuaria,
Deputado Joâo Batista, e destacar a sua seriedade e o seu entusiasmo no
desempenho dos trabalhos.

Quanto a reunião da Comissão da Seca no Node de Minas, na cidade de
Montes Claros, tambérn ouvirnos diversas autoridades e tivernos a
participação rnais efetiva desta Casa, corn a presenca dos Deputados José
Braga, Gil Pereira, Arlen Santiago, corn destaque para a participacâo do
Deputado Carlos Pimenta, relator da Comissão. Contamos também corn a
presença do Prefeito de Juiz de Fora, Dr. TarcIsio Delgado, verdadeiro
testernunho de atuaçáo poiltica no Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é rnuito gratificante saber que todos estâo
empenhados em buscar solucães permanentes para o problema da seca na
região node de Minas, nas regioes do Jequitinhonha e do Mucuri.
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o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. Mais uma vez,

gostaria de congratular-me corn V. Exa., pelo excelente trabalho que tern
realizado a frente da Cornissâo da Seca. Desde que assurniu a Presidéncia,
V. Exa. tern sido urn incansável batalhador na busca pela solução, juntarnente
corn toda a bancada do Node de Minas, dos angustiantes problemas pelos
quais estamos passando. Como disse V. Exa., a Assembléia tern de colocar
os pés na estrada. Realmente, é isso mesmo.

A Assernbléia Legislativa precisa conhecer os problernas que estäo
ocorrendo fora dela.

Mais uma vez, parabenizo V. Exa., o nosso Presidente da Comissâo de
Poiltica Agropecuária e Agroindustrial, Deputado João Batista de Oliveira, que
tern, acima de tudo, urna verdadeira sintonia na solução desses problemas.

Fico rnuito feliz e muito honrado em pertencer a Comissâo da Seca. Mais
uma vez, rendo as minhas homenagens a Comissão por seu trabalho
incansável, corn que V. Exa. a frente. Temos a certeza de que encontraremos
dias melhores para o povo do Node de Minas.

Fazernos este registro corn muita tranquilidade e rnuito otirnismo. Parabéns
a V. Exa. e a todos os Deputados que cornpOern a baricada do Node por
terern feito essa viagem, buscando informacoes para a soluçao dos
problernas e das reivindicacoes.

o Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço as palavras do Deputado Dalrno
Ribeiro Silva, que muito tern contribuldo para esta Cornissäo, deslocando-se
para as diversas cidades de Minas Gerais.

lnirneros Prefeitos de toda a regiâo se deslocararn para dar a sua
contribuicao para o andamento daqueles trabalhos, dando sugestöes, levando
dados estatisticos, reivindicando recursos, reivindicando acães duradouras, e
näo aceitando rnedidas paliativas. Ambas as reuniöes foram de extrema
irnportància na orientaçao dos trabalhos desta Casa.

De minha parte, quero agradecer a Mesa, que tanto fez para garantir a
realizaçâo plena dos trabalhos, permitindo o deslocamento de funcionários
desta Casa, viabilizando o acompanharnento pela imprensa e, ate mesmo,
participando efetivamente dos trabalhos.

o Deputado Gil Pereira (em apade)- Deputado Dimas, tarnbérn gostaria de
parabenizar V. Exa. pela conducâo dos trabalhos a frente da Comissão da
Seca, urna Comissâo que, realmente, necessita desse impulso. Todos Os
Deputados do Node de Minas estão unidos nesse trabalho. V. Exa. tern feito
urn grande trabalho nessa Comissâo. Estâo all o nosso Presidente José
Braga, o Deputado Carlos Pimenta, que é o relator, o Deputado Arlen
Santiago, a Deputada Elbe Brandâo, o Deputado Wanderley Avila, enfim,
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todos Os Deputados da base que compoe o Norte de Minas também estão
empenhados.

o Norte de Minas merece uma deferência do Governo do Estado e,
principalmente, do Governo Federal. Não podemos ser discriminados pelo
Governo Federal porque fazemos parte da area mineira da SUDENE, e o
dinheiro que vai para o Nordeste tern de ir para o Norte e para o vale do
Jequitinhonha tam bern.

Tenho certeza de que V. Exa., na conclusâo desse trabaiho, vai nos dar
condiçöes de mostrar ao povo do Norte de Minas que estamos trabalhando
corn seriedade. Se Deus quiser, vamos poder alertar o Governo do Estado e,
principalrnente, o Governo Federal de que a região merece essa
diferenciação em relaçâo as outras regiães do Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado e parabéns pelo seu trabaiho.

o Deputado Dimas Rodrigues - Agradecemos ao Deputado Gil Pereira, que
é urn grande defensor do Norte de Minas.

A nossa expectativa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é de que a conclusão
dos trabaihos possa, realmente, direcionar a adocão de poilticas que
permitam o crescimento econOmico e a meihoria da qualidade de vida do
povo norte-mineiro.

Mas e importante frisar que o produtor rural encontra-se sacrificado,
sobretudo os produtores das areas irrigadas. As altas tarifas de energia
elétrica, comprometendo o custo da produçao em cerca de 70%, Os entraves
na liberação dos recursos, as elevadas taxas de juros constituern
preocupaçöes que requerem medidas mais urgentes. 0 produtor rural não
suporta rnais a falta de uma politica bern definida para o setor agrlcola, e é
corn este objetivo que a Comissão de PolItica Agropecuária vai lutar,
incansavelmente, na tentativa de resgatar a dignidade dos produtores rurais,
que são a esperança de Minas e do Brasil.

Quero salientar, Sr. Presidente, que sempre defendemos e sempre
rnostramos que a solução para os problemas do Pals está no campo.

Precisamos conscientizar o nosso Governo Federal, para que dote de mais
recursos o orçamento e, assim, possamos levar os nossos irmãos para 0
campo. Enquanto o Governo Federal aplica R$200.000,00 em uma fábrica,
para dar urn emprego, se aplicar R$18.000,00 criará 10 empregos,
beneficiando urna familia inteira. Precisamos retornar os nossos irmãos ao
carnpo. So assim, se Deus quiser, teremos urn celeiro produtivo em toda
Minas Gerais. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado José Alves Viana.
o Deputado José Alves Viana - Sr. Presidente e Srs. Deputados, no Ultimo
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dia 20, protocolei urn documento nesta Casa que diz o seguinte. (- Lê:) "0
Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. que seja
marcado por esta Casa urn fOrum para se discutir efetivarnente a questão da
crianca e do adolescente de rua. E urn problema antigo em Belo Horizonte, e
sabemos de várias reuniOes, palestras e sugestöes, mas nunca se conseguiu
atingir o cerne da questao e resolver efetiva e definitivamente o problema. A
justificativa e as pessoas ou Orgaos convidados serão decididos
posteriorrnente". Isso no dia 20/5/99.

Agora venho corn a justificação desse requerimento. (- Lê:) "De tempos em
tempos, a situaçào aflitiva e grave que envolve o recolhirnento de menores a
disposição da justica pela prática de infracão penal volta a ocupar espaco nos
noticiários e a incomodar a consciência dos cidadãos.

Os avancos obtidos corn a moderna legislacão, consubstanciada no
Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda não foram suficientes para dar
uma resposta satisfatOria ao problema, que se repete anos a fib.

As rebeliöes e fugas de menores dos Centros de Tratarnento em nada
diferem dos lamentáveis episódios que estigmatizararn os nücleos da antiga
FEBEM.

Ao que tudo indica, continua faltando uma diretriz para a orientação e
fiscalizaçâo do tratamento que a lei preconiza. 0 recolhimento do menor, sO
deterrninado pela justica em casos extrernos, näo é uma simples segregação
do meio social. E, antes de tudo, uma terapia social e comportamental voltada
para a formacão de novos valores e a autêntica reeducacao do rnenor.

Não será jogando esses menores em cárceres sem condiçöes de higiene,
sem agasalho, sem dignidade, que acrescentaremos a sua formaçâo os
valores que perrnitirão a rnudança de sua conduta. Ao contrário, o que se
obtérn é revolta, atitudes agressivas, desrespeito e fugas.

Assirn, o foragido volta as ruas, reassumindo a sua rotina de assaltos,
drogas e tudo o rnais que perrneia a vida do menor desassistido.

Torna-se, pois, imperativo o debate, ao qual se deve convocar a sociedade,
e a procura de caminhos, comecando pela proposta da elaboracào de regras
básicas para o tratamento do menor enquanto recoihido aos Centros de
Internaçâo ProvisOria e aos Centros de Integracão do Adolescente.

Tais norrnas, a serern rigorosamente cumpridas pelas autoridades
responsáveis pelos Centros, sob acompanhamento direto da Secretaria de
Justica e da sociedade em geral, estabeleceriam urn procedimento
padronizado, mais hurnano e mais justo, a exemplo das regras mInimas para
o tratamento do recurso, editadas pela ONU.

Peco, assim, a aprovacão dos rneus nobres pares ao presente
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requerimento, objetivando a realizacao de urn amplo debate, envolvendo
autoridades e a sociedade, abrindo-se as portas desta Casa a esse problema,
que vern inquietando a todos nôs. Os convites para esse fOrum ou seminário
seriam bern abrangentes - o Secretário de Justica, os Diretores dos Centros
de Reeducação, as autoridades judiciárias ligadas as Varas da Infáncia e da
Juventude, o Conseiho Estadual de Direitos Humanos, as entidades e Orgãos
não governamentais de defesa de direitos humanos, a Pastoral da Crianca,
outras autoridades e a sociedade ern geral.

Que essas normas venham humanizar e estruturar em bases cientIficas o
tratarnento desses menores, permitindo-Ihes uma tranquila reinserção social,
e proporcionar a comunidade a segurança e a certeza de urn futuro mais
promissor para esses jovens.

Sala das ReuniOes, 24 de malo de 1999".
Essa é uma solicitaçao que faco, por rneio de requerirnento, a esta Casa.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeco o aparte,

Deputado. Ouvi ateritarnente a brithante exposição de V. Exa., trazendo a
esta Casa, que e o palco das discussöes, esse assunto de grande relevância.
Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, sem dOvida alguma,
traça o perfil e Os destinos do menor. Mas ha necessidade da conscientizaçâo
do Estado e do poder pUblico, buscando, efetivarnente, dias meihores para
todos os menores do Brasil, de nosso Estado e de nossa Capital.

V. Exa. está de parabéns. Tenho certeza de que este debate, por sua
grande relevância, ira proporcionar dias meihores a todos Os conseihos
tutelares e a todas as comunidades que vivem efetivarnente o problerna do
menor. Hoje, temos a grande responsabilidade de dar ao menor todo o
amparo necessário, que é tambérn obrigaçao do Estado. Cabe a nós,
legisladores, essa grande parceria, essa união de esforcos, buscando, assirn,
trazer a nossa contribuiçâo. Associo-me a V. Exa., corn esse requerimento
tao feliz, pelo qual vamos debater sobre os dias meihores para o menor de
nossa sociedade. Parabéns, Deputado José Alves Viana. Vamo-nos associar
a V. Exa., pedindo a Deus que nos abençoe nesse projeto, nesse trabaiho,
sem düvida alguma de grande relevância. Pode contar corn nosso trabaiho e
nossa parceria, assim corno a de todos os pares desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado José Alves Viana - Agradeço as palavras do nobre Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

O segundo requerimento que faco ao Presidente diz o seguinte.
- Lê requerimento em que solicita manifestaçao de congratulacOes corn o

jornal "Curvelo NotIcias", pelos seus 40 anos de existência.
A justificacäo 6 a que se segue:
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"Esse jornal, "Curvelo Noticias", criado ha 40 anos, no Municipio de

Curvelo, e mantido ate os dias de hoje graças a visão e o dinarnismo de seu
proprietário, Sr. Raimundo Martins, circula não sO em Curvelo, rnas em
nOrnero expressivo de municIpios mineiros. Trata-se de poderoso elo entre os
rnunicIpios, que se integram através das matérias jornalIsticas nele inseridas.

Utilizando o slogan 'Urn jornal que tern alma", é o mais antigo jornal de
Curvelo ern circulaçào, já fazendo parte das tradicOes do povo curvelano,
principalmente daqueles que moram longe de sua terra-mae, que matam
assirn as saudades e tomam conhecimento do que acontece em Curvelo,
lendo mensalmente o "Curvelo Noticias".

Sei da luta incansável do amigo Diquinho - como é chamado o jornalista
Rairnundo Martins - para manter em circulacâo, durante estes 40 anos, o
jornal "Curveto NotIcias", que ao longo do tempo conquistou não sO a gente
curvelana, como a gente mineira."

Que seja enviado ofIcio para Raimundo Martins dos Santos.
Eram esses os dois requerimentos que eu tinha que apresentar, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Bené Guedes.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados

populares presentes nas galerias, venho a esta tribuna para dizer da nossa
alegria de termos participado ontem da convençâo do PDT, que aconteceu na
sede da Sociedade Mineira de Engenheiros e que mostrou, mais uma vez, a
unidade do partido, a vontade de fortalecê-lo, de fazer corn que o PDT cresca
no nosso Estado e marque, nas prOximas eleicöes municipais que se
avizinham, a sua presença, elegendo muitos Prefeitos, muitos Vereadores.

Nessa convencào, elegemos para a Presidência do partido o Deputado
Federal OlImpio Pires Guerra, nosso prezado amigo Li, ex-Prefeito de Itabira,
eleito Presidente juntamente corn nosso querido companheiro de bancada
Deputado Estadual Marcelo Gonçalves, eleito Vice-Presidente.

NOs, que os conhecemos, entendemos que o PDT fez uma excelente
escolha. Temos certeza de que essa dupla ira comandar, corn muita
determinaçao, com muita força, o partido em nosso Estado.

Quero também dizer que o trabaiho ate aqui executado pelo Presidente
Silvio Abreu, ex-Deputado Federal, foi digno, foi urn trabaiho hercUleo,
fazendo tudo para que o partido participasse ativarnente de jornadas polIticas,
acabando por faz&-lo crescer em nosso Estado.

O Presidente Silvio Abreu merece o nosso respeito, a nossa consideraçao e
o nosso reconhecimento. Temos certeza absoluta de que seu trabaiho será
muito bern sequenciado pelo Deputado Federal OlImpio Pires Guerra, que
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também tern experiência politica, tendo sido Prefeito de Ttabira e, rias Ciltirnas
eleiçoes, fol o Unico parlamentar eleito pelo PDT em Minas Gerais. E uma
pessoa extraordinária, que, corn os companheiros e companheiras do partido,
corn a executiva do partido, corn os nossos Deputados Estaduais, que somos
oito, temos certeza de que o PDT continuará a fazer urn born trabalho.

Temos certeza de que vai melhorar muito a atuacäo do riosso partido,
principalmente no interior, porque o novo Presidente quer realizar encontros
regionais, fortalecendo-o cada vez mais.

Vimos que a sua plataforma de governo, dentro do PDT, é, realmente, das
meihores, e varnos ajudá-lo. Ternos certeza de que a Bancada do PDT não
faltará para corn o Li, e, certarnente, varnos ter uma boa presença nesses
dois anos de rnandato da nova executiva, razäo pela qual, tarnbém, quero
aqui expressar o meu contentamento de participar desse momento,
enaltecendo sobretudo a presença ontem, aqui, do ex-Governador Leone!
Brizola, urn dos maiores lideres brasileiros, que veio a Minas prestigiar a
convençâo do PDT.

Juntamente corn ele, estava o Deputado Federal Neiva Monteiro, e a
presença dessas duas personalidades evidentemente enriqueceu e valorizou,
sobrernaneira, a nossa convenção e temos a certeza de que, sob a
orientação de Leone! Brizola, o PDT está rnuito bem-conduzido e é, hoje, sern
dtvida, urn dos partidos mais fortes do Pals. Temos muito que fazer, muito
terreno que ganhar, mas corn as rnudanças que ocorrern nesse mornento, o
PDT parhcipa efetivamente do processo em nivel nacional, mantendo urna
oposiçâo ao atual Governo Federal, que tern realmente razão de ser, por tudo
aquilo de errado que vem ocorrendo em nosso Pals, principairnente na area
econôrnica.

0 PDT vem batendo duramente na questão de se rnoralizar a area
econômica do Governo, para que ele mude o seu comportarnento. Leone!
Bnzola aqul esteve no dia de ontem, para dizer que o PDT não vai realmente
se curvar diante do poderlo internacional e sempre vai contestar a sua acão
danosa ao nosso povo, que ja não pode continuar sofrendo pela falta de
comprornisso e de seriedade daqueles que deveriarn t6-los na conduçao dos
dificeis problemas nacionais.

Finalizando, quero dizer que os Presidentes dos nossos diretórios,
companheiras e companheiros que participararn da nossa convenção vão se
unir cada vez rnais e atrair novas lideranças para o partido. Temos realmente
noticias de que muitos valores da politica rnineira estarâo vindo para o PDT, o
que nos dá uma perspectiva boa para o presente e o futuro.

Enalteço, ainda, duas figuras do atual Governo estadual, o Secretário
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Hargreaves, que tern mantido urn contato rnuito estreito corn a nossa
bancada, tern sido rnuito solicito e tern, através do diálogo, procurado atender
as reivindicaçöes de nosso partido. Entendernos que nos próxirnos dias 0
PDT poderá receber alguns atendirnentos por parte do Governo, o que é
fundamental para a nossa acão polItica na Capital e no interior. Tarnbém
assim tern atuado o Secretário Manoel Costa, do Planejamento, nosso
companheiro de partido, que nessa importante Pasta vern fazendo urn bonito
trabalho, procurando ajudar a Bancada do PDT. E nos vários contatos que
temos feito no interior, onde a presenca desse Secretário se faz sentir, é
visIvel a sua lealdade a nossa bancada, ao nosso partido e aos nossos
principios.

São essas as nossas consideracöes, nosso eminente Vice-Presidente,
Deputado José Braga, hoje nas funçoes de Presidente, a quem queremos
enaltecer pelo seu trabaiho na Assembléia, procurando honrar e dignificar o
cargo que lhe foi confiado. A nossa bancada e aos nossos queridos
companheiros, Alencar da Silveira Junior, Alvaro Antonio, Marcelo Gonçalves,
João Batista de Oliveira, José Alves Viana, queremos dizer-lhes que o nosso
dever aqui nesta Casa é realmente o de trabalhar e procurar construir urn
Estado cada vez melhor para todos os mineiros. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dairno Ribeiro da Silva.
• Deputado Dalrno Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

amigos, trago a esta tribuna, corn muita satisfacao, a noticia do excelente
desempenho do Diretor-Geral do DER-MG, no tocante ao que o Su! de Minas
tern recebido desse órgão.

Ha aproxirnadarnente 40 dias, fizernos uma visita a nossa região Sul
rnineira, juntamente corn o Dr. Bortoletti e o Dr. Mauricio Guedes, Secretário
de Obras, visitando urn trecho rodoviário, quando, na oportunidade,
constatamos urn sbrio perigo existente na ponte que liga Ouro Fino a
Jacutinga. De irnediato, o nosso Dr. Bortoletti determinou providências
necessárias quanto a uma vistoria técnica nessa ponte.

0 Na sexta-feira passada, encontrava-me em minha base, em Ouro Fino,
quando recebi do Diretor do DER, por volta de 18 horas, cornunicado
telefônico em que, pessoalmente, comunicava, por parte do DER, que a
referida ponte seria irnediatarnente interditada. Hoje, logo de rnanhä, estive no
DER, e pudemos constatar a gravidade do estado em que se encontra a
referida ponte, trazendo s6rio perigo a toda a região sul-mineira. lgualrnente,
tanto o Municipio de Jacutinga como o de Ouro Fino, por rneio de seus
ilustres Prefeitos, não tern medido esforcos para viabilizar urn acesso
necessário, uma variante para não prejudicar o trãnsito. De sua parte, o DER
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também, que se encontra na minha regiâo, tern dado toda a assistência
necessária para que esse importarite tráfego não seja interrompido.

Fica aqui o meu registro de agradecimento ao nosso Diretor do DER, pela
especial atenção que tern dado a este Deputado e ao Sul de Minas. Muito
obrigado.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reuniäo extraordinária de
arnanhã, dia 25, as 20 horas, nos termos do edital de convocação, bern como
para a reuniào ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a ordem do dia a
ser publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAcAO
As dez horas do dia treze de maio de mil novecentos e noventa e nove,

cornparecern na Sala das Cornissães os Deputados João Leite, Alberto
Bejani, Ivo José, Christiano Canêdo, Márcio Cunha, José Alves Viana e
Miguel Martini, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença
do Promotor de Justiça ROmulo de Carvatho Ferraz. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os trabaihos
e, em virtude da aprovaçào de requerimento do Deputado Alberto Bejani,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente acusa o recebimento da
seguinte correspondéncia: OfIcio no 69/99, do Dr. Epaminondas Fulgêncio
Neto, Procurador-Geral de Justica, que informa a designacão do Promotor de
Justica ROmulo de Carvaiho Ferraz, para acompanhar os trabalhos da CPI;
OfIcio no 65/99, do Dr. José Flávio Dolabela Chagas, Corregedor
Administrativo da Secretaria de Recursos Humanos e Administração,
encaminhando a relaçâo dos procedimentos administrativos concluldos e a
dos em andamento naquela Secretaria; OfIcio n o

 
317/GAB/99, do Dr.

Adaiclever Lopes, Chefe de Gabinete do Secretário da Seguranca PUblica,
encaminhando o prontuário do Delegado Hilário Teixeira; Oficio no 5.184/99,
do Dr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG,
encaminhando o organograma cornpleto e discrirninado da estrutura orgãnica
desse Departamento. Em seguida, informa que a reunião se destina a ouvir
os Srs. Milton Clementino Costa, José Maria dos Santos, Adeir Almeida
Figueiredo, Ivair Almeida Figueiredo, lsrnair Almeida Figueiredo e os Cabos
Celso Caldeira Brant e AntOnio Cãndido Filho e a discutir e votar proposicOes
da Comissão. Registra-se o não-comparecimento dos Srs. Milton Clementino
Costa, Ivair Almeida Figueiredo e dos Cabos Celso Caldeira Brant e AntOnio
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Cândido Filho. Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia, e são aprovados Os
seguintes requerimentos: do Deputado Alberto Bejani, solicitando sejam
convocados os Srs. Geraldo Campos Filho, Francisco de Assis e Catarina de
Sena Barros da Silva para prestarem depoimento a esta Comissão, e seja
encaminhado ao DETRAN-MG pedido de informacoes sobre a emissão da
Carteira de Habilitaçao n o 008382427, registro 26.009.636-9, em nome de
Welio Pereira dos Santos, e o envio da documentacão referente a
mencionada carteira; do Deputado Ivo José, solicitando a intimação do
Vereador José Maria Soares, de Divinoländia de Minas, e dos Srs. João
Geraido da Silva e Milton Clementino da Costa para prestarem depoimento a
esta Comissão; a inter-feréncia da Comissão junto ao Comando-Geral da
PMMG, para proteção do Vereador José Maria Soares, de Divinolãndia de
Minas, e a seus familiares; o envio de pedido de informacães ao Comando
Geral da PMMG sobre a possIvel existência de inquérito para apurar a venda
de CNHs na cidade de Divinolãndia de Minas pelos Cabos Celso Caldeira
Brant e AntOnio Cãndido Filho e pelo Sargento reformado Milton Clernentino
Costa e sobre os dados constantes nas fichas funcionais dos citados policiais;
envio de pedido de informacaes aos Departamentos de Trãnsito dos Estados
da Paraiba, de Goiás e da Bahia sobre as CNHs originárias naqueles
Estados, vendidas na cidade de Divinolãndia de Minas, e sobre os prontuârios
correspondentes, os exames medicos, psicotécnicos, de tegislacao e de
direção. Em seguida, são ouvidos, cada urn por sua vez, os Srs. José Maria
dos Santos, Adeir Almeida Figueiredo, Ismair Almeida Figueiredo, Ademar
Gonçalves, Ajalmar Felipe de Araüjo, João Geraldo da Silva, Marcelo Marçal
Dias e José Maria Scares, a quem são prestados esclarecimentos sobre 0
funcionamento das comissOes parlamentares de inquérito. Cada depoente é
devidamente qualificado e questionado pelos membros da Cornissão,
conforme consta nas notas taquigráficas. 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 ComissOes, 19 de malo de 1999.
João Leite, Presidente - José Alves Viana - Christiano Canédo - Ivo José -

Alberto Bejani.
ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE PROPOSTA

DE EMENDA A coNSTlTulçAo N o 14/99
As dez horas e dez mirrutos do dia vinte e urn de rnaio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Cabo
Morais, Rogério Correia, Alberto Pinto Coelho (substituindo este ao Deputado
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Elmo Braz, por indicaçào da Liderança do PPB) e Rêmolo Aloise (substituindo
o Deputado Sebastião Costa, por indicaçao da Liderança do PFL), membros
da supracitada Cornissão. Estão presentes também os Deputados Durval
Angelo e Sargento Rodrigues e o Deputado Federal Cabo JUlio. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Rêmolo
Aloise, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reuniâo se destina a apreciar o parecer para o 10 turno, do
relator, Deputado Rémolo Aloise, sobre a Proposta de Emenda a Constituiçao
n° 14/99. Corn a palavra, o relator solicita prazo regimental ate as 15 horas,
para emitir o seu parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Cornissâo
para a reuniâo extraordinária do mesmo dia, as 15h3Omin, corn a finalidade
de se apreciar o parecer do relator, para o 10 turno, sobre a Proposta de
Emenda a Constituiçäo n° 14/99, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de maio de 1999.
Cabo Moraes, Presidente - Rêmolo Aloise - Luiz Fernando Faria.

TRAMITAçA0 DE PROP0sIçOEs
PARECER PARA 0 10 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

coNsl:TulçAo No 14/99
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como primeiro

signatário o Deputado Durval Angelo, a Proposta de Emenda a Constituiçâo
no 14/99 altera a redaçâo dos arts. 39, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e
143 da Constituiçào do Estado e acrescenta artigo a seu Ato das Disposicöes
Constitucionais TransitOrias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 14/5/99, a proposição foi
encarninhada a esta Comissao Especial para receber parecer, nos termos do
art. 201 do Regimento Interno.

0 Governador do Estado enviou a esta Casa, por rneio da Mensagem n°
29/99, a Proposta de Emenda a Constituição n o 18/99, publicada nesta data e
anexada a proposiçâo em análise, nos termos do art. 173, § 2 1, do Regimento
lnterno, por decisào da Presidência desta Casa.

Fundamentaçâo
A finalidade da proposiçao em exame 6 a de adequar o texto da
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Constituiçâo do Estado a Carta Magna, principalmente em virtude das
rnodificaçöes introduzidas no texto desta pelas Emendas a Constituição n°s
18 e 19, de 1998, no tocante ao tratamento dado ao Corpo de Bombeiros
Militar.

Vale salientar que as acães da Policia Militar estâo voltadas
primordialmente para a proteçäo social, a prevencâo e a repressão a
criminalidade, basicamente por meio de policiarnento ostensivo, além de
outras competéncias legais. Por outro lado, o Corpo de Bombeiros tern funcâo
diferenciada e especifica, voltada sobretudo para acöes de defesa civil,
prevencão e combate a incéndios e situaçöes de ernergência, tais coma
sinistros, afogamentos, acidentes corn veIculos automotores em geral e
qualquer tipo de catástrofe.

Essas atribuicöes diferenciadas levaram o legislador constituinte federal, ao
tratar da segurança pUblica, a dar aos corpos de bombeiros militares
tratamento especIflco, a semelhança daquele concedido as polIcias militares
dos Estados, conforme o inciso V do art. 144 da Constituiçao da RepUblica.

Vários Estados da Federacão ja adaptararn, corn sucesso, as textos das
respectivas Constituicöes a essa nova abordagern, motivo pelo qua[ deve a
Estado de Minas Gerais acompanhar a evolucão conceitual, estrutural e
operacional em curso.

De fato, para melhor desempenhar sua rnissão, a Corpo de Bornbeiros
Militar deve possuir autonomia administrativa e financeira, ter cornando
independente e orcamento prOprio, que Ihe permitam dirnensionar de forma
mais adequada sua força de trabalho e adotar técnicas de planejarnento
global de suas açöes, alicercadas em politicas e diretrizes especIficas, corn
estrategia própria.

A análise da proposta original evidenciou a necessidade de ajustes e
adequaçoes técnicas e terrninolOgicas em seu texto.

A par disso, tramita nesta Casa a Projeto de Lei n° 182/99, de iniciativa do
Poder Executivo, propondo anistia e imediata reforma disciplinar para quase
duas centenas de praças excluidas da PMMG em virtude de sua participaçào
no movirnento reivindicatOrio de junho de 1997.

Ern exaustivas discussöes durante a trarnitaçâo da proposicao, tanto nas
cornissöes quanto no Plenário, onde se encontra, tern havido unanimidade de
posicionamento dos parfarnentares a favor da anistia e divergências
acentuadas quanta ao destino que deva ser dado as pracas a serern
anistiadas. Enquanto a projeto original prevé a reforma disciplinar corn
proventos integrals, foram apresentados ate a rnornento dez substitutivos e
quatro emendas, corn várias alternativas quanto a segunda parte do projeto:
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reforma disciplinar corn proventos proporcionais, agregação a Secretaria de
Recursos Humanos e Administração ou a Secretaria da Segurança PCiblica e
retorno das praças a corporação, para serem lotadas nas mesmas unidades
em que estavam, nas unidades mais prOxirnas delas ou, ainda, no Corpo de
Bornbeiros.

Tern-se evidenciado nesta Assernbléia, nesse processo de discussäo, a
presença de fundamentos constitucioriais do estado democrático de direito,
quais sejam, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais
do trabalho e o pluralismo politico, enumerados no art. 10 da Carta Magna.

Sensibilizado corn as tendências de soluçào do problerna relacionado corn o
retorno das praças a atividade, o Governador do Estado acaba de enviar a
esta Casa, por meio da Mensagern no 29/99, a Proposta de Ernenda a
Constituição no 18/99, publicada nesta data, a qual, conforme jã assinalarnos,
foi anexada a proposição em análise por decisão da Presidência desta Casa.

0 exame de seu conteüdo permitiu-nos aprimorar a proposta de emenda
sob cornento, acolhendo as sugestães emanadas do Executivo e
incorporando-as ao nosso parecer.

Julgamos oportuno, portanto, que a proposta de emenda, além de propor
que o Corpo de Bombeiros se desmembre da PMMG, procure dar soluçao
definitiva, em nIvel constitucional, a questao social e polltica da rnaior
relevãncja, qual seja, a de anistiar e fazer retornar ao trabalho pessoas
habilitadas e corn vontade férrea de voltar a atividade policial, a fim de dar sua
contribuição as acöes práprias do Estado, na area de seguranca ptbIica.

Tendo sido apresentadas emendas parlarnentares ao texto original do
Substitutivo n o 1, de nossa autoria, as quais vém enriquecer nossa proposta
anterior, incorporamo-las a nossa proposição, que passa a ter nova redação.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela aprovação da Proposta de Ernenda a

Constituição n o 14/99 no 10 turno, na forma do Substitutivo no i, que a seguir
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N o 1
Altera a redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e

143 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 "caput" do art. 39 da Constituiçao do Estado passa a vigorar corn

a seguinte redação:
"Art. 39 - São militares estaduais os integrantes da Policia Militar e os do

Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto prOprio
estabelecido em lei cornplernentar.".
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Art. 2° - 0 inciso VII do art. 61 da Constituicão do Estado passa a vigorar

corn a seguinte redacao:
"Art. 61 - ................................................................................
VII - fixaçäo e modificação dos efetivos da PolIcia Militar e do Corpo de

Bornbeiros Militar;".
Art. 31 - A alinea "a" do inciso III do art. 66 da Constituicão do Estado passa

a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 66 - ............................................................................
III - .....................................................................................
a) a fixacão e a modificação dos efetivos da Pollcia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;".
Art. 4° - Fica o art. 90 da Constituição do Estado acrescido do inciso XXVIII,

passando o inciso XXV a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 90- ............................................................................
XXV - exercer o comando superior da Policia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar, promover seus oficiais e nomeá-los para os cargos que
Ihes são privativos;

XXVIII - relevar, atenuar Cu anular penalidades administrativas impostas a
servidores civis e a militares do Estado, quando julgar conveniente.".

Art. 5° - A alInea "b" do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado passa
a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 106 - .................................................................

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 20 do art. 93, Os
Juizes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juizes de Direito, os
membros do Ministério PUblico, o Comandante-Geral da Policia Militar e o do
Corpo de Bornbeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes cornuns e
nos de responsabilidade;".

Art. 6° - 0 "caput" do art. 110 e o "caput" do art. 111 da Constituicão do
Estado passarn a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 110 - 0 Tribunal de Justica Militar, corn sede na Capital e corn
jurisdicão em todo o território do Estado, compöe-se de juizes Oficiais da
ativa, do mais alto posto da Pollcia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar e
de juizes civis, em nürnero Impar, fixado na Lei de Organizacão e Divisão
Judiciárias, rnantendo sempre a maioria dejuIzes Oficiais, em uma unidade.".

"Art. 111 - Compete a Justica Militar processar e julgar o policial militar e o
bombeiro militar, em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justica
Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de Oficial e da graduacão
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de praca.".

Art. 7° - 0 art. 136 da Consttuiçào do Estado fica acrescido do seguinte
inciso Ill:

"Art. 136 - ...........................................
II - Corpo de Bombeiros Militar.".
Art. 80 - 0 art. 137 da Constituição do Estado passam a vigorar corn

seguinte redaçäo:
"Art. 137 - A Poilcia Civil, a Poilcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se

subordinam ao Governador do Estado.".
Art. 91 - 0 "caput", Os inCiSos I e II e os § 1 1 e 21 do art. 142 da

Constituição do Estado passam a vigorar corn a redação que segue, ficando
suprimido o inciso IV:

"Art. 142 - A Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças piblicas
estaduais, são órgãos permanentes, organizados corn base na hierarquia e
na disciplina militares, preferencialmente sob o comando de Oficial da ativa do
Ultimo posto, competindo:

- a Poilcia Militar a poilcia ostensiva de prevencâo criminal, de segurança,
de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananclais e as atividades
relacionadas corn a preservação e a restauração da ordem püblica, além da
garantia do exercIcio do poder de polIcia dos Orgãos e entidades pUblicos,
especialmente das areas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso
e ocupação do solo e de patrimônio cultural;

II - ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e a execucào de acães de
defesa civil, prevenção e combate a incêndio, pericia de incêndio, busca e
salvamento e o estabelecimento de normas relativas a seguranca das
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe.

§ 1° - A Poilcia Civil, a PolIcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar são
forças auxiliares e reservas do Exército.

§ 20 - A vista de decisão, sempre fundamentada, o comando da PolIcia
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oficial da
reserva, que tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo,
cargo privativo do (iltimo posto da corporação."

Art. 10 - 0 art. 143 da Constituição do Estado passa a vigorar corn a
seguinte redacão:

"Art. 143 - Lei complementar organizará a Poilcia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar.

Parágrafo Unico - 0 Regulamento Disciplinar das corporaçöes de que trata
o 'caput" será revisto periodicamente pelo Poder Executivo, em intervalos
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máximos de cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atualizacão.".

Art. 11 - Os oficiais e praças lotados em unidades do Corpo de Bombeiros
do Estado na data da publicação desta emenda terào o prazo de noventa dias
para realizar a opcâo irretratável de perrnanência na Poilcia Militar.

Art. 12 - Ate que a lei complementar disponha sobre a organização básica,
o estatuto dos servidores e o regulamento do Corpo de Bombeiros Militar,
aplicar-se-á a essa corporacão a legislação vigente para a PolIcia Militar.

Art. 13 - 0 Poder Executivo promoverá a revisâo do Regulamento
Disciplinar (R116) edo Estatuto da Policia Militar no prazo de cento e oitenta
dias contados da publicacão desta emenda, visando ao seu aprimorarnento e
atualizaçao.

Art. 14 - As pracas da Poilcia Militar de Minas Gerais exciuldas em virtude
do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam reincluldas nos
quadros do Corpo de Born beiros Militar, asseguradas a contagem do tempo e
a mesma graduação anteriores ao afastamento.

§ 1° - Para o exercicio do direito a que se refere este artigo, as pracas
deverão, no prazo de trinta dias contados da data da publicação desta
emenda:

I - apresentar requerimento escrito;
II - renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funda a acão

judicial proposta contra o Estado em virtude de sua exclusão pelos fatos
referidos no "caput" deste artigo.

§ 2° - 0 Governador do Estado de Minas Gerais editará decreto na data da
publicação desta emenda, relacionando os nomes das pracas referidas neste
artigo.

Art. 15 - Ficam retiradas das fichas individuais dos militares que
participaram do movimento reivindicatOrio de junho de 1997 todas as
anotaçoes e registros de punicöes administrativas ou disciplinares dele
decorrentes.

Art. 16 - Esta emenda a Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissães, 25 de maio de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - João Leite - Rogério

Correia - Luiz Fernando Faria.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 245/99

Comissão de Educacào, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De autoria do Deputado César de Mesquita, o Projeto de Lei n° 245/99 tern
por objetivo declarar de utilidade pblica a Liga Desportiva-Cultural
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Afrikpoeira, corn sede no MunicIpio de Araguari.
A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituicão e

Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
emendando-a; a seguir, fol encaminhada a esta Cornisso para deliberaçao
conclusiva em turno ünico, conforrne dispöe o art. 103, I, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçäo
A entidade em apreço tern-se destacado no referido municIplo entre as

instituiçães dedicadas ao esporte e a cultura. Seu principal objetivo é difundir
e incentivar a capoeira por meio de campeonatos e torneios em geral,
proporcionando aos filiados orientação relativa aos melhores métodos para
sua prática e desenvolvirnento.

Isso posto, acreditamos ser a instituicâo merecedora do titulo de utilidade
püblica.

Conclusao
Diante do aduzido, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 245/99

corn a Emenda no 1, oferecida pela Comissão de Constituição e Justica.
Sala das Comissães, 25 de maio de 1999.
José Milton, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 197/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Alberto Bejani, visa a conceder

pensão especial aos dependentes do falecido cabo da PM Valério Santos
Oliveira.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justica, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou-lhe a Emenda n o i, vem o projeto a esta Comissão,
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do
Regimento lnterno. Apensado a proposição está o Projeto de Lei no 218/99,
da Bancada do PFL, que postula seja promovido "post mortem" a graduacão
de 30-sargento o falecido Cabo da PM Valério dos Santos Oliveira.

Fundamentacao
O Cabo Valério dos Santos Oliveira, a cujos dependentes se destinam Os

beneficios previstos nesta proposiçâo, teve importante papel na contencáo do
movimento desencadeado por crise institucional da PolIcia Militar ocorrida em
1997. Favorável a urn movimento reivindicatOrio pacIfico, tentou evitar a
ocorréncia de possIveis modes, decorrentes do acirramento de ànirnos dos
colegas durante a manifestacão da categoria. Por gesto de tao grande
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coragem e nobreza, acabou pagando corn a prOpria vida.

Esse ato de companheirismo rnerece, sern düvida, ser reconhecido pelo
poder piblico de algurna forma.

Na impossibilidade de devolver-Ihe a vida ou, ao menos, indenizá-lo
pessoalmente, a forma de reconhecimento encontrada por membros desta
Casa fol transferir tais benefIcios a seus dependentes.

Do ponto de vista legal, conforme sugeriu a Comissâo precedente, seria
adequado conceder-Ihe a graduação de 3 0-sargento, a partir da data de seu
falecimento.

Conclusão
Em virtude das razöes aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

197/99 no 10 turno, corn a Emenda no 1, da Comissâo de Constituiçao e
Justica.

Sala das Comissöes, 25 de malo de 1999.
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator - Ronaldo Canabrava.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE MAJO DE 1999

ATAS

ATA DA 36a REUNIAO ORDINARIA, EM 25/5/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Oficios - Questöes de ordem - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentacâo de Proposiçöes: Projeto de Lei n o 356/99 -
Requerimentos n

o
s 341 a 343/99 - Requerimentos da Bancada do PSB (2),

dos Deputados José Alves Viana, Paulo Piau, Rogerio Correia e Anderson
Adauto e outros e da Comissão de Direitos Humanos - Comunicaçôes:
Comunicaçaes das Cornissães de Educacão, de Saüde, de Administração
PUblica e de Assuntos Municipais - Oradores lnscritos: Discursos dos
Deputados Miguel Martini, Fábio Avelar, Carlos Pimenta, João Leite e
Eduardo Hermeto - 21 Parte (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de lnscriçoes -
Palavras do Sr. Presidente - DecisOes da Presidéncia - Questäo de ordem -
Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Anderson Adauto e outros; deferimento - Discussão e Votaçao de
Pareceres: Parecer da Cornissâo de Justica pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei no 7/99; aprovaçâo - Parecer da Comissão de Justica pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 111/99; discurso do Deputado
Alvaro Antonio; encerrarnento da discussâo; rejeiçâo - Parecer da Comissão
de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 121/99;
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovaçao do requerimento -
Parecer da Comissâo de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
no 128/99; aprovação - Votaçäo de Requerimentos: Requerimentos do
Deputado Rogerio Correia e da Cornissäo de Direitos Humanos; aprovaçäo -
Requerimento n o 54/99; questao de ordem; leitura das Emendas n os 1 e 2;
votaçáo do requerimento, salvo emendas; aprovaçäo; votacâo das Emendas
ri°s 1 e 2; aprovaçâo; questâo de ordem - Requerimentos n

o
s 56, 68 e 74/99;

aprovação - 2a Fase: Discusso e Votaçâo de ProposiçOes: Discussão, em 10
turno, do Projeto de Resoluçâo n o 18/99; questäo de ordem; leitura da
Emenda no 1; encerramento da discussâo; aprovaçâo corn a Emenda no 1 -
Discussâo. em 2 1 turno, do Projeto de Lei no 194/99; discurso do Deputado
Joâo Leite; questão de ordem; existência de "quorum" para discussão;
encerramento da discussão; charnada para recomposição do nUmero
regimental; existëncia de "quorum" para votaçào; votação do projeto;
aprovaçâo; declaraçâo de voto - Discussào, em turno tnico, do Projeto de Lei
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no 123/99; aprovaçâo corn a Emenda n o 1 - Discussào, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n o 10/99; aprovaçào corn as Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussäo,

em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 11/99; apresentacão da Emenda no 3;
encerramento da discussâo; encaminhamento do projeto corn a emenda a
Cornissào de SaUde - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 16/99;
aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei no 42/99; designacão de relator; utilizaçâo pelo relator do prazo
regimental - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 84/99; aprovaçâo
corn a Emenda no 1 - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 105/99;
apresentacao da Emenda no 1; encerrarnento da discussao; encaminhamento
do projeto corn a emenda a Cornissäo de Direitos Hurnanos - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei n o 117199; apresentaçâo da Emenda n o 1;
encerramento da discussäo; encaminhamento do projeto corn a emenda a
Comissão de Direitos Hurnanos - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no
118/99; aprovaçâo na forma do Substitutivo n o 1 - Discussâo, em 1 1 turno, do
Projeto de Lei no 130/99; apresentacäo da Emenda n o 3; encerramento da
discussäo; encaminhamento do projeto corn a emenda a Comissâo de
Fiscalizaçao Financeira - Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 143/99;
aprovaçäo corn a Emenda n o 1; declaracao de voto - Discussâo, em 10 turno,
do Projeto de Lei no 154/99; apresentacâo do Substitutivo no i e da Emenda
no 3; encerramento da discussâo; encaminhamento do projeto corn o
substitutivo e corn a emenda a Comissão da Adrninistraçao Püblica -
QuestOes de ordern - 3a Parte: Oradores Inscritos: Discurso do Deputado
Sargento Rodrigues - Ericerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecern Os Deputados: 	 -
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelrno Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Arnilcar Martins - AntOnio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio Jtilio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Edson Rezende - Eduardo
Brandäo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandáo - Elmo Braz - Errnano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João
Leite - Joâo Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
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Menezes - Marcelo Gonçalves - Marcia Kangussu - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastiâo Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As l4hllmin, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniao. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunio anterior.

P Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Alberto Bejani, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Dilzon Melo, 1°-Secret6rio, lê a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. Alexandre de Paula Dupeyrat Martins, Secretário da Fazenda,
informando, em atenção a requerirnento do Deputado Paulo Piau
(prorrogaçao do Convënio ICMS 52/91), que a citado convênio já fol
prorrogado.

Dos Srs. Cleinio Francisco de Carvaiho, Presidente da Câmara Municipal de
Patos de Minas; Renato Zouain Zupo, Juiz de Direito de Patos de Minas; Eli
Rodrigues Martins, Vereador a Cârnara Municipal de Ipatinga; Altamir
Fernandes de Sousa, Vereador e Presidente do PT de Patos de Minas, e
Reinaldo José de Magalhâes, Presidente do Sindicato dos Delegados de
Policia do Estado de Minas Gerais, manifestando-se favoravelmente a
aprovaçâo do Projeta de Lei no 182/99. (- Anexe-se ao Projeta de Lei n°
182/99.)

Do Cel. BM Gabriel Cunha Amorim, Coordenador da Defesa Civil do
Espirito Santo, manifestando-se favoravelmente a aprovaçäo da Proposta de
Ernenda a Constituicâo n o 18/99. (- Anexe-se a Proposta de Emenda a
Constituiçao no 18/99.)

Do Sr. Manoel VespUcio da Costa Vasconcelos, Vereador a Cârnara
Municipal de Conselheiro Lafaiete, solicitando a apresentacâo de projeto de
lei corn vistas a retençäo de porcentagem da arrecadaçâo da COPASA-MG
em favor dos municIpios. (- A Comissão de SaUde.)
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Do Sr. Marcelo de Araüjo Rodrigues, Diretor dos Correios de Minas Gerais,

agradecenda a convite para participar do Ill Encontro do Corpo Consular de
Belo Horizonte e do Encontro de lntercâmbio Cultural.

Do Sr. José Eduardo Lopes Cançado, Chefe de Gabinete do Vice-
Governador, encaminhando oficio do Presidente dos Juizes de Paz do Estado
e outras, em que solicitam a aprovação do projeta de lei que regulamenta a
Juizado de Paz no Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 181/99.)

Do Sr. Jurandir Persichini, Chefe de Gabinete da Secretaria do
Planejamento, informando que o Sr. Paulo Roberto Araüjo, Assessor Chefe
da Assessoria de Planejamento e Coordenaçäo foi indicado para representar
essa Pasta na audiência püblica destinada a obter esclarecimentos sobre a
construçâa da barragem do rio Jequitai.

Do Sr. Waltamir Pereira, Delegada Seccional da 10a Delegacia Seccional de
Policia, de Ribeirão das Neves, encaminhando cópia da dacumentacäo
referente a venda de carteiras de habilitaçao, ocorrida nessa comarca. (- A
CPI da Carteira de Habilitacâo.)

Do Sr. Felix de Sousa Araüjo Sobrinho, Secretário Legislativo da
Assembléia Legislativa da Paraiba, encaminhando exemplar do Codigo de
Etica e Decoro Parlamentar da referida Assembléia, e exemplares do Diana
do Poder Legislativo desse Estado.

Do Sr. José Januzzi de Souza Reis, Chefe de Gabinete do Reitor da UEMG,
prestando informaçoes acerca das denUncias feitas par diversas
comunidades ligadas diretamente a fundacöes agregadas a essa
Universidade. (- A Comissâo de Educacão.)

Questöes de Ordem
O Deputada Sebastião Navarra Vieira - Sr. Presidente, em 24 de fevereira,

a Plenarlo da Assembléia aprovou a convocacâo do Coma ndante-Geral e do
Chefe do Estado-Maior da PotIcia Militar, para, nesta Casa, prestarern
informacöes. Tendo em vista as matérias que estâa senda analisadas pela
Assembléla, mais do que nunca, faz-se necessánio auvir essas autoridades
militares. V. Exa., coma Presidente da Assembléia, ate agora, nâo convocou
tais autonidades, obedecendo a deliberacãa do Plenário. Eu queria questionar
se nâo é passIvel que V. Exa. faca logo essa canvocacãa, para que eles
tenham a aportunidade de vir a Assembléia Legislativa prestar esses
esclarecimentos.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao nabre Deputada que, coma
havia camunicado antes ao Plenario, ficou estabelecido que a Comandante-
Geral da Policia Militar estará no Plenario desta Casa samente após a vinda
do ültimo Secretaria, no caso a Secretário de Planejamento. Assim que a

z
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Secretário do Planejamento vier a Assembléia, a Presidéncia estará
convidando o Coma ndante-Geral da Policia Militar.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, não quero discutir
corn V. Exa. e respeito as deliberaçoes da Presidência, mas por essa
definição de V. Exa., se o Secretário não vier, a deliberaçao do Plenário não
será curnprida. Acho que V. Exa. tern que tomar outra posicão a respeito
desse assunto.

o Sr. Presidente - Se o Secretário do Planejamento não vier, a Presidência
determinará que seja formulado, entäo, o convite ao Comandante-Geral da
PolIcia Militar

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero levantar questão de
ordem segundo o art. 66 do Regimento Interno, que trata da constituição de
bancadas. Sabemos - e será motivo de eu falar sobre o Secretário Sávio
Souza Cruz - que a definiçao regimental é a de que bancada é constituida
por, no mmnimo, cinco Deputados. Sabemos que o PSB so tern quatro
Deputados na Casa e, ainda assim, tern seu LIder e seu Vice-LIder. Ha
alegacão, que ja ouvi em outros lugares, de que o Secretário Sávio Souza
Cruz e Deputado. Não posso entender como urn Deputado que so luta contra
esta Casa ainda pode ter a regalia de ser considerado Deputado.

Então, eu gostaria de apresentar esta questão de ordem: se o grupo de
quatro Deputados e considerado bancada, por que eu tambérn não p0550 ser
considerado bancada, já que sou 1, conseqüenternente menos de cinco, da
mesma forma que quatro é menos que cinco? Estou fora das reuniOes de
Lideres, estou fora de todos os benefIcios concedidos a urna bancada,
inclusive me foi cassado o direito de ter urn assessor me acompanhando no
Plenário, por eu ser apenas urn Deputado.

Esta é a questão de ordem que queria levantar. Se vamos tratar todos
iguais, como sei que é 0 desejo de V. Exa., como vão ser conduzidos os
trabalhos nesse sentido na Casa? Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Este assunto foi objeto de discussào da Mesa da
Assembléia, na reunião do dia 6/11/97. Esta Mesa resolveu mantê-la. Diz a
Deliberação da Mesa n o 1.584/99: "Parágrafo Onico - Para definiçâo da
cornposição de que trata o art. 66 da Resolução n° 5.176, de 6/11/97,
considerar-se-á a filiação do Deputado indicado Secretário de Estado desde
que o respectivo suplente não enseje alteraçáo na cornposição de outra
bancada para os fins de aplicação das leis mencionadas no 'caput".

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, se me permite, este caso
acontece porque o Secretário Sávio Souza Cruz, do PSB, foi substituido pela
Deputada Maria Tereza Lara, que é de outro partido, o PT.
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o Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, a Presidência esclarece a V.

Exa. que a deliberaçäo diz "que não enseje alteração na cornposicäo de outra
bancada, para Os fins de aplicação das leis mencionadas no 'caput".

o Deputado Miguel Martini - Então, ensejou, porque o PT tinha cinco e
passou a ter seis.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçaes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçöes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJ ETO DE LEI N O 356/99

Cria a Autarquia Departamento de Trénsito do Estado de Minas Gerais -
DETRAN-MG.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criada a Autarquia Departamento de Trãnsito do Estado de

Minas Gerais - DETRAN-MG -, corn personalidade juridica de direito pCibtico e
autonomia administrativa e financeira, corn sede e foro na Capital do Estado,
mediante a transformação do atual Departamento de Trânsito, previsto no
Decreto n° 17.825, de 2 de abril de 1976, que dispoe sobre o Sistema
Operacional de Seguranca e Trãnsito e reorganiza a Secretaria de Estado da
Segurança POblica e dá outras providéncias.

§ 1° - 0 termo Autarquia e a sigla DETRAN-MG equivalern a denominação
Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, para efeito desta lei.

§ 20 - A Autarquia integra, por vinculação, a Secretaria de Estado da
Seguranca POblica.

Art. 20 - 0 DETRAN-MG tern por finalidade planejar, coordenar,
supervisionar e executar as atividades de trânsito, nos termos da legislação

Q em vigor.
Art. 3 0 - Constituem patrimOnio da Autarquia:

- os bens rnOveis e imOveis que integram o seu acervo ou se achem sob a
0
C administraçâo do Departamento de Trãnsito, previsto no Decreto n o 17.825,

de 1976;
II - os bens e direitos que adquirir ou lhe forem doados ou legados;C

Ill - o saldo de renda prOpria e dos recursos orçamentários existentes em 31
de dezembro de 1999.

Paragrafo ünico - lntegrará o ativo e o passivo da Autarquia o resultado
contábil apurado no balanço da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica
do Estado de Minas Gerais em 31 de dezembro de 1999.

Art. 41 - Constituem receitas da Autarquia:
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- rendas operacionais dos servicos a seu cargo;

II - dotaçöes que Ihe forem consignadas no orcamento do Estado;
Ill - rendas patrimonials e financeiras decorrentes de aplicaçao de seus

haveres financeiros e econômicos, inclusive aluguéis, arrendamentos e
assemeihados;

IV - rendas eventuais e recursos provenientes de outras fontes.
Art. 50 - 0 DETRAN-MG tern a estrutura prevista no Decreto n o 17.825, de

1976, corn suas mod ificaçöes posteriores.
Parágrafo ünico - A organizacão e a competência das unidades

administrativas do DETRAN-MG serão estabelecidas em decreto.
Art. 6° - 0 Poder Executivo encaminhará a Assembléia Legislativa projeto

de lei dispondo sobre o Quadro de Pessoal do DETRAN-MG no prazo de
sessenta dias a contar da data da publicação desta lei.

Art. 70 - Ficam mantidos os atuais cargos em comissâo de direcão superior,
chefia e supervisão, coordenaçäo, assessorarnento e execucâo, ate a data da
publicacão do Decreto de Codificacão dos cargos criados no Quadro de
Pessoal do DETRAN-MG.

Art. 80 - Os cargos de provimento efetivo e as funcoes pUblicas
permanecerão lotados no DETRAN-MG, e os seus atuais ocupantes
permanecerâo em exercIcio na Autarquia ate a implantaçäo do respectivo
Quadro de Pessoal, quando optarão por sua integra(;ao nele.

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir as dotacães
orçamentárias e os saldos financeiros consignados ao Departamento de
Trãnsito no orçamento da Secretaria de Estado da Seguranca PUblica,
mantida a respectiva classificacão funcional, programática e econômica, ate o
nIvel de subelemento, determinada para o orçamerito fiscal de 2000,
adaptando-se a classificacão institucional e a de fontes de recursos.

Art. 10 - A Autarquia e sucessora, para todos os fins, dos direitos e das
obrigaçoes do órgão que Ihe deu origem.

Art. 11 - A criação da Autarquia dar-se-á em 10 de janeiro de 2000.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposiçöes em contrário, em especial o art. 15 e o

inciso X do art. 10 do Decreto n o 17.825, de 2 de abril de 1976.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Luiz Fernando Faria
Justificação: Esta proposicão de lei visa a dotar o Estado de urn Orgão

regulador das atividades de trãnsito mais ágil e eficaz, tendo em vista tratar-
se de urn setor complexo, que está sob a egide de nova legislação.

Experiências de outros Estados, como o Rio Grande do Sul, dernonstrarn
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que a prestacão de servico a população foi comprovadamente methorada na
medida em que, na forma de Autarquia, houve maior autonomia de acão do
Orgão.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Administração
Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 341/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais

da Casa voto de congratulaçães corn o Sr. Lincoln César Penna Costa pelo
trabalho que vem desenvolvendo a frente da empresa ltatiaia MOveis S. A. (-
A Comissão de Turismo.)

NO 342/99, do Deputado José Alves Viana, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulacoes corn o jornal "Curvelo NotIcias" pela
passagem de seu 40 0 aniversário. (- A Comissão de Transporte.)

NO 343/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhado ao Diretor do Hospital Judiciário Jorge Vaz, de Barbacena,
pedido de informacöes sobre a situação de Ronaldo de Paula Nunes, que
estaria preso ilegalmente.

Da Bancada do PSB, solicitando a realização, em outubro do corrente, de
forum técnico destinado a discutir o Programa de Crédito Educativo -
PROCRED.

Da Bancada do PSB, solicitando a realizacão, em agosto do corrente, de
fOrum técnico sobre tema "Desarmamento da Populacão".

Do Deputado José Alves Viana, solicitando a realizacão de fOrum para
discutir a questão da crianca e do adolescente de rua.

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja viabilizada a recepção da TV
z Assembléia no MunicIpio de Uberaba. (- Distribuidos a Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados Mesa requerimentos dos Deputados
Rogérlo Correia e Anderson Adauto e outros e da Comissão de Direitos
Humanos.

0
C
	 ComunicacOes

- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes das Comissöes deC

Educação, de SaUde, de Administração Püblica e de Assuntos Municipais.
Oradores lnscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente - antes o cumprimento por esse

novo principio juridico -, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Mesa, senhoras e
serihores, tenho algumas razOes - e quero começar por uma razão triste e
lamentável - para subir hoje a esta tribuna e fazer urn registro, uma denUncia,
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urna reclarnaçâo, de que este senhor, Deputado Sávio Souza Cruz, que nem
chegou direito a entrar nesta Casa, que apenas assumiu e já foi ser
Secretário, está possivelmente corn alguns problemas, que não sabernos
avaliar quais sejam.

Recebi agora o telefonema do Prefeito de Ribeirào Vermelho, rnunicIpio
corn cerca de dois mil e poucos eleitores e aproxirnadamente cinco mu
habitantes, que vive uma dificuldade financeira irnensa. No ano passado,
solicitou-me urn carro para atender a educacao no municIpio, e nOs pegamos
urn carro deve ser modelo 1947 ou 1948, daqueles que estão jogados no lixo
do depósito da Secretaria de Administraçao. Entào esse Prefeito precisou
colocar estofamento e pneus no carro e concertar a parte mecânica.

No entanto, agora, o Governo Itarnar Franco mandou recolher esse carro,
deixando a Secretaria Municipal de Educação sem viatura para atender as
crianças daquele municlpio. Não sei se ele está fazendo caixa para pagar o
Governo Federal ou para pagar os eurobônus do financiarnento internacional.
Mas deve render bastante, porque acho que, se ele vender esse carro, talvez
apure R$450,00. Quem sabe deve estar fazendo falta na Secretaria de
Administraçäo para ajudar a pagar o décimo-terceiro, que o Governo ainda
não pagou ao funcionalismo?

E larnentável que tenharnos urn governo que, eleito, não governa e
atrapaiha os Prefeitos que estão tentando resolver seus problemas
administrativos, suas carências financeiras.

E urn absurdo que isso esteja acontecendo, e não é a primeira vez. Nào sei
o que está se passando corn esse Secretário, que, ate hoje, ainda não fez
nada de positivo em sua adrninistração. Não consegue sequer saber quantos
funcionários püblicos o Estado tern; não consegue saber quantos irnóveis o
nosso Estado tern; não consegue resolver o problema daquelas pessoas que
estão incluidas na folha de pagarnento do Estado, rnas que não deveriam
estar recebendo. Talvez não faca o que deveria exatamente por estar
preocupado corn picuinhas como recolher urn carro caindo aos pedacos, que
teve de ser transportado em cirna de urn caminhão para ser entregue ao Sr.
Secretário Sávio Souza Cruz.

Que absurdo! Que Estado é este em que estamos vivendo? Será que foi
para isso que o Sr. Governador Itamar Franco foi eleito? Será que é para isso
que o Secretário está ocupando esse cargo?

o Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Estou acompanhando o seu pronunciamento e concordo pleriarnente corn V.
Exa. Isso é muito pequeno.

Outro dia encontrei-me corn o ex-Deputado Murad, e ele me contou que o
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Estado está pedindo a Veraneio ano 85 destinada a ABRAO para
acompanhar o tratamento de jovens dependentes qulmicos. 0 Deputado e a
instituição tiverarn que gastar dinheiro para recuperar essa Veraneio, ficando
a ABRAO sem o seu carro para transportar os jovens.

Mas ate mais grave - e estarnos levantando os fatos - é o fato de que Os
carros retirados de alguns lugares estão sendo doados a outros, que são
bases de urn Secretário. Houve, inclusive, solenidade de entrega da
arnbulância. A arnbulância foi retirada de uma cidade e foi entregue em outra.
Alias, a denüncia é de que são duas ambulãncias.

Estarnos levantando todos os dados. Também vamos usar a tribuna para
denunciar essa perseguiçào pequena, como disse rnuito bern V. Exa., que
chega a atacar ate o trabalho de recuperação de jovens dependentes
quirnicos.

Obrigado, Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini - E Iamentável. Queria dizer para o Secretário

Sávio Souza Cruz que doei urn carro. Ele está na Parnpulha e atende a
algurnas favelas, mas também está caindo aos pedacos. Mas, se quiser, pode
ir 16 buscá-lo corn urn guincho. Talvez o preço do guincho seja mais caro do
que o do carro que Ia está. Pode pegá-lo e levá-lo para suas bases eleitorais.
Quem sabe vai querer ser candidato a Prefeito, ou a outro cargo, e precise
dessas coisas menores, dessas esmolas?

o carro encontra-se na Comunidade CRESAP, na Parnpulha. Pode buscá-
lo, rnas leve urn guincho para arrastá-lo. lsso pode satisfazê-lo nessa maneira
pequena de fazer politica, que imaginávamos não existir mais neste Pals.
Espero que a sociedade saiba repudiar atitudes como essa.

o Deputado Wanderley Avila (em aparte) - Deputado Miguel Martini, na
z sernana passada ou retrasada, também fizernos aqui uma denUncia sobre as

arnbulâncias que o Sr. Secretário Sávio Souza Cruz estava a cobrar dos
Prefeitos.

5
	 Agora, para V. Exa., que não sabe o que está se passando na cabeça dele,
0 e diante do que foi colocado pelo Deputado Joâo Leite em relação a outras

denüncias que vieram procurá-lo, tenho a dizer o seguinte: que ja cheguei,
rnais ou rnenos, a uma conclusão. Em algumas cidades, anteriormente, ele,

U,	
apoio e sustentacão polItica, sendo que, na cidade de Presidente Juscelino,
através de poderio econôrnico, tentou contatar Os Prefeitos a procura de

próxima a Curvelo, foi o que aconteceu. Ele procurou o nosso Prefeito, tentou0

convencê-lo, e o Prefeito disse que não iria apoiá-lo porque trabalhava corn 0
Deputado Wanderley Avila, que tern prestado serviços aquela comunidade.

0 	 Entâo o Secretário disse-Ihe que iria ter pelo menos 100 votos naquela
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localidade, quando o Prefeito respondeu-lhe: Quem sabe V. Exa. não vá
chegar a dez votos? E parece que ele obteve seis votos. Creio que se trata de
uma perseguicão àquelas comunidades, das quais, anteriormente, tentou
angariar simpatia para obter votos. Muito obrigado.

o Deputado Chico Rafael (em aparte) - 0 assunto do qual you tratar diz
respeito ao pronunciamento de V. Exa., que está fazendo colocacöes graves
do ponto de vista do interesse pUblico e coletivo. Não disponho, aqui, de
elementos suficientes para Ihe responder, mas na próxima sessão ou, no
mais tardar, amanhã traremos a esta Casa elementos para sustentar os atos
do Sr. Secretário, sob pena de ele também nâo sustentá-los e ser obrigado a
revê-los.

o Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, 0
Deputado Wanderey Avila foi preciso. 0 que existe é uma politica de terra
arrasada na Secretaria de Administracão. 0 Secretário Sávio Souza Cruz, no
afã de agradar o Governador Itamar Franco, tern feito urna perseguicão das
mais condenáveis em Minas Gerais, tornando esses carros, alguns em
pessimo estado, consertados pelos Prefeitos ou por associaçães, apenas
para mostrar serviço ao Governador, que, acredito, nâo deu essa ordem. Deu
ordem para recolher aqueles carros que estavam sendo mal usados ou
desviados do objetivo do convênio. Além disso, esse Secretârio, o qual, assim
que entrou, disse haver urn rombo na foiha de pagamento de
R$15.000.000,00, ate hoje não veio explicar isso. Quer usar a Secretaria de
Adrninistracào para duas finalidades: agradar o Governador Itarnar Franco e
fazer perseguicöes. No vale do Jequitinhonha, tern feito isso de forma cruel. E
urn "pára-quedista", que Ia chegou sem servicos prestados, querendo invadir,
sem nenhum critério ético, tentando angariar votos da Oposição.

Temos que lamentar e fazer urn apelo ao LIder do PSB, partido que tern urn
sentido social, para que faca corn que esse Secretário veja que está no
caminho errado. E, assim também, saiba o Lider do Governo nesta Casa, que
não e dessa forma que se faz politica. Obrigado.

o Deputado Miguel Martini - Pode ser que a orientacão dada tenha sido
relativa a questöes prioritárias, rnas pode ser tarnbém que o Secretário Sávio
Souza Cruz nâo considere prioridade a educação do municIpio, talvez não
considere Util esse trabalho maravilhoso da ABRA0 na recuperacão de
drogados. Quern sabe, no afã de conseguir maiores bases eleitorais, seja
evado a achar que so é born o que ele pensa assirn ser? Quem sabe ele
pensa ser Deus; quern sabe se ache o todo-poderoso? 0 que o está
preocupando é puxar saco do Governo.

Espero que esta Casa saiba repudiar esse senhor, porque ele não será
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Secretário para sempre, e, quando voltar a esta Casa, é preciso que seus
colegas lembrem-se dos absurdos por ele cometidos.

Sr. Presidente, volto a dizer que não aceito essa mudanca regimental. Urna
bancada tern que ter cinco Deputados em exercicio de seu mandato, e o PSB
so tern quatro. E o quinto que está sendo considerado está se mostrando urn
anti-Deputado, pois está agindo contra os seus companheiros, contra esta
Casa, contra a sociedade. Elegerarn-se cinco Deputados pelo PSB; urn foi
para a Secretaria, ficando apenas quatro. E a Bancada do PT, que tinha cinco
Deputados, passou a ter seis. Na minha visão regimental, não entra esse
critério jurIdico de V. Exa., o que abunda nao prejudica. Aqui prejudica, sim,
porque quem tinha cinco passou a ter seis, e a bancada que tinha quatro
passou a ser considerada como cinco. Trata-se de urn absurdo que terá de
ser corrigido nesta Casa.

o segundo assunto é bern desse Governo, é bern a cara desse Governo
assurnir corn os militares o comprornisso de anistiá-los. E dizern os
defensores afoitos da base governista que o Governador é democrático.
Entendemos bern essa dernocracia, urna democracia que alijou da Mesa
desta Casa os partidos PFL e PSDB, por imposicäo do Governador Itamar
Franco. De dernocrático, ele não tern nada. E dizem, entâo, Os afoitos da
base governista que ele mandou o projeto para esta Casa por ser
democrático. Mas sabemos que o que ele fez foi acovardar-se, não quis
assurnir o comprornisso. E agora está rnudando novamente, percebeu que ia
ficar difIcil para ele, pois, pela primeira vez na histOria, talvez da hurnanidade,
será concedida anistia pela mudança da Constituicâo, por uma proposta de
emenda a Constituição, que esta Casa tern que rechaçar.

Somos favoráveis a separacão entre o Corpo de Born beiros e a Poilcia
Militar, mas não podemos aceitar que peguem carona. Vejarn os senhores:
ele ja näo vai nem assinar. Urna emenda a Constituiçâo é promulgada pelo
Presidente desta Casa, e depois ele vai fazer urn discurso, dizendo que foi a
Assembléia Legislativa que fez, que não foi o Governador Itarnar Franco. E,

0 al, ele fica bern corn Os oficials, corn os Cabos, Soldados, Sargentos e corn a
sociedade, porque lavou as mãos.

Esta Casa nao pode aceitar isso, esta Casa tern que se levantar, tern que
defender sua autonomia, liberdade, independência e, principalmente, não
aceitar votar nada que seja inconstitucional ou qualquer embrulho

C constitucional. Esta feita esta denüncia. Vai transferir a culpa para esta Casa.
E agora vai dizer que quem aprovou foi a Assembléla Legislativa e que isso é
constitucional.

Devo dizer mais: existe urn outro projeto nesta Casa; ele, por se acovardar I
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e não querer assumir, pediu a urn Deputado da base goverriista que o
apresentasse. Existe urn novo PDV nesta Casa. E o Governador que pede,
mas não tern coragem de assumir, e mandou que urn Deputado da base
governista apresentasse. Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que é
lamentável que isso ocorra.

Agora, falo sobre urn assunto rnais ameno. Quero lembrar aos Deputados
que amanhä estará começando, em Recife, a 3a Coriferência Parlamentar da
UNALE; estaremos debatendo o novo pacto federativo, discutindo os
assuntos de interesse da própria Assembléla de Minas e de todo o Brasil.
Espero que aqueles que vão a Recife possam aproveitar. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, senhores da Mesa, Deputados e

Deputadas, senhores presentes, senhores da irnprensa, rnesmo que corn urn
certo atraso, em virtude da rninha ordem de inscriço para pronunciarnento,
não poderia deixar, nesta tarde, ao ocupar esta tribuna, de manifestar pesar a
famIlia Alcici Figueiredo, pela perda do eminente Dr. Hell Duarte Figueiredo,
hornem que exerceu suas atividades, corno Deputado e corno advogado, corn
todo o brilhantismo, durante toda a vida. Entrei corn urn requerimento, urn
justo req uerimento, e gostaria de 16-lo para os nobres colegas.

- Lê requerirnento em que solicita seja consignado nos anais da Casa voto
de pesar pelo falecimento do Sr. Hell Duarte de Figueiredo, cuja justificacâo é
a seguinte.

"0 Dr. Heli Duarte de Figueiredo, politico e advogado, nasceu em Santa
Barbara, em 8/4/14. FlIho de José Acácio Figueiredo e de Maria Duarte
Figueiredo, fol casado corn Amira Alcici Figueiredo.

Concluldo o curso secundário no Ginásio Mineiro de Bela Horizonte, iniciou
estudos superiores na Escola de Engenharia da UMG e, em seguida, fez o
bacharelado na FDUMG, pela qual se diplomou em 1949.

Exercendo a advocacia em Belo Horizonte, elegeu-se Deputado Estadual
para a 2a Legislatura (1951 - 1955), durante a qual fol Secretário da Comissao
Executiva da Assembléla (1951) e Presiderite da Comissào de Assuntos
Municipais e interestaduais (1952 - 1954), da Comissào Especial para
Revisâo da Lei de Organizaçao Municipal (1953) e da Comissão Especial de
Divisão Administrativa e Judiciária (1953).

Desempenhou, ainda, o cargo de Técnico do Departamento de Assisténcia
aos Municipios da Secretaria do Interior e Justiça. Pertenceu ao PRP.

Atuaram na politica rnineira seu cunhado Jorge Alcici, que foi Prefeito de
Lagoa Santa, e seu irmào Darci Duarte Figueiredo, ex-Prefeito de Rio
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Piracicaba.

Pelas atividades que exerceu ao longo de sua vida, seja corno Deputado
Estadual, seja corno brilhante profissional do Direito, esta Casa do Legislativo
Mineiro se sente devedora devido aos inestimáveis serviços prestados pelo
ex-parlamentar ao Estado de Minas Gerais e, neste instante, manifesta
profundo pesar pelo seu falecimento."

Outro assunto que me traz a tribuna, Sr. Presidente, é a convênio que
pretende a Presidéncia da COPASA-MG assinar corn a Prefeitura Municipal
de Juiz de Fora, para prestaçao de servicos de lirnpeza pUblica. Como é do
conhecimento dos nobres pares, por 26 anos fiz parte do corpo técnico e
desempenhei as rnais diversas funçoes na COPASA-MG, participando de
todas as açöes de desenvolvimento da ernpresa, e foi corn imensa tristeza
que, já na condicäo de parlamentar corn assento nesta Casa, assisti
estarrecido ao depoimento da assessoria da presidência da COPASA-MG,
quando ela aqui esteve, prestando depoirnentos perante a Cornissäo Especial
da Seca no Norte de Minas, afirmando, naquela oportunidade, a
impossibilidade da empresa em assurnir em qualquer parte do Estado novas
concessOes de investimentos.

Descartava, assim, qualquer possibilidade de a COPASA-MG participar de
urna acâo que pudesse, na pior das hipôteses, amenizar as conseqüências
brutais da seca que flagela as que ali vivem.

Na ocasiäo, foi passado aos nobres colegas Deputados membros da
referida comissão e a todos que presenciavam a sessâo urn quadra séptico
da situaçao financeira da COPASA-MG, a que rnuito nos entristeceu, em
particular e de maneira especial, pelos lacos de afetividade que nos ligarn a
COPASA-MG.

Colocamo-nos nurna posiçâo de espera, na expectativa de que a situacão
mudasse e a empresa encontrasse a caminho definitivo, capaz de superar
possiveis adversidades, através da aplicação de seu capital em novas obras
de sanearnento que Ihe permitissern a cumprirnento de seu relevante papel
social na vida de nosso Estado, através do atendirnento a rnais e rnais
cornunidades.

Entretanto, Sr. Presidente, agora, a que nos chega e nos deixa perplexos é
a noticia vinda de Juiz de Fora, terra do Governador, através do jornal
"Tribuna de Minas", que anuncia, para Os prOximos dias, a assinatura de urn
convênio entre a COPASA-MG e a Companhia de Saneamento e Pesquisa do
Meio Ambiente de Juiz de Fora - CESAMA -, no valor de R$2.000.000,00,
para otimizaçäo do aterro sanitário do Salvaterra. Segundo a jamal, a carta de
intençao para a convênio fol firmada durante a ültima visita do Governador
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Itamar Franco a Juiz de Fora. Esses R$2.000.000,00 serão pagos em 40
meses, a juros baixIssimos, acrescenta o jornal.

Se esse convênio, Sr. Presidente, for realmente celebrado, vai incorrer este
Governo em novo erro administrativo, porque a Lei n o 6.084, de 1973, não
prevê nern autoriza a COPASA-MG a efetuar investimentos em localidades
onde a empresa nâo detertha as servicos de concessáo de água e esgoto. Da
mesma forma, essa lei nâo autoriza a empresa a fazer investimentos em
construçâo ou arnpliaçäo de aterros sanitários.

o art. 31 da Lei n° 6.084, de 1973, em seu inciso I, autoriza a COPASA-MG
a "contrair empréstimos e financiamentos, obrigando-se a contrapartida, se for
o caso".

Portanto, Sr. Presidente e nobres companheiros de legislatura, a COPASA-
MG nâo está autorizada por lei a efetuar empréstimos. E, se assim 0 fizer,
será urn contra-senso, pois, por falta de recursos financeiros, a COPASA-MG
não assina rnais contratos de concessão corn novos municIpios.

Ha pouco, a próprio Presidente da empresa, Eng° Marcello Siqueira, veio a
püblico anunciar a venda de acöes para captar recursos. Ha, no minima,
senhoras e senhores, uma grande incoeréncia nesse episódio, que precisa
ser esclarecida.

Para isso, Sr. Presidente, entramos corn urn requerimento junto a Comissão
de Fiscalização Financeira, a qual ja foi aprovado na Ultima reunião, pedindo
a presença do Presidente da COPASA-MG, Eng° Marcello Siqueira, nesta
Casa, para que preste as devidos esciarecirnentos sobre essa pretensa
transação financeira. Muito Obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exrno. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, senhoras e senhores, gastaria, inicialmente, de fazer
urn pequeno comentário acerca de uma reunião que esta Casa realizou em
Montes Claros, na ültima sexta-feira, por intermédio da Comissão Especial da
Seca no Node de Minas. Estivernos Ia, eu, a Deputado Dimas Rodrigues, a
Deputado Gil Pereira, a Deputado José Braga, a Deputado Arlen Santiago.
Sern düvida algurna, foi uma das reuniöes mais Importantes e proveitosas que
esta Casa ja realizou fora do prédia da Assembléia. Estiveram presentes 68
Prefeitos da regiâo do Node de Minas, mais de 70 Vereadores e liderancas,
além de toda a imprensa norte-mineira.

Nessa reunião, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ficou claro, absolutamente
claro para todos nOs que é necessário que a Governo do Estado inicie,
imediatarnente, urna acäo abrangendo todo o vale do Jequitinhonha, a
Mucuri, o Node de Minas e a região Noroeste do Estado, para trazer algumas
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açöes no intuito de ajudar milhares de pessoas que estão sofrendo as efeitos
de urna seca que ja dura mais de urn ano. Tivemos acesso aos dados oficiais
do próprio Governo e neles constatamos que existern hoje, no Node de
Minas, cerca de 800 mil flagelados, 800 mil retirantes, 800 mil pessoas
desanirnadas, desiludidas, que esperarn algurnas açöes dos Governos do
Estado e Federal.

Nesse relatório apresentado pelo prOprio Governo, pudernos notar e saber
que mais de 90% da lavoura do Node de Minas e do vale do Jequitinhonha ja
está perdida. Diariamente, saem dos municipias dezenas de ônibus com
pessoas em busca de emprego nos grandes centros, principalmente em Belo
Horizonte, em São Paulo e no Triângulo Mineiro, deixando ali 'viüvas" de
rnaridos vivos, ou seja, "viUvas" da seca, pessoas corn forne e mulheres corn
crianças, que perdem, além da esperança, seus esposos. La, permanecem
em uma situaçaa que causa espanto e tristeza em todos nós. As frentes
produtivas, que mataram a fame de milhares de pessoas ate dezembro do
ano passado, foram cortadas sumariamente pelo Governo Federal, uma vez
que Minas Gerais não fez a sua cantrapartida para poder, navamente, em
janeiro, fevereiro e marco deste ano, irnplantar as frentes produtivas no nosso
Estado. Tivemos conhecimento de que a Governo Federal chegau a depositar
a sua contrapartida equivalente a 80% dos recursos da frente pradutiva e que
o Estado não depositou as 20%. Esse dinheiro foi novamente sacado dos
Bancos e levados para outros Estados, principalmente a da Bahia, num total
de R$80,00 que cada trabalhador recebia. A União honrava a seu
compromisso corn R$64,00, e a Estado corn apenas R$16,00. Infelizmente,
88 mil trabalhadores rurais nãa puderam ter acesso a esse recursa da frente
produtiva. Em novembro do ano passado, a Governo do Estado autorizau que
as municipias contratassem, em medida de emergência, caminhaes-prpa para
abastecer de água a população rural. Esses recursos também nào foram
repassados em dezernbro, janeiro e fevereiro, e as prefeituras tiverarn de
arcar corn o pagamento desses caminhöes-pipa.

Tudo isso mastra claramente que e necessária uma açào irnediata do
Governo. Tudo isso nos d6 a cedeza de que temas de fazer urn trabaiha,
nesta Casa, rnostrando que a Governo do Estado tern a sua responsabilidade
e que tern de sacorrer, de forma urgente, as milhares de pessoas que sofrem
no Node de Minas. A Comissão da Seca, que fol propasta par nós e que esta
trabalhando h6 quatro meses, fara urn relatório minucioso, que faremos
chegar a todas as autoridades do Governo do Estado. Entregaremos
pessoalmente as mãas dos Deputados Federais e procuraremos urna
maneira de mostrar e de chamar a atenção para o Node de Minas, que ja não
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suporta tanto sofrimento e tanta prornessa. 0 Node do nosso Estado espera
uma acáo conclusiva e objetiva deste Governo e do Governo Federal. E
necessária urna acäo parlarnentar, uma uniâo e urn trabalho de pressão,
rnostrando a responsabilidade desta Casa Legislativa e a responsabilidade
deste Governo do Estado, e mostrando que S. Exa. o Governador Jtarnar
Franco foi eleito corn a rnaioria dos votos dos mineiros e também dos node-
rnineiros. Ele tern de procurar uma forma - sabemos das dificuldades do
Estado - urgente de poder assistir a todo o Estado, de poder dar urn pouco
rnais de garantia ao Node de Minas e de poder honrar cornpromissos
irnportantes, corno o do Paraterra, que é urn cornprornisso do Governo
Federal e do Governo Estadual e que está paralisado. Esse comprornisso
traria nada rnais, nada menos do que US$12.000.000,00, através do Banco
do Nordeste do Brasil.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, estou
acornpanhando o seu pronunciamento e devo dizer que concordo plenamente
corn ele. Realmente, como representantes do povo mineiro, ficarnos
extrernamente preocupados corn os rumos deste Governo. Ate agora, de
concreto, de objetivo, ainda não vi nada dele. Sequer uma reforrna
administrativa chegou ate este Plenário, para analisarmos. 0 problema da PM
ja poderia ter sido resolvido apenas corn uma canetada, mas ele mandou
para cá urn projeto esdrUxulo, para o qual foram apresentados nove
substitutivos, e, agora, ele o retira, transferindo a responsabilidade integral
para esta Casa.

Estou recordando esses fatos para dizer desse PDV que está aqui, na
Assembléia Legislativa. 0 representante dos servidores, o Sr. Renato Barros,
espalhou a nossa foto por todo o Estado, dizendo que érarnos traidores de
Minas por termos votado o PDV. Agora, o Governador Itamar Franco manda o
PDV para esta Casa, e não estou vendo a antiga Oposição, o PT, que nos
criticou por causa disso, falar nada, nern o sindicato dos servidores püblicos.
Agora pode. Agora, ja não e ser traidor de Minas, porque o Governador
Itamar Franco - que nern quis assumir a autoria - pegou urn Deputado de
base governista para assinar o projeto. isso nos preocupa bastarite. Como
alguem que está pleiteando ser candidato a Presidência da RepUblica pode
conviver corn a irnagern de quem não consegue assumir seus atos? Isso é
extrernarnente preocupante.

Aprovarnos, em relação aos servidores, a criação do Conseiho Deliberativo
do IPSEMG, que foi o resultado de urn consenso - e eu era o Presidente da
CPI. Entretanto, o Governador a vetou, corn a prornessa de mandar outro
projeto para cá. Aprovamos a retirada do caixa ünico, mas ela foi vetada,
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também, corn a promessa de se mandar outro projeto para cá. Reatmente,
outro foi mandado, rnas sob a alegacão de que somente aconteceria quando
houvesse sobra de caixa. E não vi o Sr. Renato Barros, nern o sindicalisrno
levantarem-se contra isso. Agora pode? Agora está valendo? Mudou tudo?
Essa é a nossa preocupação: o que, de fato, varnos construir de novidade?
Ate agora, não vi nada, somente o que era criticado antes, sern se assumir a
autoria.

0 Deputado Carlos Pirnerita - Gostaria de terminar o meu pronunciarnento,
pois tenho rnais urn assunto a ser tratado. Concordo corn V. Exa., Deputado
Miguel Martini, e entendo que são necessárias, acirna de tudo, antes mesmo
de lancarnentos prematuros de candidaturas a Presidéncia da Repüblica, cuja
mudança so acontecerá em 2002, outras acöes. Ternos apenas cinco rneses
de Governo, e já se fala em lançamento de candidaturas no ano 2002, rnas
ha muita coisa a ser feita no nosso Estado. Ha urna desorganização
generalizada em todos os setores. Estou citando o problema da seca, que
todos conhecem, e está ali o Deputado João Batista de Oliveira, que tern feito
urn belIssimo trabaiho como Presidente da Comissão de PolItica
Agropecuária.

Então, temos sentido que as questoes mais irnportantes e elernentares do
nosso Estado estão ficando em segundo pIano. Ha uma hipertrofia do
interesse politico deste Estado, onde ainda não se assumiu efetivamente 0
Governo. E estão sendo deixados para trás programas importantes. 0
Governo assiste, corn certa passividade, ao anUncio da grande imprensa
rnineira, corno aconteceu corn o jornal "Estado de Minas" hoje, que Minas não
executou nem 10% do orçamento geral da União em nosso Estado, corn
relação ao Estado de São Paulo.

Podernos perceber, no pipocar das luzes e dos holofotes, iniciativas de se
fazer o "road show", apregoando para as principais Capitais do nosso Pals,
para palses da Europa e para os Estados Unidos a presenca do Governador.
Enquanto isso, nenhuma pequena cidade teve ainda o prazer de contar corn a
presenca de S. Exa. o Governador do Estado.

Então, as vezes, assumimos determinada posição nesta Casa. No entanto,
quero esciarecer que não se trata de uma posição politica, pois não ternos
nada contra o Sr. Itarnar Franco, que foi urn grande Presidente da Repüblica,
assumindo o Governo Federal num mornento de crise, num mornento dificil.
Mas queremos que ele assurna, efetivamente, o Governo do Estado. No
mornento em que, em vez de ficar brigando por picuinhas e por questães
polIticas, assumir a defesa dos recursos piblicos para o Estado, terá 0
aplauso e o apoio desta Casa, sern posicöes poilticas. Isso 6 o que estamos
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questonando.

E necessário que haja uma tomada de posicão, é necessário que 0
Governador do Estado assuma as posicöes que tern tornado, pois tern
recebido o bonus e jogado o Onus sobre esta Casa Legislativa. Todos
desejamos que o Estado progrida. Faca uma comparacão, ultrapasse as
fronteiras do Rio de Janeiro, vá ao Estado da Bahia. Quem conhece Salvador
hoje e a conheceu ha dez anos notará a diferenca. Belo Horizonte dava de
dez a zero em Salvador, e, hoje, a situaçâo se inverteu, ern funcao do mando
politico, das posicOes politicas. E necessário que esse posicionamento
também seja assumido em nosso Estado.

o Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Meu caro Deputado
Carlos Pimenta, gostaria de cumprimentá-lo por seu pronunciamento
referente a Cornissão Especial da Seca no Node de Minas, da qual faco parte
e da qual V. Exa. é relator. Nâo podemos discutir sucessâo, ate porque o
PSDB ja lançou o Mario Covas, o PFL lançou o Antonio Carlos Magalhäes.
Portanto, Itamar Franco não e o Unico marinheiro nesse mar. Creio que não
deveriamos discutir sucessão.

Gostaria de dizer para V. Exa. que me orguiho muito de participar dessa
Comissão, porque estamos pisando o chão do Node, do Jequitinhonha,
acompanhando a tragedia daqueles que vivem o dia-a-dia da seca. Quero
propor que comecemos a pensar a respeito do raciocinlo do economista que
ganhou o Prémlo Nobel de Economia, ou seja, daquele de que no mundo nào
faltam alimentos, falta dinheiro para comprá-Ios. No Node de Minas e no
Jequitinhonha nâo falta água, faltam investimentos, faltam verbas, porque
existe água subterrânea, água de chuva, além da perenizacâo dos rios.
Portanto, ao nos referirrnos a seca, nâo devemos falar em seca por falta de
água, mas por falta de obras. Obrigado.

o Deputado Carlos Pimenta - Entendemos, Deputado Joâo Batista de
Oliveira, que essa é urna posicão de todos. Gostaria, nesses 22 segundos
que me restam, de pedir que esta Casa faca urn trabalho, mostrando toda a
potencialidade daquela regiào, tendo a sensibilidade de sentir ou, pelo menos,
de imaginar o grande sofrimerito pelo qual a nossa região está passando por
falta de investirnentos, por falta de compromisso politico e por falta de se
honrar esse compromisso politico. Muito obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico presente,

imprensa, gostaria de dar continuidade a uma questão ja tratada,
anteriormente, por mim, desta tribuna da Assembléia.
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Tive oportunidade de tratar dessa questão carcerária, de falar novamente

sobre essa situação em Minas Gerais e, da Ultirna vez, de falar
especil9camente de Belo Horizonte, da reativaçào do "Inferno da Lagoinha".
Em urn desses dias, tive oportunidade de ir ao Departamento de Investigaçâo,
na Lagoinha, e de constatar, novamente, a colocacão de presos, alguns ja
com condenaçâo definitiva, naquela unidade penal. Hoje, temos all 73
detentas, sendo que 46 com sentença transitada em julgado - ou seja,
deveriam estar em uma penitenciária.

Ao mesmo tempo, na Assembléla Legislativa - como pode confirmar o
Deputado Joao Batista de Oliveira, que estou vendo daqui e que participou da
CPI do Sistema Penitenciário -, tivemos a oportunidade de conhecer a
situaçào da Penitenciária de Mulheres Estêvâo Pinto e vimos a ociosidade
daquela unidade penitenciária, o espaço existente all para que as pessoas
que cumprem pena em Minas Gerais possam cumpri-la com dignidade sem
expor a populacao de Belo Horizonte aos riscos da superlotaçao, pois
sabemos do perigo que ela pode traduzir.

Entâo, infelizrnente, este Governo está conseguindo reativar o "Inferno da
Lagoinha", muitas vezes para desespero dos Delegados, que tern de cumprir
seu trabaiho, precisam de tranqüilidade para montar e estudar os inquéritos e,
ao rnesmo tempo, tern de estar as voltas corn os presos. No caso do "Inferno
da Lagoiriha", para comecar, são presas. Mas já está tudo reativado e
construido para que all seja novamente urna penitenciaria - uma penitenciária
colocada no Centro de Belo Horizonte, ao lado de urn hospital, junto a duas
igrejas e urna escola e prOxima dos policlais que estão trabalhando em
inquéritos. Ou seja, o procedirnento deste Governo é totalmente inadequado.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte) - Nobre Deputado João Leite,
ate por dever cristão, muito mais do que na qualidade de parlamentar e
Delegada de PolIcia, tenho de informar a V. Exa. que aquelas muiheres foram
transferidas para o antigo centro de triagern, porque estavam, sim, em
condicOes absolutamente suburnanas, nas celas das Delegacias de TOxico e
de Furtos e Roubos e das Delegacias Distritais.

Na verdade, nobre parlamentar, é importante desativar um centro de
triagern conhecido corno o "Inferno da Lagoinha", mas é também irnportante
deixarmos claro que isso não pode representar a criação de rnuitos outros
infernos por al - infernos nos quais a Comissão de Direitos Hurnanos, a
Poilcia Civil e a sociedade não tern interesse. Então, queria registrar que a
transferéncia das presas para aquele espaço, onde, no minimo, podem ter urn
local para esticar as pernas para dormir e tern água quente para o banho, fol
feita pela Secretaria da Segurança PibIica, conforme o que Ihe era possIvel -
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pois a Penitenciária de Mulheres, cujo trabalho acompanhamos de perto ha
mais de uma década, está corn suas obras paralisadas. Quando Vereadora
por Bela Horizonte, junto corn os movimentos organizados de muiheres,
fizemos várias reivindicaçoes, para que o Governo passado retomasse as
obras, porque não ternos muiheres presas apenas em Bela Horizonte e na
Grande BH; temos cerca de 500 mulheres recolhidas nas celas do interior de
nosso Estado. Portanto, o Governo anterior deveria ter concluldo as obras da
Unica penitenciária de mulheres do Estado, da mesma forma corno estamos
conclamando para que este Governo o faca.

E importante ressaltarmos que, entre ter mulheres - que ficarn grávidas, que
menstruam, que amarnentam - empllhadas umas em cima das outras, sem
ter, as vezes, como esticar as pernas a noite, para dormir dentro de urna
dessas outras unidades policiais, que elas estejam au, no Departarnento de
Investigaçães, nas celas, sim, que foram readaptadas para recebê-las.

Digo que, enquanto Deputada, Delegada, e uma pessoa que tern como
bandeira a cidadania da muiher, a garantia dos direitos da muiher, que
acompanho isso de perto, porque vivernos longe do ideal. Alias, a sistema
carcerário, hoje, está longe do ideal, mas, pelo menos, é a menos pior na
situação atual.

0 Deputado Joâo Leite* - Obrigado, Deputada Elaine Matozinhos.
GostarIarnos que esse Governo pudesse ter tido a mesmo empenho, que, em
vez de recuperar a Inferno da Lagoinha, concluisse as obras da Penitenciária
de Mulheres Estêvão Pinto. E essa critica que a Deputada fez ao Governo
passado foi feita no relatOrio final da CPI. Então, estarnos muito tranqüilos
para dizer que nào concordarnos corn a volta do Inferno da Lagoinha, porque
é urn retrocesso. E urn simbolo da luta das entidades de direitos humanos a
desativaçâo desse local. E urn sImbolo para alguns Delegados, para alguns
policiais que querem fazer a seu trabalho constitucional - que é o de preparar
urn born inquerito, de investigar -, e é urn sImbolo para a comunidade que vive
próxirna da Lagoinha e que por anos esteve sobressaltada corn as diversas
rebeliöes que ali aconteceram.

Ao rnesmo tempo, este Governo ainda permanece corn algo que sempre
denunciarnos, especialmente no relatOrio final da CPI do Sistema
Penitencjário, que e essa idéia de colocar na direçâo das unidades penais ex-
policiais civis e militares, ou rnesmo policiais da ativa.

Tive oportunidade de ler sobre as regras minimas da ONU para prevenção
de delitos e tratamento de reclusos, que diz sobre as condicöes gerais de
seleçào: "E urna organizaçào nâo rnilitar do pessoal. 0 pessoal penitenciário
deverá ter caráter civil. 0 pessoal será especiaimente selecionado, nâo se
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devendo forrná-lo corn rnernbros procedentes das Forças Armadas ou da
PolIcia". E a que faz esse Governo em todos os lugares?

Estava tarnbém no relatório final da CPI que não fossern colocados
policiais, pessoas corn formaçäo na Pol[cia Civil e na PolIcia Militar, porque, é
clara, a que tern dado certo no mundo nâo acontece em Minas Gerais, porque
Minas Gerais não dá certo, pais ha 85% de reincidência. E urn risco para a
sociedade. Gastamos rnuito no cumprirnento da pena, e esses presos saern
piores do que entrarn. Entâo, nâo tern dada certo. E preciso mudar. E a nossa
propasta é pela rnudanca. Mas a que tern feito este Governo? Tern rnudado
advogadas, pessoas corn forrnacão nessa area. E a caso, agora, que nos
chega, do advagado Rinaldo Martins Braga, Diretor da Unidade Penal de
Divinopolis, bacharel em Direito, corn urn trabaiho interessante na area de
Direitos Humanos, já ocupanda par aito rneses essa unidade penal, sem
nenhuma rebeliäa, uma fuga em oita meses, e, então, é substituido par urn
Delegado. 0 Delegado aposentou-se numa sexta-feira, e na segunda-feira ja
é colocado, corn toda essa formaçäo que tern de ter urn Delegado, que
respeitamos, porque é impartante para a sociedade, mas que não tern a
forrnacão para recuperacäo no sistema carcerário. Entäo, assume a Delegado
Camilo Lélis, totairnente contra as regras rninirnas para a tratamento dos
presas, frantalrnente contra a relatOrio final da CPI do Sisterna Penitenciário.

Acompanharnos recentemente a luta que hauve. Reporto-me inclusive a
esse docurnento da Associacào Sindical dos Servidores da Secretaria de
Estado da Justica e Direitas Hurnanos de Minas Gerais, em que eles
denunciarn que a Secretário da Justica, Dr. Tadeu Leite, tentava colocar, e a
Governador náo colocou, urn Sargento da ativa na diretoria do Presidio de
Nova Floresta, prôximo a Governador Valadares. A nossa discussão näo é
que seja a Delegado, a Detetive, a Inspetar, a Sargento, a Cabo ou a Coronel,
a nossa pasicàa está baseada e apolada nas regras rninirnas da ONU sabre a
tratamenta dos presas. A nossa posiçào está baseada no relatOrio final da
CPI, que apantou para a Governo do Estado que ele não deveria colocar para
dirigir as unidades penais pessoas pravenientes tanta da PolIcia Militar quanta
da PolIcia Civil. Par isso queriarnas, neste nossa pronunciarnenta, lamentar a
fato de que estarnos reconhecendo que este Governa, que vem corn todo
esse discursa de pragresso, de avanca, na verdade é urn Governo de
retracessa. F urn Gaverno que está sendo marcado pelo retrocesso. Avanco
é colocar pessoas de acordo corn as melhares, mais novas e mais modernas
normas de tratamenta do preso. Retrocesso é a que está acontecenda -
perpetuar a presenca da PalIcia Civil, perpetuar a presenca de paliciais na
guarda e no tratamento de presos ern Minas Gerais. Não tern dada certa. Os
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nümeros falam por si. São 85% de reincidéncia e inümeras rebeliães. Temos
que conviver hoje corn este Governo, que agora se aproxima do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Teremos, então, o Governo Itarnar Franco
próxirno do Governo Fernando Henrique Cardoso, esse Governo que veio
corn todo esse discurso de progressista, de Governo que ia adiante.

Agora propöe urn orcarnento participativo. Estamos acornpanhando quais
serão os nmeros desse orçarnento participativo, porque será apenas urna
fachada para todos acharern que é urn Governo adiantado, urn Governo de
progresso. Querernos saber quanto será destinado para que as regiöes
possam discutir.

Reconhecemos essa proposta do Governo corno urna proposta de
retrocesso, de atraso, urna proposta pequena, de perseguicâo, de tornar e
doar carro em outros lugares, como denunciou rnuito bern o Deputado Miguel
Martini. Isso e pequeno para o Estado de Minas Gerais. E também a situacão
carcerária, eSta situacâo lamentável de retrocesso. Estamos voltando atrás e,
infelizmente, todo o trabalho da Assernbléia Legislativa corn a CPI do Sisterna
Penitenciário não recebeu a devida atencão por parte desse Governo. Temos,
então, infelizmente, urn Governo marcado pelo retrocesso. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Eduardo Hermeto.
• Deputado Eduardo Herrneto - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

venho a esta tribuna para expressar a minha indignação - e, tenho certeza, a
de todos os brasileiros e brasileiras - corn o que está acontecendo na alta
ctpula da adrninistraçao pUblica federal.

E constante a divulgaçâo pela imprensa de erros, desacertos e, agora,
podernos dizer, de falta de escrüpulo na conducão dos negócios da Nacao. A
ültirna denüncia, apresentada pelo jornal 'Folha de S. Paulo" de hoje,
configura a participaçâo do Presidente da Repüblica, de forma ilIcita, no
processo de privatização do sistema de telefonia brasileiro.

Que a privatizaçao foi urn sucesso, nâo temos dtivida. A União conseguiu
arrecadar R$22.000.000.000,00 no processo, e, sern dUvida alguma, tivemos
methoria no atendirnento aos usuários dos serviços de telefone, pelo rnenos
em Minas Gerais, onde tivemos redução do preco das linhas telefônicas,
acesso mais rápido da população a esse serviço e eliminacão do custo
adicional pelo serviço interurbano. Mas, segundo o noticiário da imprensa, a
moralidade do processo pode ser posta em dUvida.

E uma expressão conhecida de todos, mas que rnerece ser repetida nesta
hora: "a muiher de César nào basta ser honesta; ela tern, tarnbém, que
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parecer honesta.

E certo que a forma de obtenção das informaçoes publicadas pela "Folha de
S. Paulo" é questionavel. 0 grampo, ou seja, a gravação clandestina de
conversas telefônicas mantidas entre integrantes do alto escalão do Governo
Federal e do BNDES é crirninosa. Mas tern o jornal o direito inalienável de
utilizá-las, preservando suas fontes, como [he assegura a Constituição
Federal.

A lisura e a licitude dos procedimentos que cercaram a privatização do
Sisterna Telebrás estão postas em dUvida.

E necessário que o Governo Federal prove, de forma cabal, que a lei foi
cumprida e que os seus agentes no processo agirarn de forma ilibada,
visando ao interesse pUblico. Que o Sr. Presidente da RepCiblica venha
pessoalmente a piblico esciarecer sua participação nos acontecirnentos.

Esperamos que seja apenas a habitual manifestaçao de prepoténcia de
alguns integrantes do Governo Federal, que se esquecem de Homero, este
está constantemente nos lembrando: 'os deuses, quando querem fazer a
desgraça de urn homem, enchem-no de prepotência'.

Porém, a dignidade da Pátria exige também que o Legislativo Federal,
através dos mecanismos de que dispãe, intervenha no assurito, apurando os
fatos ocorridos e informando a verdade a populacâo. Não é possIvel admitir
que a honra e a dignidade do mais alto rnandatário do Pals sejam colocadas
em dUvida, sem que se apurern, qualquer que seja o custo, as acusacoes
feitas e que podem indicar irnprobidade adrninistrativa e procedirnento
incompatIvel corn o decoro do cargo.

Eu, corno todos os brasileiros e brasileiras de bern, quero, exijo pleno e
definitivo esciarecirnento sobre o assunto.
o Deputado Rogerio Correia (em aparte)* - Em primeiro lugar, quero

parabenizar V. Exa. por fazer repercutir esse tema aqui na Assembléia
Legislativa. Estamos diante de urn dos maiores escãndalos já vistos no Pais.
Urn Presidente que, ao propor urn processo de privatização, se tral ao dizer
quern ele quer que ganhe.

As repercussôes desse fato são enormes. So para se ter uma idéia, a
proposta italiana para a Tele Norte Leste era de R$5.100.000.000,00, e ela foi
vendida por R$3.500.000.000,00. SO esse fato, em si, já demonstrado e
provado - e eles, corn o diálogo, vão escondendo as coisas que aparecem no
grampo -, jã mostra o prejuizo que foi essa venda das telecornunicaçOes, para
não dizer por que fizeram isso e onde colocaram esse dinheiro.

Urn Presidente da RepUblica que admite isso - alias, Presidente da
RepUblica apelidado de Bomba Atômica Presidencial -, para influenciar no
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leilão.

Em qualquer pals sério do mundo, isso resuitaria em queda de governo do
Presidente da RepUblica e de quem quer que fosse, no outro dia.

Agora, esto corn desculpa de que nâo foi o Opportunity que ganhou aquela
empresa que gostaria de ter ganho. Claro: não ganhou porque concorreu
sozinha a TELEMAR, já que as outras empresas não participaram, pois era
proibido concorrer em mais de uma. Mas é evidente a presença de todos os
Ministros.

Alias, Malan e chamado de babaca pelo Mendonca; o outro chama de
"rataiada", "ratada", "ratão". E uma baixaria geral esse Governo do PSDB e do
PFL. Se alguem tinha divida de que era - e é - necessário pedir o fim desse
Governo, seja através de renüncia, seja através de "impeachment", esses
grampos postos incitam a seriedade do povo brasileiro a se mobilizar. 0 ex-
Presidente Fernando Collor de Melo, que foi justamente derrubado, o foi por
muito menos do que esses senhores estäo fazendo no Governo Federal.

Portanto, constata o absurdo quem lé a reportagem dos grampos ou escuta
a fita pelo radio, percebendo o quanto eles fizeram em relação a esse
pessoal.

E claro que, respondendo ao Deputado João Leite, da parte do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, embora queira, tendo enviado o Aecinho para
pedir perdâo ao Itamar Franco ontem, para ajoelhar-se aos pés do
Governador, é difIcil que qualquer relacâo possa prosperar, porque esse não
é urn governo sério. Esse Governo, no mInirno, possui urn bando de
corruptos.

Parabéns, Deputado Eduardo Herrneto, por V. Exa. ter trazido esse
assunto, que é serlIssimo e que tern que trazer consequências para 0 flOSSO
Brasil.

O Deputado Eduardo Hermeto - Muito obrigado, ilustre Deputado Rogério
Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisâo do orador.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscriçães

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência
passa 6 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as comunicacöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxirna reunião.

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência comunica ao Plenário que foram recebidas ontem, dia 24,

tendo sido publicadas no "Diário do Legislativo" de hoje, dia 25, duas
mensagens do Exmo. Sr. Governador do Estado.

A primeira, que recebeu o n o 28/99, encarninha pedido de retirada do
regime de urgência anteriormente solicitado para o Projeto de Lei n o 182/99,
que dispöe sobre a reforma disciplinar de praças exciuldas da PMMG.

A segunda mensagem recebeu o n° 29/99 e encaminha proposta de
emenda a Constituiçao, que recebeu o n° 18/99, a qual propöe a separação
do Corpo de Bombeiros da PMMG e a reinclusão, nesse Corpo de
Bombeiros, das praças exciuldas em razâo do movimento reivindicatOrio de
junho de 1997.

Em razão desses fatos, a Presidência decidiu adotar os seguintes
procedimentos:

1°- deixar de incluir, na ordem do dia, o Projeto de Lei n° 182/99, para que,
já não se encontrando em regime de urgência, possam ser agilizados os
trabaihos em prol da nova solução proposta para o caso em questão; e

21 - anexar a proposta de emenda a Constituiçâo recém-recebida a
semelhante, já em tramitação, nos termos da seguinte decisâo.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 18/99, do
Governador do Estado, a Proposta de Emenda a Constituiçào n° 14/99, do
Deputado Durval Angelo e outros, por guardarem semelhança entre Si.

Mesa da Assembléia, 25 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexaçao do Projeto de Lei n° 347/99, do Deputado Chico
Rafael, ao Projeto de Lei n° 192199, da Deputada Maria Olivia, por guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 25 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pirnenta - Gostaria de saber, já que V. Exa. determinou

a anexaçáo da proposta de ernenda a Constituiçào, do Governador do
Estado, a propoSta de emenda a Constituiçäo do Deputado Durval Angelo,
que proposta passaremos a discutir: a do Deputado Durval Angelo ou a do
Governador? Qual vai vigorar?

0 Sr. Presidente - Iniciaremos o processo de votaçáo, obviamente, corn a
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emenda do Deputado Durval Angelo, exatamente porque teve preferéncia por
ter sido apresentada em primeiro lugar.

Leitura de Comunicacöes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacöes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Assuntos Municipais -
aprovaçâo, na 8a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 268/99, do

Deputado Mãrcio Kangussu, 296/99, da Deputada Elbe Brandão, e 313/99, da
Comissão Especial da Seca no Norte de Minas; de Administracao PUblica -
aprovaçao, na 6 Reuniäo Ordinária, do Requerimento no 310/99, do
Deputado Anderson Adauto; de Saüde - aprovacäo, na ga Reunião Ordinária,
do Requerimento no 289/99, do Deputado Arlen Santiago; e de Educacäo -
aprovação, na 5a Reuniâo Ordinária, dos Requerirnentos n

o
s 250/99, do

Deputado Amilcar Martins, 257, 258 e 260/99, do Deputado Dimas Rodrigues,
262/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 298/99, da Deputada Elbe
Brandâo, e as Projetos de Lei n

os 96 e 165/99, do Deputado Wanderley Avila
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto e outros

em que solicitam a realizacao de reuniäo especial em homenagem ao
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais, pelos
relevantes serviços prestados a comunidade mineira. A Presidência defere a
requerimento, de conformidade corn o inciso )(XI do art. 132 do Regirnento
Interno, e, oportunamente, fixará a data.

Discussão e Votaçào de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissào de Justiça sabre o Projeto de Lei

Complementar no 7/99, do Deputado AIlton Vilela, que dispöe sobre a
transferéncia de cargo de servidor pbIico efetivo de nIvel superior, quando
houver desvio de funçào. 0 parecer conclui peta inconstitucionalidade do
projeto. Em discussão, a parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussào. Em votacão, a parecer. Os Deputados que a aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se 0 projeto.

Parecer da Comissäo de Justica sobre a Projeto de Lei n o 111/99, do
Deputado Alvaro Antânio, que dispöe sabre a implantacão de sinalizacão
indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais rurais. 0 parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, a parecer. Corn a palavra,
para discuti-lo, a Deputado Alvaro Antonio.

O Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
apresentamos nesta Casa urn projeto de lei simples, que dispOe sabre a
implantação de sinalizacäo indicativa e regulamentar nas rodovias vicinais
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rurais. 0 seu art. 10 reza a seguinte: "Nos municIpios onde não haja órgäo
nem entidade executiva rodoviária municipal, a Prefeitura, mediante
assessoramento técnico da Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Püblicas, executará a implantaçao de sinalizaçâo indicativa, regulamentar ou
de adverténcia nas rodovias vicinais rurais de sua jurisdicäo". Em seu art. 20
diz: "A Secretaria de Transportes e Obras Püblicas poderá, mediante
convênio cam as municIpios, executar a prajeto e a irnplantacäo da
sinalizacão citada no artigo anterior". 0 parágrafo Unico desse artiga diz que:"
A Secretaria de Estado de Transportes e Obras PUblicas poderá delegar ao
Departamento de Estradas de Rodagern a implantaçao da sinalizaçao de que
trata a artigo anterior".

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto não trata de uma
imposiçäo cam vistas a implantar normas de tránsito au de tráfego. Pergunto
aos Deputados qual dos senhores ainda não se perdeu no interior do nosso
Estado, nos nossos diversos municIpios, principalmente a noite, durante as
campanhas ou em assisténcia aos seus municIpios? Enfim, aa trafegar no
interior das estradas vicinais, que tern muitos quilOmetros, superiores as
estradas asfaltadas do nosso Estado, não so estaduais, mas tarnbém
federais, quando aa cidadâo se depara uma encruzilhada e não sabe que
caminho seguir, se é alta hora da noite, não tern a quem perguntar, coma se
informar e a meihor coisa que pode fazer e parar a carro e dormir ate a outro
dia, para que passe alguern e Ihe ensine a caminho de volta. Mas ficamos
surpresos quando a Comissäo de Justiça concluiu pela inconstitucionalidade
desse projeto, alegando que isso faz parte de uma jurisdiçäo federal e que
seria urna intromissâo indébita na jurisdiçao do municipio, cam relação ao
trânsito daquele local. Mas não se trata disso, Srs. Deputados; nào estamos
apondo nenhuma regra nova, não estamos criando nenhurna exigência para
as Prefeituras do interior; é sornente urna sugestâo de que os municipias
possam fazer convênios corn a Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Püblicas ou mesmo cam a DER-MG. Portanto, ao apreciar a parecer da
Comissâo de Justiça concluindo pela inconstitucionalidade, gastaria que as
Deputados reconsiderassem suas posicOes au mesmo que a própria
Comissâo de Justica a fizesse, para que possamos aprovar urn projeto de
muita importância, muito pratico, que nào vai ferir nenhuma suscetibilidade
dos nassos municipios mineiros. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Nao ha outras aradores inscritos. Encerra-se a

discussao. Em votação, o parecer. Os Deputados que a aprovarn
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. A Carnissào de
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Transporte.
Parecer da Comissâo de Jusflça sabre a Projeto de Lei n o 121/99, do

Deputada Dalmo Ribeiro Silva, que dispöe sobre a remuneração de cargo de
provimento em comissãa para fins de apostilamento e aposentadoria. 0
parecer canclul pela inconstitucionalidade do projeto. Vern a Mesa
requerimenta do Deputado Dalmo Ribeira Silva solicitando o adiamento da
discussão do parecer da Comissão de Justica sobre o Projeto de Lei no
121/99. Em vataçaa, a requerimenta. Os Deputados que a aprovam
permanecam coma se encantram. (- Pausa.) Aprovado.

Parecer da Comissâo de Justica sabre a Projeta de Lei no 128/99, do
Deputado AntOnio Genaro, que altera a Lei no 7.302, de 22/7/78, que dispOe
sabre a paluiçâa sonora no Estada de Minas Gerais. 0 parecer canclul pela
inconstitucionalidade do projeta. Em discussâa, a parecer. Nâo ha oradares
inscritas. Encerra-se a discussâo. Em vatacãa, a parecer. Os Deputadas que
a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Arquive-
se a prajeta.

Vataçäa de Requerimentas
O Sr. Presidente - Requerimenta do Deputada Rogéria Correia em que

solicita se encaminhe a MRS-LogIstica, concessianária da Rede Ferroviária
Federal, pedida de construçâa de uma passagem de nivel no Distrito de
Marinhos, no Municipia de Brumadinha, prOxima ao Km 53 da rodavia,
conforme mapa anexa. Em vatacãa, a requerimenta. Os Deputadas que a
apravam permanecam coma se encantram. (- Pausa.) Apravada. Oficie-se.

Requerimenta da Camissâo de Direitas Humanas em que salicita se
encaminhe pedida de informacOes a TELEMAR sabre denUncias de que as
telefanes do MunicIpia de Betim foram desligados das 23 haras de 27/5 ate as
14 horas do dia seguinte, durante batida pokcial. Em vataçâo, a requerimenta.
Os Deputados que a aprovam permanecam coma se encantram. (- Pausa.)
Apravada. Oficie-se.

Requerimenta no 54/99, do Deputada Rémola Aloise, em que pede
infarmaçOes a Secretaria da Fazenda sabre pagamentas efetuadas as
canstrutoras cantratadas pelo Estado em dezembra de 1998, incluinda
valares, abjeta dos cantratos, names das empresas e data dos pagamentos.
A Mesa da Assembléia opina pela apravação do requerimento cam as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta.

Questâo de Ordem
0 Deputada Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gastaria que se fizesse a

leitura das emendas da Mesa da Assembléia, para que passamas analisar a
requerimenta coma urn todo.
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O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sr. Secretária, para

praceder a leitura das Emendas n
o
s 1 e 2, da Mesa da Assembléia.

O Sr. Secretário (Deputada Rémolo Alaise) - (- Lê:)
- As Emendas n°s 1 e 2, lidas pela Sr. Secretária, foram publicadas na

edicaa de 1215/99.
O Sr. Presidente - Em vataçãa, a requerimenta, salvo emendas. Os

Deputadas que a apravam permanecam coma se encantram. (- Pausa.)
Apravada. Em votaçàa, as Emendas n os 1 e 2, que receberam parecer pela
apravacäa. Os Deputadas que as apravam permaneçam coma se encantram.
(- Pausa.) Aprovadas. Fica, partanta, apravada a Requerimenta no 54/99 cam
as Emendas n

o
s 1 e 2.

Questãa de Ordem
0 Deputada Carlos Pimenta - Perfeita. Correta. Pedi para encaminhar a

prajeta, e, depais, V. Exa. colacau a prajeta em vataçäa, salvo as emendas.
Eu náa paderia encaminhar as emendas se naa estivessem em processa de
vatacàa. Então, aguardei a momenta em que estariam em processo de
vataçâa para encaminha-las. Talvez, regimental mente, eu näa tenha estado
carreta.

Queria samente uma informaçäa da Mesa, para me deixar mais tranquilo.
Nãa tenho nada contra a requerimenta nern contra as emendas. Queria saber
somente par que fai substituIdo "Secretaria da Fazenda" par "Secretária da
Fazenda", ja que estamas pedinda uma informacaa oficial a urn orgäo do
Gaverno, e nãa a urn membra do Governo. Essa era a minha dUvida corn
relacaa a emenda da Mesa.

O Sr. Presidente - A Presidência responderá, opartunamente, a V. Exa.
Requerimento n o 56/99, da Comissãa Especial para Ernitir Parecer sabre a

Indicacâa dos Titulares do Departamento de Obras Püblicas do Estado de
Minas Gerais - DEOP-MG - e do Departamenta de Estradas de Radagem de
Minas Gerais - DER-MG -, em que salicita informacOes aa Diretar-Geral do
DER-MG a respeita dos pagamentas efetuadas no final do Governo passada
as empreiteiras contratadas par esse Orgaa, especificanda as valores, as
datas, a abjeta e as names das empresas envolvidas nas obras. A Mesa da
AssemblOia apina pela apravaçâa do requerimenta. Em vatacàa, a
requerimenta. Os Deputados que a apravam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Apravada. Oficie-se.

Requerimenta no 68/99, do Deputada Marcia Kangussu, em que pede
esciarecimentas aa Secretário da Fazenda sabre as empresas aéreas que
operam nos aerapartas de Minas Gerais quanta a recoihimenta do ICMS,
valor da aliquata e montante arrecadado mensalmente. A Mesa da
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Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n o 74/99, do Deputado Amilcar Martins, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da COMIG pedido de envio a esta Casa de cOpia
do Contrato n o 1.192, cujo objeto é o convênio de cooperacão financeira
celebrado entre a COMIG e a PMMG, para custeio de projetos de ampliação,
reforma e construçäo de alojamentos e aquisicão de equiparnentos. A Mesa
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votacäo, o
requerimento. Os Deputados que o aprovarn permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 1a Fase, a Presidência

passa 6 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votacão de Proposiçoes
O Sr. Presidente - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Resolucão no

18/99, do Deputado Arnbrósio Pinto, que aprova convênio celebrado entre Os
MunicIpios de Visconde do Rio Branco e São Geraldo para modificação de
Iimite territorial. A Comissão de Justiça conclul pela constitucionalidade do
projeto corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalizacão opina por sua aprovação corn a Ernenda no i, da
Comissão de Justiça.

Questão de Ordem
O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, solicito a leitura da Emenda

no 1, por favor.
O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário para

proceder a leitura da Ernenda no 1.
O Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandào) - (- Lé:)

EMENDA N° 1
- A Emenda n o 1, lida pelo Sr. Secretário, foi publicada na edicão do dia

11/3/99.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

Encerra-se, a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçao, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovacão.
Os Deputados que a aprovam perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, ern 10 turno, o Projeto de Resoluçao no
18/99 corn a Emenda no 1. A Corn issão de Assuntos Municipais.
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Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 194/99, que cria a Assessoria

Especial de Assuntos Internacionais e de Cerimonial e dá outras
providéncias. A Comissäo de Adrninistração Püblica opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

O Deputado João Leite - Para discutir, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de lembrar aos Deputados que

desejam discutir os projetos constantes na pauta de fazerern, como reza o
Regirnento, a inscrição prévia no livro que fica a disposiçâo dos Deputados,
na mesa da Presidência. Exatamente pela falta desse procedirnento, a
Presidência não sabia que o Deputado João Leite desejava discutir o projeto
que se encontra na pauta. Corn a palavra, para discutir, o Deputado João
Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, novarnente,
ternos para discutir, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 194/99, do Governador
do Estado, que cria a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do
Cerimonial e dá outras providências. Já tivemos a oportunidade de discutir
esse projeto em 10 turno e, agora, nós o temos para a discussão em 2 0 turno.
Gostariamos, Sr. Presidente, de usar o nosso tempo para tratar corn os
Deputados da oportunidade dessa proposta do Governador do Estado.
Temos acompanhado pela mIdia e na Assembléia Legislativa a situação do
Estado. Especialmente, na Assembléia Legislativa, temos tido a presença dos
Secretários de Governo, demonstrando-nos e buscando demonstrar para a
população de Minas Gerais os graves problemas financeiros por que passa o
Estado. Ha seis meses, no Estado de Minas Gerais, sO se ouve urn lamento:
a sua situacâo financeira e suas dividas. Ha praticamente seis meses, temos
lido nos jornais, visto na TV e ouvido pelo radio, enfim, através de todos Os
meios de cornunicação, os ocupantes das secretarias de Estado que falam a
respeito da situação financeira do Estado e da impossibilidade de o Governo
honrar os seus cornpromissos corn os servidores ptiblicos, principalrnente
corn relação ao pagamento do 13 0 salário. Vejo que o Deputado Miguel
Martini, profundo conhecedor dessa matéria e a quem respeito muito, deseja
participar dessa discussão. Mas ternos ouvido reiteradas vezes, por parte dos
Secretários de Estado, esse lamento corn relação a situação financeira de
Minas. Portanto, gostarlamos de discutir exatamente a oportunidade da
proposta do Governador, sern prescindir, é claro, desse especialista na area,
o Deputado Miguel Martini, a quern, corn rnuito prazer, concedo aparte, para
que traga sua contribuição a essa discussão.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, fico
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agradecido a V. Exa. por suas palavras elogiosas e por ter-me concedido urn
aparte. Seguirei 0 mesmo raciocmnio de V. Exa. Nôs, parlamentares, rnesmo
que queirarnos ajudar este Governo, estamos encontrando profundas
dificuldades. Não ternos nern dados nem informaçöes em que possamos
confiar.

A Secretaria de Administracão disse que, 80 assumir 0 flOVO Governo,
publicou nos jornais que o deficit mensal era de R$60.000.000,00 e que, por
meio de mágica, consegulu reduzi-lo em 50%; portanto, 0 deficit mensal
passou a ser de R$30.000.000,00. 0 ex-Secretário Dupeyrat propagou que
estava fazendo urn esforço irnenso para ampliar a arrecadacão e reduzir as
despesas. No entanto, 0 IIOVO Secretário publicou nos jornais que o deficit da
foiha näo é mais de R$30.000.000.00, mas de R$90.000.000,00.

Pergunto: será que, de urn dia para 0 outro, de urn rnês para 0 outro,
aquelas economias deixararn de existir e ampliaram-se ainda mais as
despesas? Ou será que tais informaçöes são apenas politicas, apenas
discurso, corno tern sido, na verdade, este Governo, ou seja, urn discurso
sem uma prática?

Na semana passada, tivemos 0 fOrum técnico em que debatemos a questâo
da previdência. 0 Secretário de Adrninistração, Presidente da Comissão da
qual faco parte por indicação da Assembléia Legislativa, sequer disse urna
palavra sobre alternativas. Não sabernos qual será a alternativa, qual é a
proposta, pois existe apenas a discurso de que entraram corn urn pedido de
liminar, que foi concedida, e de que a lei é inconsfitucional. Tudo isso pode
ser verdade, rnas Minas tern de dizer o que pretende fazer corn seus
aposentados. 0 Governo não paga o décimo-terceiro. E interessante que náo
estejarnos vendo os sindicalistas, que nos charnaram de traidores de Minas,
falarem nada. Não estou entendendo.

Portanto, a nossa preocupacão é saber qual é a situacão do Estado. Qual é
a nossa perspectiva? Para onde carninhará esse Governo? 0 que, de fato, ira
fazer? Por exemplo, está pedindo a cnação de urna assessoria internacional.
Sei tarnbém, p&a imprensa, por ouvir dizer, que Ira extinguir a Secretaria de
Assuntos Municipais. Ora, isso é urn tremendo contra-senso. Precisamos
cuidar dos nossos municipios, dos Prefeitos. Precisamos auxiliá-Ios de uma
forma ou de outra. No entanto, o pensamento é o seguinte: acaba corn isso,
porque não tern irnportância, rnas a assessoria internacional tern, porque ele
tern de fazer "road show" nos Estados Unidos.

Então, estarnos tendo urn Governo de discursos. Ao mesmo tempo, diz-se
urn Governo democrático, que respeita a Assembléia Legislativa, que jamais
dana urna anistia 80 poVo, a firn de cumprir promessa de campanha, sern
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enviar o projeto para esta Casa. A sua base de apoio, imediatamente, diz:
isso é urn Governo democrático, que respeita a Assembléia. No entanto, é a
mesmo Governo que irnpediu que o PSDB e o PFL participassern da Mesa, o
que sempre foi uma prática nesta Casa, isto e, a democracia materializada na
representatividade deste Poder. Temos visto nada mais que discursos e urna
prática completarnente equivocada e diferente.

Não sei o que aconteceu corn esse Secretário que decidiu tomar os
carrinhos dos municIpios. 0 pobre coitado do Prefeito que conseguia pegar
urna professora aqui, conseguia ajudar uma escola all, agora, não pode mais
fazer isso, porque o Sávio Souza resolveu que isso não é mais importante,
pois a importante é trazer o carro para cã, entregá-lo na sua base de apoio, a
tim de que, talvez, quem sabe, consiga alguns votinhos.

Esse e o Governo que ternos. Serb que foi para isso que os mineiros o
elegerarn? Será que é essa a expectativa do povo? Tenho a certeza de que
não. Fico me perguntando ate quando os sindicalistas ficarão calados, porque
a sociedade ja percebeu que não tern rnais nada, e eles também nãa tern
rnais nada. Ate quando canseguirãa ficar calados?

Principalmente agora, quando vemos esta nova estrategia do Governo de
mandar a problerna para esta Casa, para que nOs, por meio de urna proposta
de emenda a Constituicão, possarnos resolv6-lo de uma vez por todas, corn
as coisas aprovadas e prornuigadas aqui, determinando "Corpo de Bombeiros
para cá, Poilcia Militar para Ia". Mas quais são as regras de separaçao? Quals
são as regras hierárquicas? 0 Corpo de Bornbeiro continua sendo Policia
Militar? Que lei ira regularnentar isso?

Pior: teremos que dar uma anistia por Constituição! Isso é coisa que ele
poderia fazer corn uma "canetada", por decreto. Mas ele deve estar
vaborizando bastante a questãa, porque agora a anistia será dada pela
Constituição do Estado. E ciaro que é urn desgoverno que está em Minas
Gerais, a que nos preocupa bastante a nós, que aqui estamos representando
o povo mineiro e que queremos ajudar este Governo a governar o Estado,
mas não vemos como faze-b, porque sequer temos dados coerentes e
corretos para trabaihar. Muito obrigado.

0 Deputado Joào Leite* - Sou eu quem agradece, Deputado Miguel Martini.
V. Exa. levanta uma grave questão: esses nümeros que não coincidem. Corn
urn Secretário, tinharnos urn deficit mensal; corn outro, já era urn deficit
diferente. Mas, nessa situação, ha outra coisa que V. Exa. Ievantou e que me
ajuda a continuar meu raciocInia: a esforço que vemos par parte do Governo
em arrecadar ma is.

Quero concluir meu raciocinlo, mas vejo a Deputado Edson Rezende
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ansioso para participar desta discussão e you conceder-the aparte.

o Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Obrigado, Deputado João Leite.
Corn relação ao Secretário de Administração, quero dizer apenas que a PSB
fica preocupado corn as questöes levantadas nesta Casa. Quero dizer, de
püblico, que buscarernos informacoes junta ao Secretário de Adrninistração,
que, se necessário, está disposto a vir a Assembléia. Acho que temos de
buscar esciarecimentos para tudo o que é levantado nesta Casa, e é nesse
sentido que aproveito a aparte para dizer que varnos buscar essas
inforrnaçoes e trazê-las a esta Casa. Obrigado.

o Deputado João Leite* - Era isso a que esperávamos de V. Exa., já que,
infelizmente, trata-se de dentincias de perseguição. 0 caso especifico da
ABRAçO, do Prof. Murad, é exemplar; corn urna acão coma essa, não ha
corno escondermos a descontentamento. Realmente esperamos que haja urn
esclarecimento e, tambérn, que cesse essa perseguição par parte do
Secretário ou de outros setores do Governo, pals são todas cidadãos de
Minas Gerais, que, ainda que não tenham votado no Governador Itamar
Franca, não perdem sua cidadania mineira e devem receber, par parte dos
governantes, todo a respeita.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - E apenas para chamar a atenção
de todos, inclusive do Lider do Governo nesta Casa, que defende as
interesses do Governadar, que tern uma base em urn distrito do vale do
Jequitinhonha, de onde a Sávio também já está tentando tamar a ambulãncia.
Acontece que esse distrito, em opasiçãa ao Prefeito, que ficou corn Eduardo
Azeredo, votau corn a Governador ltamar Franca. Então, no afã de fazer sua
base eleitoral, ele pode cometer urna dupla injustica. Ou seja, aliada ao
absurdo de retirar de urn lugar pabre, miserável, essa assistência médica -
sern a qual, certamente, muitas pessoas morrerãa -, ele pode estar
cometendo outra injustica, pois a pessoal apoiau itamar Franca. Ele ate me
ligou, dizenda: "Deputada, estou sabendo; ele já me ligau e está querendo
fazer, mas tern que avisar a ele que votamos no Itamar Franca". E eu the
disse que nãa acreditava que ete iria fazer urna coisa dessas. Então, que a
LIder do Governo converse corn a Governador e the diga para cuidar desse
Secretário, que está desastrado demais e pade, inclusive, atrapaihar sua
base de apoio, que the deu seu vato. Obrigada.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Antes de retornar a patavra
aa orador, a Presidéncia gastaria de solicitar aos Deputadas que abardassern
a assunto que está em pauta agora, que é a discussãa, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei n° 194. Corn a palavra, a orador.

o Deputado João Leite - Concedo aparte ao Deputado Marcia Kangussu.
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0 Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Mesmo cam a recomendação

do Presidente, não posso calar-me perante a perseguição que a Secretaria de
Administraçao está fazendo, de uma forma desumana, principalmente em
relaçao aos municipias pabres do vale do Jequitinhonha.

Deputada João Leite, V. Exa., que tern pautado a sua atuação pelo respeito
A vida, o que deve estar pensando, se a criteria para cuidar da vida das
pessoas é ter votado em A ou B? Esses veIcuios e ambulãncias estão a
serviço da vida, e vida não tern partido. Esse Secretário, no afã de agradar ao
Governador, não mastrau, ate agora, porque está all.

o Sr. Presidente - A Presidéncia insiste cam os Srs. Deputados que nãa se
desviem da discussão do Projeto de Lei n° 194.

o Deputada Jaão Leite* - Sr. Presidente, a senhor me permite? Adatei uma
linha de racioclnio que tratava justamente da questão da arrecadaçâo. 0 que
tern feita hoje a Secretário de Administraçao, tomando Os carros, tevando-os
a Ieitão para metharar a arrecadaçãa do Estada, entendo que está dentro da
discussão que estamas fazendo. Desde o inicio, Sr. Presidente, adotei a linha
da falta de opartunidade desse prajeto, dada a situação financeira do Estado.
Estarnos rigorasarnente dentro dessa iinha de raciacInio, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia não deseja, de forma atgurna, polemizar
corn a oradar nern cam o Deputado que solicitau a palavra. No entanto,
insiste para que a discussão se atenha aa Projeta de Lei n° 194.

o Deputado Marcia Kangussu (em aparte)* - Vou cancluir, Deputado João
Leite e Sr. Presidente, para informar que as Deputados que estão tendo as
suas bases perseguidas já tomaram algurnas iniciativas, coma entrar na
justiça contra esse ato arbitrário, desumano, do Secretário de Administracão,
Sr. Sávio Souza Cruz. E isso vamas continuar fazendo, em respeito a vida.

0 Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Márcio Kangussu.
Entendemas que perrnanecemos naqueta linha de raciocinia que adatamos.
Queria falar especialmente sobre a que foi dito pela imprensa, e a prOprio ex-
Secretário da Fazenda disse aqui, no Plenário da Assembléia, em outros
momentos, sobre a esforço para melhorar a arrecadação do Estado.
Queremos discordar totalmente da idéia de que levar a Ieilão esses veiculos,
que servem como ambulâncias ou que servem a entidades coma a ABRA0
e autras, vá meiharar a arrecadação do Estado. Não vai rnelhorar em
praticamente nada, se alguns vieram em cirna de carninhöes, parque não
tinham corno radar. Meihorar em qué essa arrecadaçãa do Estada? Sabemos
que a perda social para a Estado e muito rnaior, porque aquele carro estava
servindo para recuperação de jovens dependentes, aquete outro para tirar
urna pessaa em situaçao de saUde delicada em urn distrito distante. E agora
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vào a leiläo! Parece-me que agora, periodicarnente, teremos oportunidade de
ter leilâo de carros do Estado para melhorar a arrecadação.

o Sr. Presidente - Sr. Deputado, a Presidéncia insiste em que V. Exa. se
atenha a discussão do Projeto de Lei n o 194.

o Deputado Joâo Leite* - Estou discutindo o projeto, Sr. Presidente. Se o
entendimento de V. Exa. é outro, o rneu é esse. Estou dizendo que o projeto é
inoportuno, justarnente por causa da situacâo financeira do Estado, e, para
que eu trate essa questão, tenho de levantar todas as situacoes do Estado.
Considero-me rigorosamente dentro do assunto sobre o qual estou
discutindo, que é a criação da Assessoria Especial de Assuntos
Internacionais e Cerimonial.

Sr. Presidente, não sel se meu discurso nâo agrada a V. Exa., mas eu
disse, no inIcio, que a criacão era inoportuna por causa da situacão financeira
do Estado. E justarnente isso que estou levantando.

o Sr. Presidente - Senhor orador, a questâo nào é se agrada ou nâo a
Presidência. V. Exa. sabe muito bern que não é essa a questão. 0 critério de
avaliação e muito subjetivo, e a Presidência insiste em que nâo quer
polemizar corn V. Exa., portanto solicita, mais uma vez, que se atenha a
discussâo do Projeto de Lei no 194/99. Corn a palavra, o orador.

o Deputado Joâo Leite* - Sr. Presidente, o projeto tern irnpacto financeiro. A
discussào financeira tern que ver corn o projeto. Nós estarernos tratando da
discussào financeira, porque consideramos que a criaçâo dessa assessoria
tern urn irnpacto financeiro. Temos que falar dessa saüde financeira, sobre a
qual ate falarnos pouco.

Fico feliz por meu pronunciamento ter suscitado tantas intervencães e
tantos apartes.

Eu queria dizer que estou rigorosamente no assunto, porque ele trata desse
impacto financeiro no Estado, considerado por este Governo sern saUde
financeira, sern arrecadaçào e corn dividas.

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - Nobre colega Deputado Joâo
Leite, acho que V. Exa. está seguindo a linha da Oposição. Eu sempre disse,
desta tribuna, que a arma que a Oposiçao tern para fazer valer seus direitos,
para negociar pontos fundamentais em projetos enviados pelo Governo era a
obstruçâo. A obstrução é urn instrurnento de defesa da democracia. Acho que
V. Exa. está na linha certa. Eu so gostaria de pontuar algumas questães, para
que o debate não perca uma linha de objetividade.

Já ficou provado pelo LIder do PT, Deputado Rogério Correia, que o projeto
que está sendo discutido em 2° turno, o Projeto de Lei n o 194/99, do
Governador do Estado - you cumprir a determinação do Regirnento Interno
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explicitada pelo Sr. Presidente -, traz urn impacto de R$7.000,00 para a folha.
Não you dizer que R$7.000,00 não tenha significado ou tenha esse propalado
impacto financeiro que V. Exa. está falando, mas acho que não é algo que
justifique urn cavalo de bataiha tao grande, urna postura tao oposicionista
como V. Exa. está fazendo corn relaçao ao projeto.

A grande pergunta é: obstrui-se por que? Nôs, quando obstrulmos, no PT,
tInhamos objetivo, tInhamos emendas, tInharnos questães de relacionarnento
em outros projetos, para garantir espacos dernocráticos, garantir a
participaçâo popular, garantir a transparência na prestaçao de contas. E a
grande dUvida é esta: se V. Exa. tern uma questao para levantar nesse
projeto, tern alguma emenda para clarear o projeto e dar a ele transparência
ou se a justificativa do gasto de R$7.000,00 será realmente cumprida.
Obstruçào por obstrucão não tern muita logica, não tern muito sentido. Acho,
sinceramente, apesar de que isso não é diretamente para V. Exa., rnas PSDB
e PFL e ate outros "pés", que agora estão na Situaçao, rnas estavarn na
Oposicao, votararn tantas coisas no inicio da reestruturaçao do Governo
Azeredo que gerararn urn impacto financeiro significativo na foiha.

Em determinadas questoes, como da criança e do adolescente, o prOprio
PT votou a favor. Não ha muito que questionar. A minha dUvida é saber o que
V. Exa. quer corn a obstruçâo. Ha alguma coisa na justificacão do projeto que
nâo está bern e da qual V. Exa. tern alguma suspeita. Ha urna solicitaçao de
pedido de informaçao para realrnente se provar se näo corresponde a esses
gastos. Ou V. Exa. acha que o gasto de R$7.000,00 é urn irnpacto tao forte e
significativo para urn Estado que o Governo anterior... Sâo R$700,00 mensais
corn a extinçao do cargo, conforme inforrnaçao do Deputado Rogério Correia.
Então, será que para urn Governo que deixou urna dIvida de
R$250.000.000,00 do 13° salário dos servidores pUblicos,
R$21.000.000.000,00 corn a Uniâo, R$3.000.000.000,00 corn fornecedores
pode questionar o gasto de R$7.000,00, em urn ano de orcamento fiscal. A
minha dUvida é essa.

E born que o telespectador e o ouvinte prestern atencao no que se quer
corn essa obstruçâo. Realmente, não e o caminho certo, para seguir a linha
da coeréncia e da verdade, a questao do impacto financeiro, corn todo o
respeito que tenho por V. Exa. Muito obrigado.

0 Deputado Rémolo Aloise* (em aparte) - Nobre Deputado Joâo Leite, 0
nosso colega Durval Angelo praticamente disse aquilo que eu gostaria de
dizer a V. Exa. Da maneira que V. Exa. vern se conduzindo nesta Casa, pela
correçäo e dignidade, acho que V. Exa. está cometendo urn grande equivoco
hoje na tribuna da Casa. Tenho que Ihe confessar que a despesa que esse



0
0
0

0

0

872
projeto traz aos cofres do Governo e de R$700,00 mensais. E so V. Exa.
fazer uma avaliação da estrutura que se está propondo e daquela que vai ser
modificada.

Mas, caro Deputado João Leite, o objetivo desse projeto é que o Estado
possa buscar recursos internacionais. Dentro das dificuldades que estamos
convivendo - não so em nIvel do Estado de Minas Gerais, mas também em
nivel do nosso mornento no Pals -, acho muito oportuno um Governador que
ja foi Presidente da Reptblica e que conhece os trãmites internacionais para
captacão de recurso solicitar a criacão desse cargo. Será que R$700,00
seriam objeto de impacto nurna foiha conforme a retratada pelo Deputado
João Leite?

Caro Deputado João Leite, tenha a certeza absoluta de que tenho o prazer
imenso de repassar as suas mãos o valor que esse projeto val trazer de
impacto, que são exatamente R$700,00. Muito obrigado pelo aparte.

o Deputado Adelino de Carvaiho (em aparte)* - Deputado João Leite, nobre
colega parlamentar que tanto admiro nesta Casa, estou envergonhado corn a
postura de V. Exa. hoje nesta tribuna, divagando no mundo das idéias e se
perdendo no discurso, saindo completamente fora da linha ideológica, da
discussão da homilética do que estarnos tratando hoje, neste momento, que é
o Projeto de Lei n o 194, que cria a Assessoria Internacional.

E triste quando estarnos discutindo urn projeto tao importante, que busca
viabilizar recursos para o nosso Estado, falido, e que o Governador herdou do
ex-Governador corn tanta corrupcão e tanta injustica. São tantas dificuldades:
décimo terceiro salário não pago, crise na Policia Militar, arnbuläncia sendo
usada ate para pescaria - e todo rnundo nesta Casa sabe.

Sincerarnente, Deputado João Leite, os fariseus perdem para muitos
Deputados da Casa que fingem não enxergar a verdade e não ver a
dificuldade que o Governador Itamar Franco está enfrentando. E V. Exa. usar
a tribuna para dificultar urn projeto que vai principalmente atender as pessoas
rnenos favorecidas, as pessoas mais carentes do Estado, buscando recursos
para atender o nosso Estado!

Pediria, em nome da sensatez, Deputado, que tome o rumo que a
consciência cristã de V. Exa. determinar, para se juntar ao Governador nessa
luta, ja que o prOprio Governo Federal impede que cheguem os recursos a
que Minas tern direito, confiscando-os. Deixe, pelo rnenos, o nosso
Governador trabaihar e buscar recursos para tirar o Estado dessa vergonhosa
situação deixada pelo ex-Governador que V. Exa. apoiou, em quem V. Exa.
votou e corn quem V. Exa. pactuou no governo passado.

0 Deputado João Leite* - Ficou o Deputado, Sr. Presidente, rigorosamente
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no assurito? Indago a V. Exa. se ele também permaneceu rigorosamente no
assunto de que trata o projeto.

lnfelizrnente, e isso que está acontecendo. Temos dois pesos e duas
medidas.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado João Leite, you sornar a
rninha a pergunta de V. Exa., porque já ia chamar a atenção sobre isso. Não
ouvi nenhuma palavra do Deputado Adelino que fosse pertinente a matéria. E
falou o que quis, quanto quis, como quis.

Segundo, gostaria de dizer ao Deputado Durval Angelo que, para este
Governo, pelo que sei do que o Secretário Sávio Souza está fazendo, parece
que R$300,00, R$400,00, R$500,00 devem fazer diferença, porque nos toma
uma viatura, urn carro veiho, e recoihe...

o Deputado Durval Angelo - Tomou do senhor?
o Deputado Miguel Martini - Fico preocupado, Sr. Presidente, porque o

Deputado Durval Angelo, nurn outro dia, presidindo a sessão, cassou-me a
palavra, calou-me, e, agora, intervérn, novamente, contra o Regimento. Não
entendo que democracia é essa que o Deputado Durval Angelo defende. Não
dá para entender.

Gostaria de responder que, para conseguir recursos internacionais, acima
de tudo, é necessário ter credibilidade, é preciso ter propostas, é preciso
seriedade no Governo. E isso que traz recursos, e não assessoria
internacional, porque, 16 fora, eles conhecem Minas Gerais meihor do que
qualquer assessor aqui. Eles precisarn saber se este Governo é confiável, se
as propostas são realrnente exeqüiveis, se são o melhor para o Estado, se
convêrn ou não.

Faço esse registro, dizendo que a Oposicao não está, em rnornento algum,
obstruindo os trabalhos. Por que o Deputado Durval Angelo está dizendo que
estarnos obstruindo? Não estamos. Está-se discutindo. Ou tarnbérn discutir,
agora, é obstrucão, é proibido? Não estarnos aqui obstruindo coisissima
nenhuma.

o Deputado João Leite, no seu direito - a menos que tambérn seja cassado
esse direito -, está querendo discutir o projeto. Leu-o e está fazendo o seu
raciocinio. Agora, sO porque V. Exa. acha que o projeto é born, tern que ser
born? Não podemos mais discutir?

Estou preocupadissimo corn esta Casa. Sinceramente. Na sernana
passada, eu e o Lider do PMDB havIamos pedido a palavra por questão de
ordem. Ela foi dada ao PMDB, e não para mirn. Quando fomos reivindicar, os
nossos microfones foram desligados. 0 Presidente encerrou a sessão, e
ficarnos nOs sern poder falar. Isso, realrnente, preocupa-nos seriarnente.
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o Deputado Joäo Leite* - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Quero lamentar que a Deputado Adelino de Carvalho faca o aparte, todo a

seu pronunciamento e se retire sem dar oportunidade de defesa. Disse a
Deputado Adelino que compactuel ou pactuei corn o Governo Eduardo
Azeredo. Em qué? E muito grave o que disse. E retira-se. Fala uma coisa
dessas aqul no Plenário e se retira. Gostaria de saber do Deputado em que
compactuei corn o Governador Eduardo Azeredo. Infelizmente, fala e retira-
se, não permanece presente.

Disse ainda várias outras coisas, e todas distantes do projeto que está
sendo discutido.

Em momento algum teve a sua palavra retirada pelo Presidente Anderson
Adauto, coma nOs a tivemos, assim coma as companheiros que me
apartearam. lnfelizmente, é desta maneira que estamos sobrevivenda, cam
requerimentos que não são atendidos, coma a fol a requerimento solicitando a
vinda do Comandante da Policia Militar e do Chefe do Estado-Maior a esta
Casa. E desta maneira que estamas vivenda nesta Assembléla: sem
democracia, sem aportunidade de fala, cassadas na nossa fala e, ainda,
acusados, coma fui, pelo Deputado, neste momenta, sem aportunidade de
defesa, porque ele se retirou apOs sua fala. Quero lamentar a fata.

o Deputado Rogeria Correia (em aparte) - Deputada Joãa Leite, é evidente
que compreendo a papel que V. Exa. está assumindo coma Oposicào e
respeito a seu direito de estar cantrário a urn determinado projeta. Mas
gostaria de entrar no conteüdo, no abjeto do prajeto. 0 projeto cria uma
Assessoria Especial de Assuntos Internacianais e Cerimonial. Recentemente,
V. Exa. era Secretário do ex-Prefeito Patrus Ananias, que enviou para a
Câmara Municipal, e V. Exa. estava licenciado como Secretário, urn prajeto,
criando, em Bela Horizonte, uma Secretaria Especial para Assuntos
Internacionais, que contou corn a apalo de toda a Cãmara. Aa final, o prOprio
PSDB votou favorável, e, pela que me consta, V. Exa. também nãa foi
cantrário ao projeta. Para que isso foi criada em Bela Horizonte? Exatamente
para tratar das relaçães internacionais corn outras cidades, em outros palses,
coisa que julgo mais do que natural para uma Capital. Não me lembro, na
época, qual foi a custo disso, mas reduzimos, na Cãmara, a presenca,
apenas, do Secretário, para que nãa houvesse uma secretaria, a fim de não
anerar em demasia a Municipio de Bela Horizonte, e houve a aprovacao.

o que o Gavernador cria, agora, é uma Assessoria Especial de Assuntos
Internacionais. Extingue, se não me engana, seis cargos, e cria outros sete,
dando urn total mensal de R$700,00, cálculo que já refiz, parque fui
contestado a respeita. Urn acréscimo de R$700,00 mensais para uma função
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da qual, de fato, a Estado de Minas Gerais necessita. Urn assessor do
Governador para tratar de assuntas internacionais, de negociaçöes: se, para
Bela Horizonte, julgamos carreto que isso exista, creio que, em nivel de
Estado, tarnbém é necessária.

Gostaria de dizer que o Governo enviará a Casa uma refarma
administrativa mais global, na qua] ja canstará a Assessoria Especial de
Assuntos lnternacianais, que se encontra nesse projeto. Vai extinguir algumas
secretarias e criar outras, tais como a Secretaria de Turisma. Mas, segundo
informaçöes do Secretário Henrique Hargreaves, haveria uma economia de
5%. 0 Governador, recentemente, através da imprensa, disse que não
mandau a reforma administrativa, parque deseja mais cortes na area de
recrutamento amplo, para diminuir as despesas. Portanto, a intencão do
Governador, aa fazer a reforma, e exatarnente enxugar a máquina. Crelo que,
na reforma administrativa, teremos a cuidado de verificar essa ecanomia, pais
também nos interessa que a Estado economize a maxima possivel no seu
gasto corn recrutamento amplo e corn a máquina administrativa burocrática.

Gostaria de tranqüilizar V. Exa. dizendo que a custo adicianal de R$700,00
será, na refarma administrativa a ser enviada, diminuldo ainda mais. Pediria a
V. Exa. que repensasse seu pasicionamento cam relacão a essas
inforrnacöes. Quero parabenizá-lo par estar abordando urn assunto corn a
preocupaçâo, que todos nós temos, relativa ao enxugamento da máquina
administrativa.

o Deputado João Leite - Quero falar sabre a aparte do Deputado Rogério
Correia. 0 Deputado tern boa mernOria, lembra-se de urn voto proferido par
mim em 1994. Nesse momento, tInhamos a consciência de que a Prefeitura
de Bela Horizonte nãa vivia problemas financeiros, ao contrária, a que fai

z levado a Câmara foi que as dificuldades que a Prefeitura havia enfrentada já
tinharn sido vencidas e que buscava, nesse momenta, parceiros
internacionais e rnesmo financiamentos internacionais, assim coma agora
está acontecendo, e temos podida dar nossas contribuicöes em relacãa ao

0 PROPAM, que é a Projeto de Saneamento da Lagoa da Pampulha. Haje
0 mesma tive cantata cam a Secretário Adjunto de Assuntos Internacionais,

•1 viamos, coma vemas hoje, e estãa mencionadas na midia par este Governo,
as dificuldades que acantecem.

a finalizaçao das obras do PROSAM. Portanta, naquele momenta, não
buscando apaio para urn projeta de Bela Horizonte, para a prasseguirnento e

0 Deputado Rogerlo Correia, cam sua cornpetência, fez toda a análise de
impacto econômico, que ele demonstra ser pequeno, mas sabemas que uma
assessaria internacional não se dá apenas aqui, e 6 isso que gastariamos de
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conhecer sobre esse projeto, qua[ a sua extensão e qual seria essa
representatividade internacional, já que neste momento o Governo abre mao
dos recursos internacionais, corn a moratOria que declarou. Ao tomar esse
carninho, que agora deve ser outro, corn essa aproximaçao do Governador
Itamar Franco corn o Presidente Fernando Henrique Cardoso, corn esse
encontro entre Os dois, penso que será outro o posicionamento, quem sabe,
talvez esse projeto chegue 16 nurn born momento, porque não haverá mais a
moratória, haverá esse entendimento corn o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, e al, sirn, virâo os recursos internacionais. Acornpanhamos também,
pelos jornais, as dificuldades do Secretário da Fazenda, buscando uma
meihor arrecadaçao para o Estado de Minas Gerais. Vemos de tudo,
infelizmente, nos jornais: desde pizzaria ate outras coisas, inclusive o
Governador dizendo que os Deputados que nào quisessern apoiar poderiam
procurar rumo. Nesta sernana, vimos de tudo. Resta a todos nOs uma
pergunta, mas, antes de apresentá-la, quero dizer que estou vendo o
Deputado Adelino de Carvaiho novamente e quero perguntar, corno fiz na
auséncia de V. Exa: compactuei corn o ex-Governador Eduardo Azeredo? Em
qué? V. Exa. fez essa colocaçao e se retirou. Em que cornpactuei corn o ex-
Governador Eduardo Azeredo?

0 Deputado Adelino de Carvaiho (em aparte)* - Nobre colega Deputado
Joào Leite, V. Exa. sabe que tenho urn amor muito grande no rneu coracâo
por V. Exa. E é em norne desse amor que tenho que lamento a deflciência
visual de V. Exa., que não me enxergou presente nesta Casa. Eu estava
presente, ouvindo todas as palavras de V. Exa. lnfelizrnente, ha urn provérbio
que diz que cego e aquele que nào quer ver, e V. Exa. hoje nâo quer ver. Não
adianta que eu utilize o tempo para falar, porque V. Exa. näo quer nem me
enxergar, mesmo corn o tamanho que tenho. Se V. Exa. não quer me ver,
imagine urn projeto de tarnanha grandeza, que não pode materializar-se aqui.
E nOs hoje discutirnos, no mundo das idéias, urn projeto importante do nosso
Governador, que é essa Assessoria Internacional.

Não fiz nenhuma acusação a V. Exa., mas toda esta Casa sabe que V. Exa.
participou, como parlamentar do PSDB, do Governo passado. Estamos
vivendo nesta Casa Legislativa e no Estado dificuldades herdadas pela falta
de adrninistracäo e de pulso do ex-Governador.

Diante da importância desse projeto, pediria que V. Exa. fizesse urna
reflexão pela consciência cristã de V. Exa., pensando principalmente nos
carentes do Node de Minas, nas necessidades de nosso Estado, tao carente,
e que V. Exa. pondere e vote não segundo a determinacão partidária. Mostre
a sua independéncia, Deputado, rnostre a sua consciência cristã, liberte-se e
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vote a favor do Estado de Minas Gerais, aprovarido o Projeto de Lei no
194/99, que é tao irnportante.

0 Deputado João Leite* - A minha consciência cristã determina que eu seja
uma pessoa fiel, e assurni cornpromissos na vida piiblica, e compromissos
partidários.

A minha deficiência visual näo é so minha. E de todos que aqui estavarn e
não puderarn ver o Deputado.

Gostaria de dizer tambérn que fica urna pergunta para todos nós: quer dizer
que foi abandonado aquele projeto do Secretário de lutar contra a
sonegação? Fica esta pergunta e queria colocar a rninha posiçao contrária a
esse projeto. Não apenas por causa do ex-Governo do Estado, rnas tarnbérn
pelos governos anteriores, que o Estado de Minas Gerais vive problemas
financeiros dificeis. Não apenas pelo Governo passado, mas por outros
Governos que devern ter colocado isso para a sociedade de Minas Gerais.

o Deputado Alencar da Silveira Junior (em aparte) - Deputado João Leite,
gostaria de parabeniza-lo pela preocupaçao que tern, mas gostaria também
de recordar que no Governo passado a estrutura para os assuntos que se
relacionavam corn essa secretaria que está sendo criada eram muito rnaiores.

Gostaria de lernbrar de tudo que era feito para mostrar e buscar para Minas
esse intercâmbio, e gostaria de recordar corn V. Exa. que essa proposta não
é corno era antes: Minas Além das Gerais, cujo custo era muito major.

Que V. Exa. pense urn pouco sobre isso. Lembre-se do passado, de coma
Minas era mostrada para fora e chegava alérn das Gerais.

o Deputado João Leite* - lnfelizmente, nao P0550 ter essa visão porque não
pude participar de nenhum daqueles encontros. 0 Deputado Alencar da
Silveira Junior talvez, num outro momenta, possa demonstrar como erarn
esses encontros. Näo pude participar de nenhum.

0 Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado João Leite, acornpanhei
corn muita atencao as suas colocacöes e entendo que elas ficam apenas
nurna avaliaçao de custo de orçarnento do Estado, quando o Governo propöe
criar a Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do Cerirnonial.

Talvez fosse ate born explicar a esta Casa quais são as funcoes do
Cerimonial.

Não sei se V. Exa. sabe, mas Confücio dizia a seus discIpulos: "Se querern
adquirir sabedoria, estudem antes a cerimonial". Isso pela importância que ele
entendia ter a cerimonial.

Estarnos discutindo a Projeto de Lei n° 194/99. Como furicionava a Governo
antes dessa proposta? Existia cerimonial? Não existiam essas acôes
internacionais? Lembro-me de que no Governo Hélio Garcia foi criada a
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Secretaria de Assuntos Internacionais, cujo Secretário, Orsini, era muito
atuante. Depois, entendeu o Governador que o sucedeu de extinguir essa
Secretaria, porque o IND! fazia esse papel de assessoria para assuntos
internacionais. A Secretaria de Pianejamento também atuava no caso de
financiamentos externos. E o cerimoriial sempre existiu em nivel de governo.

o importante e o resgate da atuacão do cerirnonial, para que o Governo e a
pessoa do Governador, principalmente, possarn agir corn mais tranquilidade e
sabedoria. 0 caso das ambulãncias, a primeira vista, pode parecer não ter
nada a ver corn o cerirnonial. Mas é claro que tern. Todo ato do Governador
deve ser assistido pelo seu cerimonial, seja uma distribuicão de Kombis, seja
no seu relacionamento corn a sua bancada na Assernbléia Legislativa, enfirn,
onde entra a pessoa do Governador e a sua ação, seja corn qualquer pUblico,
entra o cerirnonial. Todos sabernos que urn Governador de Estado tern uma
gama de pUblicos muito grande. São as comunidades, os parlarnentares,
seus Secretários, seus opositores. E, para eles, o cerirnonial é de
fundamental irnportância. Ternos que fazer corn que o Governador dê
realrnente expressão que precisa ter o seu cerimonial, para que ele erie
menos, para que rnelhore o seu relacionamento corn todos esses püblicos
corn que o Governador lida no seu dia-a-dia.

A partir disso é que temos que discutir esse projeto. A parte financeira tern
urn peso, é claro. Mas o principal é: o que se espera de urn cerirnonial, qual a
funcão de urn cerirnonial, enfim, em que ele pode ajudar o Governador a bern
conduzir o Estado na sua gestão.

Vejo dessa forma, Deputado João Leite. Sei que V. Exa. está percebendo
isso, mesrno quando abordava aqueles assuntos que foram objeto da
charnada de atencão do Presidente, porque poderiam estar se distanciando
do terna do projeto. Penso que não. 0 projeto do cerirnonial é muito amplo,
assuntos internacionais são urn terna muito arnplo para ajudar o Governo a
acertar.
o Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Mauro Lobo. Podemos, a

partir das consideraçoes de V. Exa, retornar o carninho da discussão que
iniciarnos. lnfelizmente, tivernos aqui urn ataque a possibilidade de
colocarmos o nosso pensamento. E esse o sentirnento que temos, Deputado
Mauro Lobo: o papel, não apenas do cerimonial, rnas ate de urna busca de
parceiros internacionais e de financiarnentos internacionais, passa por outra
discussão. Urn Governo que nao conversa, que não dialoga, que decreta urna
moratória, vai discutir, internacionalrnente, o qué? Ele está denunciado, hoje,
como alguérn que não paga.

Então, fica difIcil apoiar esse projeto se, antes dele, não acontecer urna

879
outra discussão. Parece-me que, neste rnomento, deve acontecer essa nova
discussão, devido a reaproxirnação do Governo Federal corn o Estadual, corn
a presenca de urn representante do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Parece-me que essa aproximação corneça a acontecer. Concedo a palavra
ao Deputado Edson Rezende.

o Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Muito obrigado. Gostaria de
acreditar que, devido a irnportãncia poiltica, econômica e social do Estado de
Minas Gerais e diante do aspecto da globalização, é necessário e importante
que o Governador do segundo Estado rnais importante do Pals tenha
instrumentoS para se relacionar corn o rnundo. Isso é irnperativo nos dias de
hoje, não ha como fugir. Concordo corn o que o Deputado Mauro Lobo disse -
não gostaria de repetir as suas palavras - corn relacão a importãncia do
cerimonial. Mas gostaria de dizer, especialrnente, da irnportãncia da
Assessoria Especial de Assuntos Internacionais. Ternos de discutir se ha ou
não essa irnportãncia. E irnportante criar a Assessoria Especial para Assuntos
Internacionais para o Estado de Minas Gerais? Não é para o Governador
Itarnar Franco, é para o Estado. E importante criar a Assessoria Especial para
O Cerimonial para o Governador do Estado de Minas Gerais? Se ha essa
irnportância e se isso é necessário, ternos o ponto de partida. Quanto custa
isso? Vejo que, no mornento em que o Governador extingue vários cargos,
faz a contrapartida, parcial ou quase total, do custo da Assessoria Especial de
Assuntos Internacionais. Ele expöe urn pequeno custo. Gostaria de fazer a V.
Exa. a seguinte pergunta: Quais benefIcios uma Assessoria Especial de
Assuntos Internacionais pode trazer para o Estado de Minas Gerais?
Queremos isso a custo zero? Se o custo, de acordo corn o que foi exposto
nesse projeto, faz corn que o Governador se preocupe em extinguir cargos,
então corneçamos a cortar no rnomento em que se cria urna Assessoria
Especial. Deputado, temos de ver qual será a importãncia desse projeto para
O Estado de Minas Gerais. Não consigo ver urn Estado desse tarnanho sern
urn instrurnento de comunicação internacional. Essa questão tern de ser
exposta,do ponto de vista do pensarnento, visando ao futuro, porque não ha
corno fugir disso.

o Deputado João Leite* - Deputado, o custo já foi alto. Já temos urn custo
alto corn toda essa perda que o Estado de Minas Gerais vern tendo corn a
moratória. Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exa. o encerramento, de
piano, da reunião, já que esse assunto precisa ser discutido, e não ternos
"quorum" para a continuidade dos nossos trabalhos. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
Questão de Ordem
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o Deputado João Leite - Deputado, o custo já foi alto. Já temos urn custo

alto corn toda essa perda que o Estado de Minas Gerais vern tendo corn essa
rnoratOria. Sr. Presidente, gostaria de solicitar a V. Exa. o encerramento, de
piano, da reuniäo, já que esse assunto precisa ser discutido, e não ternos
"quorum" para o prosseguimento de nossos trabaihos. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a existência de 20
Deputados em Plenário e 6 Deputados nas ComissOes. Temos, portanto,
"quorum" para discutir a matéria. Nâo ha outros oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Como o projeto se encontra em fase de votacao, a Presidéncia
solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Deputados para
recomposição de "quorum".

O Sr. Presidente - Respoderam a chamada 33 Deputados, que, somados
aos 6 Deputados que se encontram em reuniöes nas comissães, perfazem
urn total de 39 Deputados. Portanto, ha "quorum" para votação. Em votaçao,
o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Cornissão de Redacão.

Declaraçâo de Voto
O Deputado Durvai Angelo - Deciaro que votei favoravelmerite ao projeto,

por entender que atende aos requisitos legais e não trará nenhum tipo de
dificudade financeira para o Estado.

o Sr. Presidente - Discussäo, em turno Unico, do Projeto de Lei no 123/99,
do Deputado Carlos Pimenta, que institui o Dia da Familia Mineira. A
Comissâo de Justica conclui peia constitucionalidade do projeto. A Comissão
de Educaçao opina por sua aprovação corn a Ernenda no 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Nào ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, a
Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovaçao. Os Deputados que a
aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em turno Unico, o Projeto de Lei no 123/99 corn a Ernenda
no 1. A Corn issão de Redacäo.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 10/99, do Deputado Dilzon
Melo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Varginha 0
imOvel que especifica. A Comissão de Justica conclui peia constitucionaiidade
do projeto corn a Ernenda n o i, que apresenta. A Comissäo de Fiscaiizaçào
Financeira opina por sua aprovacäo corn a Ernenda n o 1, da Comissão de
Justica, e corn a Ernenda n o 2, que apresenta. Em discussäo, o projeto. Nâo
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacão, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam perrnaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Em votaçao, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam corno
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei no 10/99 corn as Emendas n

o
s 1 e 2. A Cornissâo de

Fiscalização Financeira.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 11/99, da Deputada Maria José

Haueisen, que institui procedirnentos especiais para prevençáo e deteccäo
dos casos de lesöes por esforços repetitivos. A Cornissâo de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que
apresenta. As Comissöes de Saüde e de Fiscalizaçao Financeira opinam por
sua aprovaçâo corn as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas peia Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA N o 3 AO PROJETO DE LEI N O 11/99

tncluam-se Os seguintes dispositivos a Emenda no 1, da Comissão de
Constituiçâo e Justiça:

"Art. 10

§ 2° - ...........................
III - procedimentos especiais definidos no Piano de Controle do Ritrno de

Trabaiho.
§ 31 - 0 Plano a que se refere o inciso lit será instituldo peio empregador,

juntamente corn os empregados, a partir de uma Análise Ergonomica da
Atividade de Trabalho, elaborada conforme o contingente de hornens e
muiheres envoividos no processo de trabaiho, a idade de cada urn, as tarefas
desempenhadas, o ritmo e a jornada diana de trabaiho.

§ 40 - 0 Piano de Controle do Ritrno de Trabaiho deverá ser instituido ate
urn ano apos a publicaçäo desta lei e rernetido aos órgaos pUblicos
responsáveis peia saüde do trabaihador.

Sala das Reuniöes, de maio de 1999.
Maria José Haueisen
Justificacâo: Encarninhamos para anáiise desta Casa sugestão que

recebemos de técnicos da area de saüde. A referida proposta tern o objetivo
de permitir que cada empresa possa instituir, junto de seus ernpregados, urn
Piano de Controle do Ritmo de Trabalho. Dessa forma, as peculiaridades de
cada arnbiente de trabalho poderäo ser consideradas para fins de proteçào
dos trabaihadores.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussào, foi
apresentada ao projeto urna emenda da Deputada Maria José Haueisen, que
recebeu o no 3. Nos termos do § 21 do art. 188 do Regimento Interno, a
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Presidéncia vai encaminhar a emenda corn o projeto a Cornissão de SaUde,
para parecer.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 16/99, dos Deputados Rogério
Correia e Maria José Haueisen, que dispöe sobre a criaçao da Brigada
Voluntária de lncêndio. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. A
Comissao de Meio Ambiente e Recursos Naturals opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo no 1, da Cornissão de Justiça. Em discussâo,
o projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que o
aprovam perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 16/99 na forma do
Substitutivo no 1. A Comissâo de Meio Ambiente.

Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 42/99, do Deputado José
Milton, que dispöe sobre critério do Valor Adicionado Fiscal - VAF - na
situaçâo que especifica. As Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira perderam prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2 1 do art.
145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o
Deputado Antonio Carlos Andrada e indaga de S. Exa. se está em condiçöes
de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Antonio Carlos Andrada - Farei uso do prazo regimental, Sr.
Presidente.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 84/99, do Deputado João Leite,
que acrescenta parágrafo ao art. 1 1 da Lei no 13.054, de 23/12/98, que dispOe
sobre o transporte de preso provisório e dá outras providências. A Comissäo
de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto corn a Emenda no 1,
que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação
corn a Emenda no 1, da Comissao de Justica. Em discussäo, o projeto. Nâo
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em discussâo, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovaçäo. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, 0 Projeto de Lei
n'84/99 corn a Emenda n o 1. A Comissâo de Direitos Humanos.

Discussao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 105/99, do Deputado Joào
Batista de Oliveira, que torna piblicos os docurnentos dos arquivos do
Departamento de Ordem Politica e Social - DOPS - no perlodo de 1964 a
1985. A Comissäo de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. A Comissâo de Direitos Humanos
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opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissào
de Justiça. Em discussâo, o projeto. Näo ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA N o 1 AO SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJETO DE LEI N O 105/99
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de

noventa dias contados a partir da data de sua publicação.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Rëmolo Aloise
Justificação: Os acervos arquivlsticos, ao serem transferidos e recolhidos

ao Arquivo Püblico Mineiro, já devem estar avaliados, organizados,
higienizados e acondicionados, bern como acompanhados de instrumento
descritivo que permita a identificação de seu conteUdo e de seu controle,
conforme prevê o Decreto no 40.186, de 22/12/98, que determina
responsabilidades penal, civil e administrativa àquele que desfigurar ou
destruir documento de valor permanente. Diante das disposiçoes da
legislaçao em vigor, torna-se imprescindIvel a regularnentação desta
proposiçâo, a fim de que sejam observados os princlpios básicos de
transferência e recoihimento da documentaçao para que o Arquivo Püblico
Mineiro cumpra plena e prontamente a funcao de dar acesso aos documentos
sob sua guarda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussäo. No decorrer desta, foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado Rémolo Aloise, que recebeu o
no 1. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, vai
encaminhar o projeto com a emenda a Comissäo de Direitos Humanos, para
parecer.

Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 117/99, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que altera a Lei n o 10.360, de 28/12/90, que dispOe sobre a
transferência para o Arquivo Püblico Mineiro dos documentos que menciona e
dá outras providéncias. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação e pela rejeiçäo do
Substitutivo no 1, da Comissão de Justica. Em discussâo, o projeto. Não ha
oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
EMENDA N O 1 AO SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJETO DE LEI N O 117/99
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de

noventas dias contados a partir da data de sua publicaçao.".
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Sala das Reuniöes, de de 1999.
Rêmolo Aloise
Justificacão: Os acervos arquivIsticos, ao serem transferidos e recoihidos

ao Arquivo Piblico Mineiro, já devern estar avaliados, organizados,
higienizados e acondicionados, bern como acompanhados de instrumento
descritivo que permita a identificacão de seu contetdo e de seu controle,
conforme prevê a Decreto no 40.186, de 22112/98, que estabelece a
responsabilidade penal, civil e administrativa de quem desfigurar ou destruir
documento de valor permanente. Diante das disposicoes da legislacâo em
vigor, torna-se imprescindivel a regulamentaçao da proposiçâo em epIgrafe, a
firn de que sejam observados as principios básicos de transferência e
recolhimento de documentaçao, para que aquele órgão cumpra plena e
prontamente a funcão de dar acesso aos documentos sob sua guarda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foi
apresentada ao projeto emenda do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu a
no i. A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno, vai
encarninhar a prajeto corn a ernenda a Comissão de Direitos Hurnanos, para
parecer.

Discussão, ern 1 1 turno, do Projeto de Lei n o 118/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que dispöe sobre a denorninaçâo de estabelecimentos,
instituiçöes e próprias püblicos do Estado e dá outras providências. A
Cornisso de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. A Comissâo de Administracâo Püblica opina
por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo n o 1, da Comissão de Justica. Em
discussão, a projeto. Nào ha oradores inscritas. Encerra-se a discussäo. Em
vataçao, a Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela aprovaçãa. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Apravado. Está, portanta, aprovado, em 1 0 turno, a Projeto de Lei no 118/99
na forma do Substitutivo no i. A Comissão de Administracâo PUblica.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 130/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que tarna obrigatOria a notificação as Câmaras Municipais do
repasse de recursos financeiros estaduais para Os respectivos municipios. A
Cornissào de Justica apina pela constitucionalidade do prajeto corn as
Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissâo de Fiscaiização Financeira

opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Em
discussão, a projeta. Não ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA N o 3 AO PROJETO DE LEI No 130/99

Acrescente-se a seguinte art. 40, renumerando-se as seguintes:
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"Art. 40 - A Prefeitura do rnunicipia beneficiário dos repasses de recursos de

que trata o art. 1 1 desta lei notificará as partidos politicos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais corn sede no municIpio dos
repasses, no prazo de cinca dias üteis contados da data do recebirnenta dos
recursos.".

Fábio Avelar
Justificacâo: Dispãe a Constituicäo Federal, em seu art. 5 0, inciso )(XXIII,

que "todos tém direito a receber dos ôrgãos püblicos inforrnaçoes de seu
interesse particular, ou de interesse coletivo au geral. .... ressalvadas aquelas
cujo sigilo seja irnprescindIvel a segurança da sociedade e do Estado".

Corn a mesmo objetiva de garantir a exercicio da cidadania ativa, as
canstituintes mineiros incluIrarn na Carta Estadual a importante art. 73, § 10,
incisa Ill, que prevê a rnecanismo de controle direta, pelo cidadão e par
assaciacães representativas da cornunidade, dos atas das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e das entidades da adrninistracâo
indireta, rnediante arnplo e irrestrita exercicia do direito de peticãa e
representaçäa perante elas. Dispoe ainda a § 2 0, incisa IV, do mencionado
artiga que "e direito da sociedade manter-se carreta e oportunarnente
informada de ata. .... inexecucão ou execucâo insuficiente au tardia de piano,
programa au prajeto de gaverna".

Destaco ainda a disposto no art. 5 0, inciso XIV, da Constituiçàa Federal, que
assegura a todos a acesso a informaçao.

Pela importância da presente emenda, que trata de preservar e arnpliar a
controle dos atos da administraçäo pübiica, privilegiando a publicidade dos
atas adrninistrativos, espero ye-la acaihida pelos nobres pares.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussâo. No decarrer da discussâo, foi
apresentada ao projeta uma emenda do Deputado Fábio Avelar, que recebeu
o no 3. A Presidência, nos termas do § 2° do art. 188 do Regimenta Interna,
val encaminhar a prajeto cam a ernenda a Camissãa de Fiscalizacâo
Financeira, para parecer.

Discussäa, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 143/99, da Deputada Maria
Olivia, que institui meia-entrada para idasos em locais que menciaria e dá
autras providéncias. A Comissãa de Justiça perdeu prazo para emitir parecer.
A Comissão de Direitos Humanas opina peia aprovacãa do prajeta corn a
Emenda no 1, que apresenta. Em discussâa, a prajeta. Náa h6 aradores
inscritos; encerra-se a discussao. Em votaçãa, a prajeta, salvo ernenda. Os
Deputadas que a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Em vataçâa, a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela apravaçãa.
Os Deputados que a aprovam permaneçam coma se encantram. (- Pausa.)
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Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 143/99
corn a Emenda no 1. A Comissâo de Direitos Humanos.

Declaração de Voto
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Projeto de Lei

n o 143/99 visa a dar ao idoso a que determina o art. 230 da Constituiçäo
Federal, o art. 225 da Constituição do Estado e as Leis n os 12.666, de 1997, e
13.176, de 1999, que criam o Conselho Estadual do Idoso, tendo esta ültima
sido sancionada pelo Governador Itamar Franco. Portanto, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, a projeto de lei é altarnente oportuno e visa a dar meihores
dias aos nossos idosos.

Gostaria, também, de agradecer ao Deputado Glycon Terra Pinto, por sua
Emenda no 1, que diz que, mesmo quando as espetáculos tiverem promocão,
as idosos continuarão a pagar rneia-entrada. Muito obrigada, Sr. Presidente,
nobres colegas.

O Sr. Presidente - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 154/99, do
Governador do Estado, que altera a redacào do art. 61 da Lei no 11.406, de
28/1/94, que reorganiza a autarquia Instituto de Previdéncia dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz alteracöes na estrutura
orgânica de secretarias de Estado e dá outras providéncias. A Cornissão de
Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissäo de
Administracão Püblica apina por sua aprovacão corn as Ernendas n

o
s 1 e 2,

que apresenta. Em discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos.
- Vém a Mesa:

SUBSTITUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI N O 154/99
Altera a redaçao de dispositivos da Lei no 11.406, de 28 de janeiro de 1994,

que reorganiza a autarquia Instituto de Previdéncia dos Servidores Militares
do Estado de Minas Gerais, introduz alteraçoes na estrutura orgânica de
secretarias de Estado e dá outras providéncias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 61 da Lei no 11.406, de 28 de janeiro de 1994, passa a vigorar

corn a seguinte redaçao:
"Art. 6° - 0 Conselho Administrativo é camposto de treze rnembros efetivos,

seguradas do IPSM, escolhidos em Assernbléia Geral, na proporcão da
participaçâo de cada categoria na composição do quadro de segurados da
entidade.

§ 10 - Para as efeitos deste artigo, a quadra de segurados é agrupado nas
seguintes categarias:

- Oficiais da ativa, da reserva e reformados, exceto a Juiz Militar do
Tribunal de Justica Militar do Estado;
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II - praças, da ativa, da reserva e reformadas;
Ill - servidores civis corn pulsoriamente vinculados ao IPSM.
§ 20 - Os inativos serâo representados no Conselho na proporção de sua

partici pação na respectiva categoria.
§ 3° - A Assernbléia Geral para escolha dos rnembros do Conseiho

Adrninistrativo ocorrerá a cada trés anos, no més dejaneira.
§ 40 - o mandato de membro do Conselho Administrativo do IPSM é de trés

anas, permitida urna recondução, podendo ser escolhido Conselheiro
qualquer segurado regularmente inscrito no Instituto.

§ 50 - Urn dos Conselheiros sera eleito Presidente do Conseiho
Administrativo, mediante a voto da maioria dos rnembros do Conselho.

§ 61 - 0 mandato do Presiderite do Conselho Adrninistratjvo será de urn
ano, vedada a reconduçao para a ano subsequente.".

Art. 2° - Suprima-se a parágrafo ünico do art. 8 1 da Lei n o 11.406, de 28 de
janeiro de 1999.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 4° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 8 de abril de 1999.
Sargento Rodrigues
Justificaçâo: Como se observa, a presente substitutivo tern a clara objetivo

de dernocratizar as processos decisórios que transcorrern dentra da
instituiçäo oficial de previdéncia do rnilitar estadual. Diversarnente da PMMG,
o IPSM é urna instituiçâo civil corn fins de seguridade social, que deve
dispensar a mesrno tratamento a oficials e praças. lnfelizmente issa näo
ocorre hoje, a que nos leva a propor critérias de praporcionalidade na
formaçao desse Orgãa colegiado. A própria natureza e as funçoes do
Conselho permitern que forneçamos a maxima dernocracia e transparéncia a
seus pracedimentos deliberativos, já que a escolha do Diretor-Geral da
entidade, ista é, a definiçao do agente executor das atividades do IPSM,
perrnanecera nas rnãos do Chefe do Executivo. Assirn, entendemos que a
propasta ora apresentada fornecerá maior equilibria a gestào da entidade,
razaa pela qual acreditamos seja urna prapasiçãa aperfeiçoada em relação ao
prajeto original.

EMENDA N o 3 AO PROJETO DE LEI N O 154/99
Acrescente-se onde canvier:
"Art. .... - 0 parágrafo ünico do art. 8 0 da Lei no 11.406, de 29 de janeira de

1994, passa a vigarar cam a seguinte redaçâo:
'Art. 8 0 - ...................
Parágrafo ünico - A diretaria do Instituta de Previdéncia dos Servidares
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Militares - IPSM - será exercida por oficiais superiores da Policia Militar de
Minas Gerais norneados pelo Governador do Estado, para mandato de quatro
arios, permitida urna recondução por igual perlodo.'.

Sala das Reuniães, 18 de malo de 1999.
Arlen Santiago
Justificação: "Constituiçäo da Repüblica Federativa do Brasil:
Art. 14, § 50: 0 Presidente da ReptThlica, os Governadores de Estado e do

Distrito Federal, os Prefeitos e quern Os houver sucedido ou substituldo no
curso dos mandatos poderäo ser reeleitos para urn Unico periodo
subseqüente.

Art. 28: A eleicäo do Governador e do Vice-Governador do Estado, para
mandato de quatro anos.

Art. 29: I - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Vereadores, para
mandato de quatro anos.

Art. 82: 0 mandato do Presidente de Repüblica é de quadro anos."
A proposta de rnodificaçao deve ser coerente corn a Lei Maior.
o Governador do Estado tern o direito de escolher os seus auxiUares de

confianca. Mesrno o Governador do Estado no seu primeiro mandato tern
tarnbérn o direito de escolher os seus adrninistradores de confianca, não
importando se eles já serviram ao Governo anterior.

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi
apresentado ao projeto urn substitutivo do Deputado Sargento Rodrigues, que
recebeu o n o i, e uma ernenda, do Deputado Arlen Santiago, que recebeu o
no 3. A Presidência, nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, vai
encarninhar o projeto corn o substitutivo e corn a ernenda a Comissão de
Adrninistraçao PUblica para parecer.

Questães de Ordern
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, corno Deputado da Oposiçâo

aqui, por quatro anos, exercendo o direito dernocrático de obstruir, gostaria de
fazer dois esclarecirnentos. 0 primeiro, corn referência a aflrrnacão que o
Deputado Miguel Martini fez de que, quando este Deputado presidia a
reunião, a palavra Ihe foi negada. Sr. Deputado, acredito que V. Exa. deva
conhecer o Regirnento Interno da Casa e o art. 165 e seguintes, que tratarn
da questão de ordern. Citei para V. Exa. o § 4 1 do art. 166, que diz
claramente: "Sobre a rnesrna questâo de ordern, o Deputado poderá falar
urna vez". V. Exa. tinha formulado a questão de ordern. E, mais ainda, o art.
167 diz: "A questão de ordern formulada no Plenário sera resolvida ern
deflnitivo e ternpestivarnente pelo Presidente da Assernbléia". Foi assim que
este Deputado, quando exercia a Presidéncia da Casa, procedeu. Se V. Exa.
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não levantou nenhum questionamento contra esse Regimento, foi esse
Regirnento, ern parte, e o anterior, durante trés anos, que regerarn tarnbém a
atuaçao da Oposição, aqui, durante os quatro anos anteriores.

Ouvi tarnbérn uma questão do Deputado João Leite, que, para discutir,
intervelo, exigindo do Deputado sua inscrição, da mesma forma que o
Deputado Hely Tarquinio fez e, sisternaticamente, vêm falando do
autoritarisrno da Mesa, quando a Mesa tern, e o Presidente em especial, que
curnprir o Regimento. 0 art. 157 é claro: "0 Deputado inscrever-se-á em livro
prôprio para: inciso II - discutir proposição e falar na 3a Parte da reunião, após
o anCincio da ordern do dia". E o mesmo procedirnento no inciso I, que coloca:
falar no Grande Expediente, a partir da reunião anterior. Eu não vi esses
Deputados corn o rnesmo ardor de defesa do Regimento quando, corn esse
instrurnento legal que é claro e explicito, o ex-Presidente, Deputado Rorneu
Queiroz, irnpediu, em vários momentos, que os oito Deputados, isolados na
Oposicão do PT, defendessem a bancada ou falassem que esses
instrurnentos são claros. Em polItica tern que se ter, no minimo, coeréncia,
tern que se ter a mesma postura, seja na Situacao ou na Oposiçäo. Acho que
não está acontecendo isso. Dal, Sr. Presidente, acho importante que esta
Presidéncia faca, e al está minha questão de ordem, urn comunicado a todos
Os gabinetes, esclarecendo os arts. 157 e 166, para que não pairern düvidas.
Acho que acusar a Presidência da Casa de autoritarisrno, a meu ver, não
contribul ern nada. Não contribui fazer urn debate desgastante, e o que nós
temos como arma é o Regimento Interno. Gostaria de, nos Ultimos quatro
anos, ter observado nos Deputados a mesma coeréncia e a mesma postura.

Ao Deputado Miguel Martini, ate entendi por que a Presidéncia tucana
anterior fez esta tribuna, porque ele não precisa falar corn tanta raiva, como

Z se estivesse querendo atacar urn companheiro. Os argurneritos se
apresentarn da mesma forma. Somos irmãos, companheiros de caminhada.
Não precisa intervir corno se estivesse atacando. Não me sinto atacado, mas
parece que o senhor está corn algum problerna, em aigurna situacão que

0 ache que a voz alta ou gritos resolvern o que as paiavras e as idéias claras
não resolvarn.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero expiicar ao Deputado
Durval Angelo, prirneiro, que as incoeréncias dele são... Quando percebi que
ele falava em voz alta, Iembrei-me de uma vez em que o Presidente disse ao

0 Deputado para se acairnar, porque senão ele poderia passar mal. Então, o
fato de gritar e uma caracteristica de V. Exa. da mesma forma que é uma
caracteristica minha. Estou no nivel das idéias, ainda não desci ac, coracão.
Agora, a veernência que tenho 6 minha, e se V. Exa. quer ou não respeitá-la,
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independe. Trata-se da minha maneira de ser.

Agora, me assusta quando V. Exa. diz que deve ter o mesmo
comportarnento, porque não estou percebendo o comportarnento de V. Exa.
sendo o mesmo de quando era da Oposiçào. Sabemos que quando se
preside ha maneiras de lidar - corn liberdade, corn compreensao ou no rigor.
Já dizia Getülio Vargas: "Aos amigos, tudo; aos adversários, a el". E claro
que sabernos que o limite deve ser a tel.

o que foi fato e citei naquele dia foi que havia uma tolerância muito grande
corn todos os outros, e quando solicitarnos a palavra veio a tel. Ciaro, está
dentro do Regirnento Interno - e concordamos. Mas sernpre dentro da visäo
de haver urn pouco mais de compreensâo corn alguns e urn pouco rnenos
corn outros. Então, essa questao de ordern que estou fazendo...

o Sr. Presidente - A Presidência gostaria de saber qual é, efetivamente, a
questão de ordem que V. Exa. quer levantar?

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, ful citado pelo Deputado Durval
Angelo e, conforme o direito que o art. 165 do Regirnento Interno me reserva,
estou tentando responder.

o Sr. Presidente - V. Exa. está usando a paiavra pelo art. 164?
o Deputado Miguel Martini - E, o art. 164 para explicacöes pessoals. Fol ele

que citou o art. 165. Então, na verdade, é pelo art. 164.
• Sr. Presidente - Está certo.
• Deputado Miguel Martini - Acho que o nosso comportamento na Casa

deve estar, acima de tudo, no nivel das idéias, não devendo descer ao
coracão. A minha veernência e a de V. Exa. säo caracteristicas nossas, rnas
não tern nada que ver corn o sentirnento. E tambérn direito nosso reivindicar.
Está do ado de V. Exa. o Deputado que estava presidindo quando foi pedida
uma questâo de ordem pelo Deputado Antonio Andrade, foi concedida, e pedi
a mesrna questao de ordern, e não me foi concedida. Irnediatamente, tive que
solicitar a recomposiçâo, para que não fosse encerrada de piano a reunião.
Todos devernos buscar a rnesma coeréncia.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de dizer que, apesar de
entender que ajudaria a V. Exa. se nos inscrevêssemos previamente, também
e verdade que assim tern sido, apesar de reconhecer o que disse o Deputado
Durvat Angelo: que isso está previsto no Regirnento Interno, mas nâo tern
sido essa a prática da Casa. Sempre foi permitida a inscriçäo no momento do
anncio da discussáo do projeto - e sel que o Deputado Durval Angelo tern o
major interesse em que discutamos os projetos. Ate para que tenharnos a
oportunidade de colocar as nossas idéias e de também ouvir outras.

Sr. Presidente, estarnos no parlarnento, e sel que devemos respeitar o
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Regimento lnterno, mas nern sempre é possIvel nos inscreverrnos
previarnente, dada a demanda das Comissöes e de outras atribuiçoes. Serb,
Sr. Presidente, que nas vezes em que nâo pudermos nos inscrever
previarnente nâo poderemos discutir urn projeto? Essa é a questáo de ordern
que gostaria de colocar para V. Exa. e queria que V. Exa. avaliasse o fato de
terrnos a oportunidade de discutir os projetos - é claro - na excepcionalidade.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Deputado Joào Leite e aos
dernais que o artigo do Regirnento lnterno que cotoca a necessidade de se
fazer inscrição prévia e urna garantia de que oDeputado tenha o direito de
cornunicar, corn a devida antecedéncia, a Mesa dos trabaihos o seu desejo
de discutir as rnatérias que estâo definidas na pauta e de que todos os
Deputados tornem conhecimento no rnomento em que chegarn ao Plenário.

o Deputado Antonio Andrade - Sr. Presidente, ainda nos dirigindo a Mesa
corn relaçäo a questao anteriorrnente cotocada pelos Deputados da Casa
quanto a interpretação do art. 157, gostaria de trazer uma consideraçao.

V. Exa. acabou de dizer que esse artigo assegura, de anternão, ao
parlamentar que ele se inscreva e tenha assegurado o direito de dizer o que
quiser no rnomento da discussäo do projeto. Mas o inciso II e o "caput" dizern
o seguinte (- Lé:)

"Art. 157 - 0 Deputado inscrever-se-á em livro prOprio para-.
II - discutir proposiçäo e falar na Terceira Parte da reunião, apOs o anüncio

da ordern do dia".
Pois bern. "ApOs" é tudo o que vern depois. Estamos no "apOs". Estou no

"apos". No momento em que me dirijo a Mesa e peco para falar, estou
fazendo orairnente, no momento, o pedido de inscriçäo do rneu nome no iivro.

Gostaria de levantar essa posiçäo, para que a Mesa tenha urn
entendirnento mais "iato sensu", urn pouco mais eiástico, para facilitar o
debate. Parlamento e debate. Se nao houver ou se ficar dificil o debate na
Casa, estaremos inviabitizando a própria Assernbiéia. Entäo, é esse o apeto
que faço a Presidência: que tenha urn entendimento urn pouco mais brando,
urn pouco mais aberto, para favorecer o debate, sobretudo em rnatérias
importantes. A sessâo de hoje é um born exemplo: votaram-se diversas
matérias. No entanto, nem por isso Os debates que ocorreram dificultaram 0
andamento e a discussao das rnatérias.

o Sr. Presidente - A Presidéncia apenas curnpriu o Regirnento lnterno.
31 Parte

o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 2a Fase da Ordern do
Dia, a Presidéncia passa 3a Parte da reuniäo, destinada as cornunicaçOes e
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aos oradores inscritos. Nâo havendo comunicaçöes a serem feitas, a
Presidência passa a conceder a palavra aos oradores inscritos.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sargento Rodrigues.
• Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes, you encarninhar contrariamente ao Projeto de
Lei no 154, do Executivo, porque se trata de cornposição da direçâo do IPSM.
nfelizmente, a forma apresentada pelo projeto näo atende a toda a categoria,

uma vez que ficariam prejudicadas as praças da PolIcia Militar, assirn corno já
o foram ao longo de todos esses anos.

Tambérn gostaria de esdarecer a todos as Deputados que esse Instituto foi
fundado pelo Grupo de Sargentos da Cavalaria em 1911 e que, após vários
anos em que o Instituto conseguiu se rnanter e prestar bans servicos, sua
direçao foi tomada de forma indevida pelo Comando da Corporaçâo, au seja,
pelos oficiais superiores. Hoje, infelizrnente, o Projeto de Lei no 154, do
Executivo, altera o nümero de Conseiheiros de 9 para 13 mernbros, sendo
eles oficiais superiores da Policia Militar. Isso não nos atende e fez corn que
este Deputado apresentasse urn substitutivo que, democraticamente,
atendesse as necessidades de toda a Corporacäo, não sO as dos oficiais.

Gostaria de levar ao conhecirnento desta Casa que o substitutivo tern o
seguinte teor. (- Lê:)

- 0 substitutivo, lido pelo Deputado Sargento Rodrigues, recebeu o n o 1 e foi
publicado na edicão do dia 27/5/99.

Gostaria de lembrar aos pares desta Casa que os funcionários püblicos
civis conseguiram, ao longo de vários anos, que se conduzissem a
Presidéncia do IPSEMG sindicalistas, que hoje participam dessa instituicao de
uma forma democrática. 0 que esperarnos desta Casa, apesar de o
substitutivo ainda ser encaminhado a Comissão de Administracàa PUblica
para a apreciaçao do mérito, é a sua aprovacão da forma proposta por este
Deputado, uma vez que, desta maneira, estaremos fazendo corn que as
praças também sejam reconduzidas a direçäo do Instituto de uma forma
democrática, corn participacão igualitaria entre praças e oficiais, assim corno
fora feito no IPSEMG, onde, hoje, a seu Presidente é oriundo da base do
sindicalismo do funcionalismo piblico civil.

Sr. Presidente, diante do quadro apresentado por esse substitutivo, gostaria
que as Deputados desta Casa o aprovassem da forma coma foi apresentado
e como está sendo encaminhado a Cornissáo de Adrninistração POblica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
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o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a reuniâo
extraordinária de logo rnais, as 20 horas, e convocanda as Deputados para as
reuniOes extraordinárias de amanhâ, dia 26, as 9 e as 20 horas, nos termos
do edital de convacacão, e para a reuniâo ordinária, tarnbém de arnanhä, as
14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reuniâo.

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 26/5/99
Presidência do Deputado Gil Pereira

Surnário: Comparecirnento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Cornparecimento

- Comparecern as Deputados:
Anderson Adauto - Gil Pereira - Alberto Bejani - Alvaro Antonio - Arnilcar

Martins - Antonio Carlos Andrada - Antonio Jilio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta
- César de Mesquita - Eduardo Daladier - Errnano Batista - Hely TarqüInio -
lvo José - João Leite - José Alves Viana - José Henrique - Marcelo Gonçalves
- Marcia Cunha - Marco Regis - Olinto Godinho - Pastor George - Rêmolo
Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecimenta nào registra a existência de nUrnero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, par falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a reunião ardinária de amanhã, dia 27, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edicâo
anterior.).

ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGI0NAUzAcA0

As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de rnaio de mil novecentas e
noventa e nave, comparecern na Sala das ComissOes as Deputadas
Ambrósio Pinto, Eduardo Brandâa, AIltan Vilela e José Henrique, membros da
supracitada Comissâo. Registra-se a presença do Deputada Marcia
Kangussu. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Ambrosia
Pinto, declara abertos as trabalhos e, em virtude da aprovaçäo de
requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos rnembros presentes.
Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendenda a discussão
e a votação de pareceres sabre propasiçOes sujeitas a apreciaçáa do Plenário



U
894

da Assembléla. 0 Presidente passa a palavra ao relator, Deputado José
Henrique, que emite parecer para o 10 turno do Projeto de Lei n o 29/99,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n°
1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Na 3' Fase da
Ordem do Dia, são aprovados requerimentos do Deputado Eduardo Brandão,
em que solicita seja encaminhado ao Presidente do BDMG, pedido de envio a
esta Casa de cópia do convênio celebrado entre o Estado e o Banco Mundial,
relativo ao Projeto SOMMA, bern como toda a documentação pertinente ao
mencionado projeto; sejam convidados a participar de reunião da Comissão o
Secretário do Planejarnento, o Secretário de Assuntos Municipais, o
Presidente da Associacão Mineira de Municipios, o Sr. Paulo Haddad, ex-
Assessor Especial do Governo e o Presidente da Federaçao das Associaçoes
Microrregionais de MunicIpios, para subsidiar a apreciacão do Projeto de Lei
n° 39/99. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidëncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissâo para a
práxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 25de maio de 1999.
AmbrOsio Pinto, Presidente - Eduardo Brandão - Jose Henrique - AIlton

Vilela.
ATA DA 6a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL SECA

NO NORTE DE MINAS
As quinze horas e trinta rninutos do dia cinco de maio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dimas
Rodrigues, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva e José Alves Viana
(substituindo este ao Deputado João Batista de Oliveira, por indicação da
Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Havendo nimero
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. Dando prosseguindo,
informa que foi prorrogado, por 30 dias, o prazo de funcionamento da
Comissäo. Informa, ainda, que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Djalma
Bastos Morals, Presidente da CEMIG, que se faz representar pelo Sr. Alolsio
Vasconcelos, Diretor de Distribuição dessa Companhia. A Presidéncia
registra a presenca dos Srs. Fernando Schuffner, Superintendente da Gestão
de Distribuiçäo da CEMIG; José Maria Grossi, Assistente Parlamentar; e
Rogério Rocha Rafael, Presidente da AMEJE. 0 Deputado Carlos Pimenta,
relator no âmbito da Comissão, tece suas consideracoes iniciais a respeito do
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terna a ser discutido. Registra-se, também, a presença dos Deputados Arlen
Santiago e Maria José Haueisen. Em seguida, o Presidente passa a palavra
ao convidado, que faz sua exposição sobre os problemas relativos a
distribuiçao e tarifação de energia elétrica em areas de irrigação na area
mineira da SUDENE, bern como sobre o atual estágio do projeto de
construcão da hidrelétrica de Irapé. Encerrada a exposiçào, inicia-se a fase
de debates, ocasião em que fazem perguntas ao convidado os Deputados
Arlen Santiago e Carlos Pirnenta. A Presidência informa que o inteiro teor da
reunião consta nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presenca do convidado, dos parlamentares e dos
demais presentes, convoca os membros da Comissäo para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissães, 21 de maio de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta.

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS
As dez horas e quinze rninutos do dia treze de rnaio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Dinis
Pinheiro, Rogério Correia, Dimas Rodrigues, Mauro Lobo, Alvaro Antonio e
Sebastião Navarro Vieira (substituindo este ao Deputado Paulo Piau por
indicacao da Liderança do PFL), rnembros da supracitada Comissão.
Registra-se, também, a presenca do Deputado Irani Barbosa. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogerio
Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a finalidade da reunião é ouvir o convidado, Deputado Geraldo Rezende,
Secretário da Secretaria de lndUstria, Comércio e Turismo, a quem convida
para tomar assento a mesa. 0 Presidente registra a presença do Sr. Cláudio
de Paiva Ferreira, Diretor Superintendente de lndustrialização dessa
Secretaria. 0 Secretário, corn a palavra, faz a sua exposicäo e em seguida é
questionado pelos Deputados Rogerio Correia, Mauro Lobo, Alvaro Antonio,
Sebastião Navarro Vieira e Irani Barbosa. Encerrada a particupacäo do
Secretário, o Presidente agradece a ele a colaboracão e os subsldios que
prestou a Comissão, e suspende a reunião por 5 minutos para que os
Deputados possam se despedir do convidado. Corn a presença dos
Deputados Dinis Pinheiro, Mauro Lobo, Rogerio Correia e Sebastião Navarro
Vieira, são reabertos os trabalhos, e o Presidente passa a fase de discussão
e votacao de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Rogério Correia, corn a
palavra, apresenta requerirnento no qual pede seja solicitada a Secretaria de
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Indüstria, Comércio e Turismo informaçöes sabre as empresas que foram
prejudicadas em decorrência da auséncia de recursos no FIND, no PROIN e
em outros fundos dessa Secretaria, recursos estes que foram deslocados
para outros fins, e que a Pasta informe Os atrasos ou paralisacöes também
decorrentes da falta de recursos previstos em cantratas, detalhando as
prejuizos econômicos ou sociais e citando quais as municipios atingidos.
Submetido a votação, é a requerimento aprovado. 0 Deputado Dinis Pinheiro
passa a Presidéncia ao Deputado Mauro Lobo para apresentar requerimento
no qual pede seja solicitada a AMUT cOpia da sentenca judicial sabre a
processo envolvendo as desvios de fundos na Prefeitura de Bela Horizonte,
na Administracao Eduardo Azeredo. Submetido a votacáo, votam pela
aprovacâa do requerimenta as Deputados Dinis Pinheiro e Rogéria Correia, e
pela rejeicäo da matéria as Deputadas Mauro Lobo e Sebastião Navarro
Vieira. Havendo empate na vataçäa, o Deputado Dinis Pinheiro solicita que a
reuniãa seja suspensa par 3 minutas para que se tente chegar a urn acorda.
Reaber-tos as trabalhos e repetida a vatacâo, e a requerimento aprovado. 0
Deputado Mauro Lobo retarna a direcao dos trabaihos ao Deputado Dinis
Pinheiro. 0 Presidente informa que a inteiro tear da reuniäo consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissöes, 20 de malo de 1999.
Dinis Pinheiro, Presidente - Ragério Correia - Alvaro Antonio - Paulo Piau -

Mauro Lobo - Cabo Morais.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO
As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de mil novecentos e

noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputadas
Ambrosia Pinto e José Henrique. Registra-se a presenca do Deputado Paulo
Piau. 0 Presidente, Deputada AmbrOsia Pinto, acusa a recebimento do OfIcio
no 24/99, do Vereador Alberta Geraldo Damasceno, Presidente da Câmara
Municipal de Mario Campos, em que solicita apoio ao reconhecimento
daquele MunicIpia coma estância hidromineral. Em seguida, informa que a
reuniãa se destina a ouvir as Srs. Manoel da Silva Costa Jinior, Secretário do
Planejamento e Coordenaçäo Geral, Expedito Ferreira de Castro, Secretário
de Assuntos Municipais; Edson Gonçalves Soares, Presidente da Associacão
Mineira de Municipios; e Antonio José Gundim, Presidente da Federação
Mineira de Associacoes Microrregionais de MunicIpios - FEMAM -, que
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prestaräo esciarecimentos para subsidiar a apreciaçào do Projeto de Lei no
39/99, que extingue as regiOes administrativas no Estado, bern coma a se
discutirem e votarem praposiçöes da Comissào. 0 Presidente registra a
presença do Dr. Evandro de Oliveira Neiva, Superintendente Administrativo
da Secretaria de Assuntos Municipais, a quem convida a tamar assento a
mesa e passa a palavra para que faca sua exposiçäo inicial. Em seguida, são
abertos as debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidente agradece a presença do convidado e dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determiria a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 25 de maio de 1999.
Ambrosia Pinto, Presidente - Eduardo Brandâo - José Henrique - AIlton

Vilela.
ATA DA 1 l a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de maio de mu

novecentos e naventa e nave, cam parecem na Sala das Cam issOes as
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos, AntOnio Andrade e Bené Guedes,
membros da supracitada Comissão. Havendo nCimera regimental, a
Presidente, Deputado João Paulo, declara aberta a reuniào e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a auvir
as representantes da TELEMAR, da CEMIG e da COPASA, que prestarâo
esclarecimentos sabre a recente decisão do Superior Tribunal de Justica, que
cansiderou abusiva a interrupçâo da prestaçao dos serviças das
cancessionárias em face de atraso no pagamento da conta de consumo. A
seguir, a Presidente distribui a Prajeto de Lei n o 232/99, em 10 turno, ao
Deputado Bené Guedes. 0 Presidente tece as cansideraçoes iniciais sabre a
assunto em tela e, logo após, informa que serãa ouvidos na presente reunião
as Srs. Vicente de Paula Lima, Assessor Juridico, representante da Sra.
Heleni de Mello Fonseca, Diretora de Negacios da TELEMAR; Marcos Aurélia
Madureira da Silva, Superintendente Regional da CEMIG; e Pedro Eustáquio
Scapolatempore, Superintendente JurIdico, representante do Sr. Rômulo
Tomaz Perilli, Diretor Operacianal Metropolitano da COPASA. Dando
prosseguimento, as convidados fazem exposiçOes sabre a assunto em pauta
e responderem as perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta
nas notas taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca as
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membros da Comissão para a prOxima reuniâo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 25 de maio de 1999.
João Paulo, Presidente - Bené Guedes - Mauri Torres.
ATA DA wa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

coMuNlcAcAo E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro Antonio,
Arlen Santiago, Bilac Pinto e Wanderley Avila, membros da supracitada
Cornissão. Está presente, também, a Deputada Maria José Haueisen.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antonio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Arlen Santiago, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que a presente reuniâo se destina a ouvir os seguintes
convidados: Major Evandro Teófilo Elias, Cornandante da 7a Companhia
Rodoviária Estadual; Capitäo Roberto Lemos, representando o Comandante
do Batalhào de Trânsito; Sr. Ronaldo Guirnarâes Gouvea, Diretor de
Transportes Metropolitanos do DER; Sr. Válter Nunes de Freitas, Delegado
que responde pelo Centro de OrganizaçOes Policiais - COPI -, representando
o Diretor - Geral do DETRAN; Sr. Raul Messias Franco, Prefeito Municipal de
Caeté; Sr. José Geraldo de Oliveira Silva, Presidente da Cârnara Municipal de
Caeté, que irão debater os problemas relacionados corn o fretamento de
veIculos na Regiao Metropolitana de Belo Horizonte. A Presidëncia anuncia
que se encontram presentes na reuniâo os seguintes Vereadores: José
Geraldo Taumaturgo, José Geraldo de Oliveira, AntOnio Carlos Goncalves,
Luiz Carlos Martins Lopes, Normando Carvalho Lopes . 0 Presidente passa a
palavra a Deputada Maria José Haueisen, autora do requerimento que
rnotivou o convite. 0 Presidente Iê fax recebido do Presidente da Empresa
Transluxo, em que justifica a sua ausência na reuniâo. A Presidéncia concede
a palavra aos expositores pela ordem acima mencionada, conforme consta
nas notas taquigráficas. Participam dos debates todos Os parlamentares
presentes. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Cornissào para a
prOxima reuniâo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de maio de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Dinis Pinheiro - Wanderley

Avila.

899
ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA

SECA NO NORTE DE MINAS
As dez horas do dia vinte e urn de maio de mil novecentos e noventa e

nove, cornparecem na Associação dos Municipios da Area Mineira da
SUDENE - AMAMS -, no Municipio de Montes Claros, os Deputados Dimas
Rodrigues e Carlos Pimenta, rnembros da supracitada Comissão. EstOo
presentes também os Deputados José Braga, Arlen Santiago e Gil Pereira.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, informa que a reuniäo se destina a discutir corn representantes de
entidades püblicas e privadas os problemas causados pela seca no Norte de
Minas. A Mesa é composta pelos Deputados presentes e pelos Srs. Ronaldo
Mota Dias, Presidente da Associaçao dos MunicIpios da Area Mineira da
SUDENE - AMAMS -; Jairo Atalde Vieira, Prefeito Municipal de Montes
Claros, e Ubaldo Ferreira Gonçalves, Vereador a Câmara Municipal de
Montes Claros e representante do Presidente desta. 0 Presidente convida
para tomarem assento nas primeiras cadeiras Os Srs. TarcIsio Delgado,
Prefeito Municipal de Juiz de Fora; Sérgio Amaral, Superintendente Estadual
da SUDENOR; Abelard Carlos Pimenta, Presidente da Associaçâo de
Vereadores da Area Mineira da SUDENE - AVAMS -; Renato Rabelo, Diretor
do Departamento Nacional de Obras contra as Secas - DNOCS -; LanfrOi
Fernandes da Cruz, Marcelo Ferrante Maia e Evaldo Fenner de Fatima,
Prefeitos Municipais de Jaiba, Glaucilândia e Cristália, respectivamente; e
Roberto Amaral, Diretor da EMATER-MG. Dando inIcio a fase de exposiçOes,
O Deputado Carlos Pirnenta, relator da Comissão e autor do requerimento que
motivou a reuniOo, tece suas consideraçOes iniclais. Logo após, todos os
componentes da Mesa usam da palavra, e ocorre amplo debate, corn a
participaçao de autoridades e lideranças presentes. 0 Presidente tece suas
consideraçOes finais e informa que o conteüdo da reuniào se encontra
registrado nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniào, e nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o cornparecimento dos
parlamentares e dos demais participantes, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de rnaio de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - João

Batista de Oliveira.
ATA DA 2a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
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EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO

No 14/99
As dezessete horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de maio de mu

novecentos e noventa e nove, corn parecem na Sala das Corn issães os
Deputados Cabo Morals, Luiz Fernando Faria e Rêmolo Aloise (substituindo
este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Lideranca do PFL ),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados
Sargento Rodrigues e Alberto Pinto Coelho e o Deputado Federal Cabo JUlio.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morals, declara
aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Rémolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissâo presentes. A
Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do relator,
Deputado Rêmolo Aloise, para o 1 0 turno, sobre a Proposta de Emenda a
Constituiçao no 14/99. Corn a palavra, o relator solicita prazo regimental para
emitir seu parecer. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
reunião extraordinária a ser realizada no dia 25/5/99, as 10h30rnin, na Sala
das Comissães, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 25 de maio de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Rogerio Correia - Luiz Fernando Faria - Rémolo

Aloise.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A C0NSTITUIcA0

N O 14/99
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de rnaio de mil

novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Cabo Morais, Rogério Correia, Joäo Leite, Luiz Fernando Faria e
Rémolo Aloise (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicaçao
da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissâo. Estâo presentes
também as Deputados Alberto Bejani, Alberto Pinto Coelho, Durval Angelo,
Ermano Batista, HeIy Tarquinio, José Henrique, Mauro Lobo, Márcio
Kangussu e Sargento Rodrigues. Registra-se a presenca do Deputado
Federal Cabo JUlio. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado
Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Rogerio Correia, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e é subscrita pelos mernbros
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a parecer
do relator, Deputado Rêmolo Aloise, para a 1 0 turno. Corn a palavra, a relator
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solicita a distribuiçâo de avulsos de seu parecer, em que conclui pela
aprovaçâo da matéria na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. 0
Presidente determina a distribuiçâo dos avulsos, nos termos regimentais. A
seguir, a Deputado Hely TarquInio apresenta requerirnenta, em nome da
Bancada do PSDB, solicitando sejam convidadas as autoridades que
menciona para se debater a praposiçâo em exame. Corn a saida do
Deputado Luiz Fernando Farua, a Deputado Alberto Pinto Coelho passa a
substituir a Deputado Elmo Braz, por indicaçâo da Liderança do PPB.
Colocado em votaçâo a requerimenta, fazem usa da palavra, para
encarninhá-!a, as Deputados Rogério Correia, Joäo Leite, Ermano Batista,
Márcio Kangussu, Alberto Bejani e Sargento Rodrigues. E rejeitada a
requerimento. Na verificaçäo de vataçao, vota a favor da proposiçãa 0
Deputado João Leite, e vatam contra as Deputados Rogério Correia, Cabo
Morals, Alberto Pinto Coelho e Rémolo Aloise. Para justificar a voto, fazern
usa da palavra as Deputados João Leite, Rogério Correia e Alberta Pinto
Coelho. Curnprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a presença
dos parlarnentares, convoca as membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a realizar-se logo mais, as 18 horas, corn a finalidade
de se apreciar a parecer do relator sobre a matéria; determina a lavratura da
ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 25 de maio de 1999.
Cabo Morals, Presidente - Rêmolo Aloise - Rogéria Correia - Luuz Fernando

Faria - João Leite.

TRAMITAçAO DE PROPOSIcOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 215/99

Cornissâo do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Eduardo Daladier, objetiva
declarar de utilidade pUblica a entidade Casa da Crianca, corn sede no
Municipia de Itapecerica.

Prelim inarmente, foi a praposiçâo distribulda a Cornissâo de Constituuçâo e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para deliberaçao conclusiva, nos
termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referida instituiçäo tern par objetivo a assistência a criança e ao

adolescente e a defesa de seus direitos. Para alcancar suas rnetas,
encaminha rnenores que se encontrani em situacao de risca a creches,
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estabelecimentos de ensino profissionalizante e postos de emprego,
acompanhando-os ate sua efetiva adaptaçâo social.

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, especialmente
no que se refere a atençao dispensada a criança na faixa etária ate 7 anos,
consideramos justa a declaraçao de sua utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas razöes expostas, somos pela aprovação, em turno ünico, do Projeto

de Lei no 215/99 na forma apresentada.
Sala das Comissôes, 25 de rnaio de 1999.
Christiano Canédo, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 225/99
Cornissäo do Trabaiho, da Previdência e da Acäo Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Rogerio Correia, o projeto de lei em epIgrafe

objetiva declarar de utilidade pUblica a Sociedade Congregação Missionária,
com sede no MunicIpio de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissäo de Constituiçào e
Justica, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
lhe apresentou a Emenda n o 1. Vem agora o projeto a esta Corn issão para
deliberação conclusiva, de acordo corn o que preceitua o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A rnencionada entidade é sociedade civil corn personalidade jurIdica e vem

desenvolvendo irnportante trabaiho de assisténcia social, visando a tornar a
vida do ser humano mais digna. Para atender ao objetivo proposto, procura
auxiliar os segrnentos mais carentes do Municipio de Contagem e implantar
obras educacionais fundarnentadas na doutrina cristã, para as quais destina
recursos financeiros.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, em turno Unico, do Projeto de Lei

no 225/99 corn a Emenda n o 1, da Corn issâo de Constituição e Justiça.
Sala das Comissães, 25 de rnaio de 1999.
Arnilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 235/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acâo Social

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Gil Pereira, o Projeto de Lei n o 235/99 visa a

declarar de utilidade püblica a Associacão de Prornocão Educacional da
Juventude Norte Mineira - APEJUNM -' corn sede no MunicIpio de Montes

903
Claros.

Prelirninarmente, foi a matéria encarninhada a Cornissâo de Constituiçao e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando-Ihe ernenda. Vern agora o projeto a esta Comissão para
deliberaçao conclusiva em turno Unico, nos terrnos do art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Associação de Promoçâo Educacional da Juventude Node Mineira envida

esforços para combater a fome e a pobreza e, para isso, prornove campanha
para arrecadaçâo de fundos, alirnento e vestuârio.

Tais iniciativas a fazern merecedora do titulo declaratôrio de utilidade
ptblica proposto.

Conclusäo
Pelo exposto, opinarnos pela aprovaçäo, em turno ünico, do Projeto de Lei

no 235/99 corn a Ernenda n o 1, da Comissão de Constituição e Justica.
Sala das Comissöes, 25 de rnaio de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 240/99
Comissào do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Joâo Leite, o projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade pUblica a entidade Ministério Programa Criança Feiiz,
corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a rnatéria pela Comissão de Constituicão e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissao deliberar conclusivarnente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçäo
A referida entidade e sociedade civil e tern como finalidade precIpua dar

assisténcia a crianças e adolescentes carentes, proporcionando-Ihes
educação, apoio pedagOgico e psicolOgico. Ao longo desse processo,
infunde-lhes valores rnorais e éticos, buscando desenvolver em seu caráter
atitudes adequadas ao born convIvio social.

Por realizar obra meritOria e de longo alcance social, a entidade é
merecedora do tItulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razães aludidas, opinarnos pela aprovaçâo, em turno 6nico, do

Projeto de Lei n o 240/99 na forma proposta.
Sala das Cornissöes, 25 de rnaio de 1999.
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Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 241/99
Comissáo de Educaçào, Cultura, Ciência e Tecnotogia

Relatôrio
O projeto de lei em tela, do Deputado Chico Rafael, visa a declarar de

utilidade püblica o Centro Espirita Vinhas do Senhor, corn sede no MunicIpio
de Pouso Alegre.

A matéria foi examinada preliminarrnente pela Cornissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe, agora, a esta Cornissäo deliberar conclusivarnente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
O Centro EspIrita Vinhas do Senhor e urna sociedade civil corn

personalidade juridica.
O estudo, a prática e a divulgação da doutrina espirita corno religião,

filosofia e ciência, nos moldes da codificacâo de Allan Kardec, é urn de seus
objetivos prirnordiais. Pratica a caridade corno dever social e principio da
moral cristã, incentivando a solidariedade e o respeito ao prOximo.

Por suas realizaçöes de grande alcance social, a instituiçâo torna-se
merecedora do tItulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Pelo exposto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei n o 241/99 na

forma proposta.
Sala das Cornissöes, 26 de rnaio de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 249/99
Cornissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho PatrUs, o projeto de lei em tela tern por

escopo declarar de utilidade pCiblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Gouveia, corn sede nesse municIpio.

Prelirninarmente, foi a rnatéria encarninhada a Comissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vern agora o projeto a esta Cornissão para deliberacão conclusiva em turno
Unico, conforme o disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade vern prestando importantes servicos a coletividade, uma

vez que assiste os excepcionais, inceritivando a criacão de estabelecirnentos
especializados em lidar corn eles, estirnulando seu ingresso no mercado de
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trabalho e levando ao conhecirnento ptiblico os problernas por eles vividos.
Desenvolve ainda o treinamento de pessoal especializado para cuidar dos
excepcionais e, paralelamente, esclarece e orienta seus pais no intuito de
facilitar o convivio no ârnbito familiar.

Em razão de seu benemérito trabaiho, julgamos ser a entidade merecedora
do titulo declaratôrio de utilidade püblica.

Conclusâo
Em face do aduzido, sornos pela aprovação, em turno (rnico, do Projeto de

Lei n° 249/99 na forma proposta.
Sala das Cornissães, 25 de maio de 1999.
Christiano Canêdo, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 192/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatôrio
O projeto de lei em epIgrafe, da Deputada Maria Olivia, objetiva priorizar a

trarnitação dos processos judicials em que figure como parte pessoa idosa
beneficiária da assistência judiciária.

Exarninada a matéria pela Cornissão de Constituicão e Justica, esta
concluiu pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da
proposicão. Encaminhado ao Plenário, nos terrnos do § 10 do art. 185, este
rejeitou o parecer, cabendo a esta Comissão emitir parecer, de acordo corn
Os termos regirnentais.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva estatuir o atendirnento preferencial as

pessoas idosas nos procedirnentos de assistência judiciária. Pretende-se,
assim, beneficiar os idosos corn o intuito de evitar que a decisão final dos
processos em que são parte sO ocorra apOs seu falecirnento.

Dados do IBGE confirmarn que a população brasileira manteve o processo
de envelhecimento verificado nas pesquisas anteriores. Segundo esse
Instituto, os idosos ou pessoas corn mais de 60 anos ja representam 8,3% da
população do Pals. Em 1993, eles correspondiam a 7,7% da populacão.
Nesse segrnento, como na população em geral, verificou-se o aumento do
nirnero de mulheres. Em dados anteriores, as mulheres idosas
correspondiarn a 54% da populacão corn rnais de 60 anos; hoje representarn
55,1% daquele contigente.

Em conforrnidade com o IBGE, a tendência ao envelhecirnento da
populacão será mantida nos prOximos anos devido a queda da taxa de
fecund dade.

Diante de tais fatos, necessário se faz estabelecerem-se pollticas pUblicas
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vottadas para a população idosa.
Nesse sentido, chamamos a atençào para a Lei n o 12.666, de 1997, que

trata da Palitica Estadual de Amparo ao Idoso. A referida lei assegura aos
idosos direitos sociais e promove sua integração e participacão na sociedade.

A proposicao em análise visa a garantir prioridade nos procedimentos
judiciais sob beneficio da assistência gratuita. Reconhecemos a mérito da
proposiçáo, e coma já existe uma polItica estaduat do idoso, sugerimos que a
matéria seja inclu Ida na Iegislaçào em vigor, par meio do Substitutivo n o 1, a
seguir transcrito.

Conclusâo
Pelas razöes expostas, opinamas pela aprovacâa do Projeta de Lei n°

192/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO NO 1

Acrescenta dispasitivo a Lei no 12.666, de 4 de novembro de 1997, que
dispöe sabre a Potitica Estadual de Ampara ao Idaso, e dá outras
providências.

Art. 1 0 - 0 art. 50 da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, fica
acrescido do seguinte incisa VIII:

"Art. 50
VIII - na area de assisténcia judiciária:
a) garantir ao idoso assistência judiciária e atendimento prioritário nas

acães indenizatárias em que a Estada figure coma réu.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31) - Revogarn-se as dispasiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 25 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Christiano Canêdo, relator - Luiz Menezes - Ranaldo

Canabrava.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 202/99

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acäo Social
RelatOrio

De autaria da Deputada Maria Olivia, a prajeto de lei em epIgrafe dispöe
sabre reserva de recursos püblicos destinadas a habitação em beneficia da
muiher sustentáculo de famIlia e dá autras providências.

Examinada a proposicão pela Comissäo de Constituição e Justica, que
cancluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe a esta
Comissáo emitir parecer sobre seu mérito, nos termas do art. 188, c/c a art.
102, XIV, do Regimento Interno.

Fu ndamentacäa
0 projeto tem por objetivo beneficiar as mulheres responsáveis pelo
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sustento da familia, reservando-Ihes uma parcela dos recursas destinadas a
moradia pravenientes do Fundo Estadual de Habitação - FEH. Esse fundo
destina-se a dar suporte financeira a programas de investirnento na area de
habitaçäo para a população carente. Entre tais pragramas estâo a construcäo
de habitacöes urbana e rural, a camerciatizaçáo de moradias prontas, a
aquisição de materiais de construçâo e a reforma de unidades habitacionais
cujas candicães de higiene e seguranca sejam insuficientes.

Transformada essa prapasiçâa em norma juridica, as muiheres
respansáveis peta sustenta da famitia terâo maiores facitidades em prayer
uma habitacâo digna para as seus. E coma bern observa a autara do prajeto,
em sua justificaçãa, a nümera de famlllas sustentadas par mutheres tern
aumentada significativamente; todavia, ao examinarmas a destinaçâo do
FEH, que se pretende seja fonte de recurso para as açoes que a prajeto
pretende desenvolver, verificamas que eta se refere tambérn a investirnentos
de grande porte, coma urbanizaçâo de areas degradadas, praduçao de totes
urbanizados, construcao de conjuntos habitacionais cam a devida infra-
estrutura. Tais investimentas, também de grande interesse social, consumirâo
cansideráveis somas de recursas, mativa pelo qual sugerimas que seja
reduzido de 20 % para 10% a percentuat constante no prajeta.

E necessário salientar que a muiher, ao exercer atividades remuneradas,
cam ou sem vinculo empregaticia, se submete a uma dupla jornada de
trabalho, pais, na malaria das vezes, é também respansávet petos trabalhos
domésticos. Esse fato acaba par provocar uma desigualdade entre homens e
mulheres pravedares do sustento familiar.

A destinacào de recursos a essas mutheres viria contribuir para a reduçäo
de urn desequilIbria gerada par diferenças de tratamenta quanta ao genera,
par desigualdades sociais e pela crise de recessäa e desemprego existente
no Pals. Trata-se de procurar obedecer ao princIpio da equidade
constitucionalmente estatuido. Tarna-se, entretanto, necessario promover
atgurnas modificacöes no prajeto, corn a finalidade de the canferir maior
ctareza e objetividade.

Conclusâa
Peto expasto, somos peta aprovacão do Prajeto de Lei n o 202/99, no 10

turno, cam as Ernendas n°s 1 e 2, a seguir redigidas.
EMENDA N o 1

D&-se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 1 0 - Serâo reservados dez par cento dos recursos estaduais

destinados a habitacào para as familias de baixa renda, cuja subsistência
seja essenciatmente provida par trabatho ou renda femininos, na forma do
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regulamento.

§ 1 1 - Os recursos a que se refere esta lei seráo empregados na
construcao, na aquisiçâo e na reforma de moradias.

§ 21 - A comprovaçáo da condição familiar especificada no "caput" deste
artigo será feita mediante documento expedido por autoridade judiciária.".

EMENDA N O 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicaçao.".
Sala das Comissöes, 25 de maio de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Luiz Menezes -

Christiano Canêdo.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 265/99

Nova Redaçào, nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento lnterno
Comissão de Fiscalizacào Financeira e Orçamentaria

Relatôrio
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em exame autoriza 0

Estado de Minas Gerais a efetuar a cessäo, a tItulo oneroso, de direitos
creditOrios representados por crédito tributário formalizado e parcelado, e
altera a legislação tributária.

Publicada em 30/4/99, foi a proposição remetida a Comissão de
Constituicão e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas n°s 1 e 2. Agora, vem a matéria a esta Cornissäo
para que seja elaborado o parecer, nos limites de sua competéncia.

Durante a discussão do projeto, o Deputado Miguel Martini apresentou duas
emendas, que, aprovado o Substitutivo n o 1, ficaram prejudicadas. A seguir,
os Deputados Antonio Jtlio e Mauri Tories apresentaram o Substitutivo n o 1,
que foi aceito pelo relator e incluido em seu parecer. Em face desses fatos,
elabora o relator nova redaçao para o seu parecer.

Fundamentação
A proposiçâo tem como escopos básicos a concessão de autorizacâo para

que o Estado realize cessào de créditos tributários e a modificação de trechos
da Lei n° 7.164, de 19/12/77, que altera a legislacão tributária do Estado,
reorganiza o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá
outras providéncias.

Pela cessão de direitos creditOrios, o Estado transferirá onerosamente
créditos tributários a terceiros que, assim, estarão sub-rogados nos direitos
antes pertencentes ao Estado.

A medida tern como finalidade propiciar ao Estado a antecipacão de
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receitas que sO seriam auferidas no vencimento de cada uma das parcelas
referentes aos créditos tributários cedidos, dal por que a cessäo atinge
sornente os créditos tributários parcelados.

Segundo o projeto de lei em análise, a alienaçâo dos créditos tributários
será realizada em processo licitatOrio, e o deságio a ser aplicado aos tItulos
não poderá ser superior ao montante das multas contidas naquele crédito.

E definido, ainda, que em qualquer das hipOteses arroladas no art. 8° da
proposicâo a cessão será resolvida, cabendo ao Estado tomar as
providências cabIveis para o ajuizamento da ação de cobranca.

No mérito, o projeto deve ser analisado tendo-se em mente a situacão
financeira atravessada pelo Estado.

Segundo informaçOes prestadas a esta Comissão pelo Secretário da
Fazenda, o Estado possul débitos de alto valor já vencidos e nâo quitados,
sem que se vislumbre possibilidade de quitá-los sem a adocâo de medidas
que possibilitem ao Estado auferir receitas extraordinárias. Nesse contexto
insere-se o pagamento do 130 salário, que ira representar para o Estado a
realização de despesas vultosas.

Além da operação mencionada, o projeto de lei altera a Lei n o 7.164, de
19/12/77, que altera a legislaçáo tributária do Estado, reorganiza o Conselho
de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

As modificaçães propostas atingem a processo administrativo tributário,
buscando dinamizá-lo, sem que sejam desrespeitados Os direitos dos
contri buintes.

0 projeto de lei em exame é, assim, de interesse do Estado, nos diversos
aspectos de que trata.

Optou-se, no entanto, por inserir em nosso parecer autorização para que a
Estado reduza as multas para as contribuintes que se disponham a pagar
seus débitos a vista ou em menor nümero de parcelas. Essa medida tern
corno finalidade propiciar ao Estado a captacão imediata de substancial
volume de recursos, a que é fundamental no momenta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeta de Lei n° 265/99

no 10 turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado, ficando
prejudicadas as Emendas n

o
s 1 e 2, da Comissào de Constituiçãa e Justica.
SUBSTITUTIVO N O 1

Autoriza a Poder Executivo a conceder reduçâo de multas incidentes sobre
crédito tributário e multas isoladas, a permitir a quitacão de crédito tributário
mediante a daçào em pagamento, bern como a efetuar a compensaçäo e a
cessáo de créditos tributários nas condicOes que especifica e dá autras
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pravidéncias.

A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
CapItulo I

Da Cessâo de Créditos
Art. 10 - Fica a Estado de Minas Gerais autorizado a efetuar a cessão, a

tItulo oneroso, de direitos creditórios representados por crédito tributário
formalizado e parcelado, inscrito au nâo em dIvida ativa, mediante prévia
avaliação e Iicitaçâo, cujo parcelamento esteja em curso na data de
publicaçâo desta lei.

§ 10 - A cessâo de que trata este artigo:
- transfere a titularidade do crédito ao cessionário, resolvendo-se corn o

descumprimento pelo contribuinte das regras previstas para o parcelarnento
de crédito tributário au pelo implemento das condicoes de que trata o art. 8°
destalei-,

II - poderá alcançar crédito tributário relativo a imposto cujo produto da
arrecadaçâo esteja sujeito a repartiçâo corn municipios au fundos
constitucionalmente previstos, hipótese em que o repasse se fará, nos
percentuais e prazos previstos na legislaçao, corn base na receita auferida
corn a cessâo;

III - em urn mesmo parcelamento, poderá alcançar todas ou sornente
algumas parcelas;

IV - poderá ser efetivada agrupando-se as créditos parcelados em lotes
predefinidos par critérios técnicas a cargo da Secretaria de Estado da
Fazenda;

V - nâo mod ifica:
a) a natureza do crédito tributário nem a extingue, bern assim a obrigacao

tributária de que decorra;
b) as condiçoes do parcelamento, especialmente a ntmero e o valor das

parcelas e a data de seu recolhimento, nâo exclui a aplicacào das normas do
parcelamento original, as regras relativas a sua desistência e de restauraçâo
de multas que tenham sido reduzidas, nem poderá causar onus ou
dificuldades para a seu cumprimenta.

§ 2° - 0 Estado será responsável, perante a cessionário, pela existéncia do
crédito, parém nâo pela solvência do devedor.

§ 30 - Desde que incidentes sabre parcelamentos em curso, a concessào de
remissão ou de anistia e as modificacöes de penalidades au das candiçôes
gerais de parcelamento que importem em torná-las mais benéficas aplicam-se
aos créditos tributários cedidas.

§ 40 - Fica assegurado ao contribuinte responsável pelo pagamento do
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créthto tributário a prazo de quinze dias, a ser concedido em periodo anterior
a realização da licitaçâo, para exercer a direito de preferéncia para Iiquidação
do crédito pelo valor apurada nos termos do art. 2 0 desta lei.

§ 50 - 0 pagarnenta a que se refere a parágrafo anterior deverá ser
efetuado integralrnente, conforrne dispuser regulamento.

Art. 21 - Para a avaliaçâo dos créditas tributárias a serem cedidos, será
aplicado sabre a valor nominal destes, no momenta da cessãa, urn redutar
praparcianal aa prazo e aas riscas para a seu recebimenta integral.

§ 10 - A aplicação do redutar nào paderá implicar exclusãa de mantante
superior ao samatOrio das multas que integram as créditos abjeto da cessàa.

§ 21 - Para fixacão do redutar, a Estado paderá contratar prafissianal au
empresa de natôria especializaçäa e recanhecida experiência na avaliaçaa de
riscos de crédita e de investimentas.

Art. 30 - Compete a Secretaria de Estado da Fazenda a realizaçâa da
licitação para apuraçàa da meihar prapasta, igual au superior ao preça da
avaliação, abservadas as narmas de regência da matéria, em especial a Lei
Federal no 8.666, de 21 de junha de 1993, e a Lei n o 9.444, de 25 de
novembro de 1987.

Art. 40 - A cessão se efetivará mediante instrumenta particular, l9rmada pelo
Governadar do Estada, au par autaridade cam paderes par ele delegados, e
par representante legal do cessianária, vencedar da Iicitaçäo, e assinada par
duas testemunhas.

§ 10 - Formalizado a cantrato de cessäo, a Estado providenciará, em ate
vinte dias, coma condiçäo indispensável a sua eficácia, a seu registra, nos
termas da Lei Federal no 6.015, de 31 de dezembra de 1973, e sua
publicaçao resurnida no 'Minas Gerais.

§ 20 - 0 registra de que trata este artiga fica isenta do pagamenta de taxas,
custas ou emalumentas.

Art. 50 - Cabe a Secretaria de Estada da Fazenda:
I - notificar a cantribuinte sabre a intençao da cessâo de crédita tributário

cuja pagarnento seja de sua respansabilidade, abservando a disposto no § 40
do art. 10 desta el;

II - natificar a contribuinte responsável pelo pagarnento do crédita tributário
cedida, quando se efetivar a cessàa;

III - estabelecer e orientar a cessianário sobre as procedimentos relativos
ao controle das operaçöes, bern coma quanto aos pracedimentas previstas no
artigo seguinte;

IV - auditar a sistema de cobrança adatado pela cessianário, relativamente
aas créditos tributários cedidas;
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V - manter em seu sistema de controle as informacöes relativas aos

parcelamentos de crédito tributário cedido e promover o arquivamento dos
respectivos processos, após 0 seu cumprimento.

Parágrafo ünico - 0 Poder Executivo poderá vedar Cu estabelecer
condiçöes e limites para a utilizaçáo dos créditos cedidos, bern corno para a
realizacäo de nova cessão pelo cessionário ou para o oferecimento, por este,
do crédito cedido como garantia.

Art. 6° - 0 cessionário deverá:
- emitir e encaminhar aos contribuintes os documentos para pagarnento

das parcelas;
II - informar a Secretaria de Estado da Fazenda, nos prazos por esta

determinados:
a) os pagamentos efetuados pelos contribuintes;
b) o nao-pagamento de quaisquer parcelas;
c) outras solicitacöes relativas aos créditos tributários cedidos.
Ill - adotar medidas para permitir o pagamento das parcelas em qualquer

agenda bancária credenciada a receber tributos estaduais.
Parágrafo Cinico - 0 cessionário se responsabihzará pelos danos causados

ao contribuinte que tenha sofrido ação de execução fiscal pelo Estado a partir
de informação incorreta por ele prestada de nâo-pagamento das parcelas,
sem prejuIzo de outras sancoes civis e penais cabIveis.

Art. 7° - 0 Estado preservará, no procedimento licitatOrio e na execução do
contrato de cessão, sigilo relativamente a qualquer informacão sobre a
situaçao econOmica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e
sobre a natureza e o estado dos seus negOcios cu atividades.

§ 1 0 - Nao constitui lesão ao sigilo fiscal a informação, constante no edital
de licitaçäo e no contrato corn o cessionário, relativa a existência de
parcelamento em nome do contribuinte, seu valor e o nimero de parcelas.

§ 21 - E vedada ao cessionário a divulgacäo Cu a utilizacão para fins não
relacionados corn a cessâo de crédito tributário das informaçöes relativas aos
contribuintes, seus débitos e respectivo parcelamento, sob pena de rescisão
do contrato e aplicação de rnulta, conforme previsâo contratual, sern prejuIzo
das sançoes civis e penais cabIveis.

Art. 80 - Resolve-se a cessâo relativamente ao crédito tributário atingido
pela:

- desistência de parcelamento original;
II - anulacâo de lançamento de crédito tributário cedido por decisão judicial

transitada em julgado;
Ill - concessäo de remissão ou de anistia;
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IV - modificaçâo de penalidades ou das condicöes gerais de parcelarnento,

que importem em torná-las mais benéficas.
Parágrafo iinico - A resoluçâo de que trata este artigo atinge somente o

crédito, ou parcela dele, alcançado por uma das hipóteses previstas neste
artigo, permanecendo válido e eficaz o contrato de cessão.

Art. 90 - Havendo dirninuição no valor do crédito cedido por qualquer das
hipOteses previstas no artigo anterior, o Estado promoverá o reequilibrio
econômico-financeiro do contrato, mediante cessäo de novos créditos
tributários, observadas as condicoes previstas nesta lei.

§ 1 0 - Na hipôtese deste artigo, os créditos tributários seräo avaliados, nos
termos do art. 20 , no momento da nova cessão, neo podendo o seu valor ser
inferior àquele calculado conforme os critérios da proposta vencedora da
licitacâo.

§ 21 - A forma de reequilIbrio econãrnico-financeiro de que trata este artigo
nâo gera para o cessionário direito a rescisão do contrato nem indenizacâo
por lucros cessantes ou danos emergentes.

§ 30 - Será mantida uma reserva técnica de créditos tributários parcelados,
quantificados sob parâmetros de risco avaliados nos termos do art. 2 0 desta
lei, corn o objetivo de promover o reequilibrio do contrato, caso seja
necessário.

Art. 10 - A resoluçäo parcial e o reequilIbrio econâmico do contrato serão
formalizados por meio de terrno escrito, devidamente fundamentado, firmado
pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Art. 11 - Operada a resoluçâo contratual por desisténcia do parcelamento, o
Estado inscreverá o crédito em divida ativa e promoverá a sua cobrança nos
terrnos da lei.

Art. 12 - Considerar-se-á extinto o crédito tributário apôs o cumprimento do
parcelarnento junto ao cessionário.

Parágrafo ünico - Os comprovantes de pagamento deverâo ser arquivados
pelo contribuinte pelo prazo e pela forma previstos na legislacào tributária.

Art. 13 - 0 art. 7 0 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977, passa a
vigorar corn a seguinte redacâo:

"Art. 7° - A exigência de crédito tributário será formalizado em auto de
infraçâo ou em notificaçäo de lançarnento expedidos na forma do
Regulamento.

§ 1 0 - A notificacao de lancamento será utilizada no caso de denCincia
espontànea cumulada corn pedido de parcelamento, hipótese em que,
deixando o sujeito passivo de cumprir as condiçães do parceIamento

I - a multa de rnora ficará autornaticamente majorada ate o limite
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estabelecido para a multa de revalidacâo aplicável em caso de acâo fiscal,
sem prejuizo das reduçoes previstas, desde que preenchidas as suas
condicöes;

II - será providenciado o regular encaminhamento do respectivo PTA para
inscricão em dIvida ativa e cobrança judicial.

§ 20 - Na hipOtese de formalizaçao de crédito tributário mediante a lavratura
de auto de infracão, será observado o seguinte:

- a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão confissäo da
infraçao arguida;

U - as incorreçöes ou omissöes da peça fiscal não acarretarâo a sua
nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para determinar com
segurança a natureza da infração arguida;

Ill - no caso de intirnaçao ou comunicaco por via postal, contra recibo,
quando neste for omitida a assinatura do sujeito passivo ou a data de seu
recebimento, esses atos serâo considerados efetivados dez dias após a
postagem da documentacão fiscal na agência do correio;

IV - o sujeito passivo será intimado ou comunicado por edital publicado no
Orgâo oficial do Estado, quando se encontrar em local ignorado, incerto ou
inacessIvel, ausente do territôrio do Estado, ou quando se revelar inviável a
intimacão ou a comunicacâo por via postal ou, ainda, na hipótese de
devolucâo destas pelo correio, considerando-se o sujeito passivo intimado ou
comunicado na data de publicação do edital.

§ 31 - Prescindirá de assinatura, para todos os efeitos legais, o auto de
infração ou outro documento fiscal emitido por processamento eletrônico.'.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- regulamentar as disposiçöes relativas a este capitulo, especialmente os

procedimentos de controle e de registro contábil das operacöes;
II - abrir crédito suplementar para atender a execuçao desta lei.
Art. 15 - Excepcionalmente, fica autorizada a cessäo de crédito tributário

parcelado que nâo tenha sido formalizado e cujo parcelamento esteja em
curso na data de publicacâo desta lei.

CapItulo II
Da Cornpensacao de Créditos Tributários

Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a compensacão de
crédito tributário corn crédito liquido e certo do contribuinte contra a Fazenda
PUblica, nas condiçoes previstas neste capitulo.

Art. 17 - Poderá ser objeto de compensacäo o crédito tributário:
- nao contencioso, desde que vencido e formalizado Na mais de doze

meses;
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II - contencioso, desde que vencido e formalizado ha mais de seis meses;
Ill - inscrito em dIvida ativa, ressalvado o disposto no inciso Ill do art. 18.
§ 1° - Constitui crédito tributário não contencioso o resultante:
I - de ICMS relativo a operaçoes ou prestaçöes escrituradas nos Iivros

oficiais ou declaradas ao Fisco em documentos instituidos em regulamento
para essa finalidade;

II - de qualquer outro tributo de competência do Estado, apurado em
decorrência de escrituração em livro fiscal adotado pelo contribuinte ou por
responsável ou formalmente declarado ao Fisco;

Ill - de ICMS, em razão de aproveitamento indevido do crédito decorrente
de operaçâo ou prestaçâo interestadual, calculado mediante aplicacão de
alIquota interna.

§ 2° - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, considera-se declarado
ao Fisco:

- o valor do ICMS destacado em nota fiscal de produtor ou em outro
documento fiscal, nas hipóteses em que o contribuinte esteja dispensado de
escritu racâo;

II - o valor do ICMS destacado em documento fiscal não registrado em livro
próprio, por contribuinte do imposto obrigado a escrituraçao fiscal.

Art. 18 - Os créditos do contribuinte relativos a precatórios judiciários
poderão ser utilizados para compensação de créditos tributârios, desde que,
cumulativamente:

- os créditos do contribuinte estejam incluidos no orçarnento anual do
Estado;

II - seja observada a ordem cronologica de apresentaçao dos precatórios,
em relacão a cada sujeito passivo;

III - os créditos tributários a serem compensados tenham sido inscritos em
dIvida ativa ate 31 de dezembro de 1997.

Parágrafo ünico - A compensação de que trata este artigo nâo será aplicada
em caso de cessão de crédito e deverá ser submetida a homologacäo do
tribunal competente.

Art. 19 - Os prazos e as condicöes de admissibilidade dos créditos do
contribuinte contra a Fazenda PUblica, para os fins da compensaçao prevista
neste capitulo, serào regulamentados em decreto.

Art. 20 - A compensação poderá se realizar por iniciativa do contribuinte ou
da Secretaria de Estado da Fazenda, atendidas as seguintes condiçães:

- nao incidirá sobre o saldo remanescente de parcelarnento em curso;
II - nâo se aplicará nos casos de dolo, fraude ou simulaçâo do contribuinte

ou de terceiro em beneflcio daquele.
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§ 1° - Quando a iniciativa for da Secretaria de Estado da Fazenda, o
contribuinte será notificado para, no prazo de dez dias, comparecer a
repartição fazendária para dar quitação do crédito contra a Fazenda Püblica
ou expressamente discordar da compensaçäo.

§ 21 - 0 pedido de compensaçâo feito pelo contribuinte nao gera direito
adquirido a sua realizacão e nao suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem a f]uência dos juros de mora e demais acréscimos legais.

§ 30 - A compensação poderá contemplar total ou parcialmente os créditos
tributários devidos pelo contribuinte.

Art. 21 - Para fazer jus a compensação, o contribuinte efetuará, de imediato,
O pagamento em moeda corrente do valor equivalente ao repasse da quota-
parte dos municIpios e do Fundo para Desenvolvimento do Ensino
Fundamental - FUNDEF -, relativamente ao crédito tributário a comperisar.

Art. 22 - A realizaçâo da compensação fica condicionada a análise, pela
Secretaria de Estado da Fazenda, de sua viabilidade econOmico-financeira.

Art. 23 - Compete ao Secretário de Estado da Fazenda ou, por deIegacão
deste, ao Secretário Adjunto de Administraçao Tributária autorizar a
realizaçao da compensaçào de que trata esta lei.

Capitulo Ill
Da Daçâo em Pagamento

Art. 24 - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a quitacâo de créditos
tributários do Estado, inscritos ou nâo em dIvida ativa, mediante daçâo em
pagamento ao Tesouro Estadual de bens móveis novos ou imOveis.

Parágrafo Unico - 0 Poder Executivo estabelecerá em regulamento a forma,
o prazo e as demais condiçaes em que se efetivará a dacao em pagamento,
observada a necessidade e a conveniència de os bens serem utilizados no
serviço pUblico estadual.

Art. 25 - Poderá ser objeto de quitaçâo mediante dacâo em pagamento 0
crédito tributário:

- não contencioso, desde que vencido e formalizado ha mais de doze
meses;

II - contencioso, desde que vencido e formalizado ha mais de seis meses;
Ill - inscrito em dIvida ativa.
Art. 26 - Não será permitida a dacâo em pagamento:

- para extinguir saldo remanescente de parcelarnento em curso;
II - quando o crédito tributário resultar de infracão definida em lei como

crime ou praticada corn dolo, fraude ou simulaçâo;
Ill - de bens gravados corn quaisquer onus, ainda que sobre parte de seu

valor;
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IV - do ünico imOvel pertencente ao devedor.
Art. 27 - 0 valor pelo qual será recebido o bern terá como limite máximo o

valor vencedor da Oltima licitação efetuada para aquisição de bern idéntico ou
o valor de mercado, o que for rnenor, conforme regulamento.

Paragrafo Unico - Considera-se valor de mercado, para os fins desta lei, o
valor médio pesquisado em pelo menos trés entidades especializadas na
comercializaçâo do bern.

Art. 28 - Para fazer jus a modalidade de quitacão de que trata este capItulo,
o contribuinte efetuará, de irnediato, o pagamento em moeda corrente do
valor equivalente ao repasse da quota-parte dos municipios e do Fundo para
Desenvolvirnento do Ensino Fundamental - FUNDEF -, relativamente ao
crédito tributário a extinguir.

Art. 29 - 0 pedido de daçào em pagamento do sujeito passivo näo gera
direito adquirido a sua realizacão e não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem a fluência dos juros de mora e demais acréscimos legais.

Art. 30 - A daçâo em pagamento, judicial ou administrativa, importa em
confissão irretratável da dIvida e da responsabilidade tributarias.

Capitulo IV
Da Reducäo de Multas

Art. 31 - 0 crédito tributario relativo ao Imposto sobre OperaçOes Relativas
a Circulacäo de Mercadorias e sobre PrestaçOes de Servicos de Transporte
Interestadual e lntermunicipal e de Comunicacäo - ICMS -, de qualquer
natureza, vencido ate 30 de abril de 1999, forrnalizado ou nào, inclusive 0
inscrito em divida ativa, ajuizada ou não sua cobranca, poderá ser pago em
ate cinco parcelas mensais, iguais e consecutivas, observados os percentuais
de reducäo do valor das multas e juros moratOrios a seguir determinados:

Z
	 - noventa e cinco por cento para pagamento a vista;

II - noventa por cento para pagamento em duas parcelas;
Ill - oiterita e cinco por cento para pagamento em três parcelas;
IV - oitenta por cento para paganiento em quatro parcelas;

C 	 V - setenta e cinco por cento para pagamento em cinco parcelas.
§ 1 1 - 0 crédito tributario de que trata este artigo será atualizado ate a data

C do efetivo pagamento.
§ 21 - Para a atualizacäo de que trata o parágrafo anterior, será utilizada a

variaçao da Taxa Referencial - TR - mais juros de sete e meio por cento ao
0
	 ano.

§ 31 - As reducaes de que trata este artigo näo se acumularn corn qualquer
outra prevista na Iegislacáo tributaria, em razáo da data de pagamento, ou
corn outro benefIcio de mesma natureza.
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§ 40 - Será concedido ao contribuinte o prazo de trinta dias contados da

data da publicação desta lei, prorrogáveis por trinta dias, a critério do
Secretário de Estado da Fazenda, para se habilitar ao parcelamento de que
trata este artigo.

§ 50 - 0 pagamento a vista ou da primeira parcela será efetuado no prazo
de trinta dias contados da data de habUitaçào, e as parcelas subseqUentes
vencem no Ultimo dia ütil dos meses seguintes.

§ 61 - 0 valor da parcela nâo será inferior a R$500,00 (quinhentos reais).
§ 70 - 0 pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito e

a expressa renUncia a qualquer recurso administrativo, bern como a
desistência em relacão aos já interpostos.

§ 80 - 0 nâo-cumprimento do parcelamento nas condicöes estabelecidas
nesta lei determina o seu cancelarnento e o restabelecimento do crédito
tributário sern Os benefIcios de que trata este capItulo.

§ 90 Os beneficios previstos nesta lei nào alcançam importãncia já
recoihida.

§ 10 - 0 disposto nesta lei estende-se ao crédito tributário constituldo
somente de multa isolada.

Art. 32 - Os benefIcios previstos nesta lei somente se aplicam a débito
reconhecido pelo contribuinte.

§ 10 - Na hipôtese de reconhecirnento parcial de débito pelo contribuinte, Os
benefIcios desta lei se restringem a parcela efetivarnente reconhecida;

§ 20 - Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, deverá o
interessado apresentar demonstrativo detaihado da parcela do crédito
tributário a ser recoihida.

Art. 33 - A redução de multas de que trata o art. 1 0 desta lei aplica-se ao
saldo rernanescente de parcelamento em curso, observando-se 0 seguinte:

I - o parcelamento em curso deverá ser cancelado e imediatamente
promovida a apuraçâo do saldo remanescente, corn todos os onus legais e
restauração das multas que eventualmente tenham sido reduzidas em razão
da data do parcelamento;

I! - sobre o saldo remanescente apurado na forma do inciso anterior,
incidirào os beneficios de que trata o art. 31 0 desta lei, não se aplicando as
parcelas já quitadas;

Ill - o parcelamento de que trata o inciso anterior näo configura
reparcelamento.

Art. 34 - Na hipOtese de débito inscrito em dIvida ativa:
- a concessao do beneflcio de que trata esta lei fica condicionada ao

pagamento das custas judiclais e honorários advocatIcios arbitrados
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judicialmente sobre o valor do crédito tributário efetivamente recoihido, desde
que já tenha ocorrido a citaçao válida do sujeito passivo;

II - Os honorários advocatIcios deverão ser recoihidos em nümero de
parcelas nâo inferior ao concedido para o crédito tributário;

III - Nâo incidirâo honorários advocaticios no contencioso administrativo.
Art. 35 - Na hipOtese de acâo judicial ajuizada pelo contribuinte, a

concessáo do beneflcio de que trata esta lei fica condicionada a desistência
da acào, pagamento das custas judiciais e honorários advocatIcios, se for o
caso.

Art. 36 - 0 deferimento do benefIclo de que trata esta lei ou do pedido de
parcelamento não homologam o pagamento efetuado, podendo ser
revogados Os beneficios na hipótese de falta de preenchirnento dos requisitos
legais.

Capitulo V
Das Disposicöes Gerais

Art. 37-0 art. 4 0 da Lei n o 11.508, de 27 de junho de 1994, fica acrescido
do seguinte § 30:

"Art. 4°- ...............................
§ 3°- Observado o disposto nos paragrafos anteriores, näo seräo objeto de

tributo ou penalidade as diferencas apuradas em quaisquer espécies de
levantamentos de dados relativos a gado bovino e suíno, no confronto das
declaracöes prestadas pelo produtor rural, relativamente ao exercicio de 1998
e exercIcios anteriores, ainda que resultantes de autuacão ja consumada, de
inscricão em dIvida ativa, ajuizada ou não sua cobranca.".

Art. 38 - 0 parágrafo ünico do art. 4 1 da Lei no 12.989, de 30 de julho de
1998, que altera os dispositivos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 4°- ..............................
Parágrafo ünico - Ficam anistiadas as multas de mora, as multas de

revalidação e as multas isoladas referentes ao crédito tributário de que trata o
"caput" deste artigo, aplicadas ate a data nele fixada, desde que náo
decorrentes de fraude.".

Art. 39 - 0 crédito constituldo de multa por infraçao a Iegislação florestal
poderá ser pago corn as seguintes reduçöes:

I - setenta por cento para pagamento a vista;
II - sessenta por cento para pagamento em ate seis parcelas;
Ill - cinqüenta por cento para pagamento em ate doze parcelas.
§ 1 1 - Nos casos previstos nos incisos II e III, as parcelas serâo atualizadas

ate a data do efetivo pagamento.
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§ 2° - Para a atualizaçâo de que trata o parágrafo anterior, será utilizada a

variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR - mais juros de sete e meio
por cento ao ano.

Art. 40 - 0 montante arrecadado corn as operaçöes previstas nos arts. 1 1 e
31 desta lei será, prioritariarnente, destinado ao pagamento do décimo
terceiro salário do funcionalisrno pUblico estadual referente aos anos de 1998
e 1999, obedecida a ordem cronolOgica.

Art. 41 - Ficam remidos os créditos tributários relativos ao Irnposto sobre
Operaçoes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e sobre Prestaçöes de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS -, de valor inferior a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), vencidos ate
31 de dezembro de 1998, formal izados ou não, ate rnesmo os inscritos em
divida ativa, ajuizada ou não sua cobrança.

Art. 42 - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de trinta dias
contados de sua publicacão.

Art. 43 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 44 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário, especialmente os arts.

216 e 218 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Sala das Comissöes, 26 de maio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rogerio Corrreia - Mauro Lobo - Olinto

Godinho.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 141/99

Corn issão de Redaçao
O Projeto de Lei n° 141/99, do Deputado Sebastiào Costa, que declara de

utilidade püblica a Fundaçao Cristiano Varella, corn sede no MunicIpio de
Muriaé, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçäo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 141/99
Declara de utilidade püblica a Fundaçao Cristiano Varella, corn sede no

MunicIpio de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Fundaçáo Cristiano Varella,

corn sede no MunicIpio de Muriaé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE MAIO DE 1999

ATAS

AlA DA 11  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIzAçA0
FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas e dez minutos do dia dezoito de maio de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Márcio
Cunha, Mauro Lobo, Arlen Santiago, Eduardo Hermeto, Rogerio Correia e
Rémolo Aloise, membros da supracitada Comissào. Está presente também o
Deputado José Alves Viana. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da
reuniâo anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da
pauta. 0 Presidente cornunica o recebirnento das seguintes proposiçoes, bern
como os relatores a que foram distribuidas: Projetos de Lei n°s 29/99
(Deputado Rogério Correia); 150/99 (Deputado Miguel Martini); 157/99
(Deputado Márcio Cunha); 104/99 (Deputado Eduardo Hermeto); 90 e 162/99
(Deputado Olinto Godinho). Passa-se a 1  Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposiçoes
sujeitas a apreciação do Plenário. Colocados em discussão e votação, são
aprovados os pareceres pela aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei no
30/99 na forma do Substitutivo n o 1 (relator: Deputado Márcio Cunha); do
Projeto de Lei n o 34/99 na forma do Substitutivo n o 1, corn a Emenda no 1,
(relator Deputado Mauro Lobo) pela rejeiçâo do Projeto de Lei no 64/99
(relator: Deputado Eduardo Hermeto) e pela aprovação do Projeto de Lei no
75/99 (relator: Deputado Márcio Cunha). Durante a discussão do parecer pela
aprovaçâo, no 10 turno, do Projeto de Lei n o 40/98 corn a Emenda no 1, da
Comissão de Administração PibIica (relator: Deputado Rogerio Correia), é
concedida vista da matéria ao Deputado Rêmolo Aloise; e durante a
discussão do parecer pela aprovação, no 10 Turno, do Projeto de Lei no 66/99
corn as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado Márcio Cunha) é concedida
vista da proposição ao Deputado Eduardo Herrneto. Passa-se 21 Fase da
Ordern do Dia, cornpreendendo a discussäo e a votação de proposiçães que
dispensam a apreciação do Plenário. Colocado em votacão, é aprovado, em
turno iinico, o Requerirnento n o 282/99, do Deputado Arlen Santiago. Passa-
se 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votacão de
proposiçöes da Comissão. Colocados em votação, cada urn por sua vez, são

923
aprovados requerirnentos do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita sejam
encaminhados oficios ao Secretário de Recursos Hurnanos e Administração e
ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado corn vistas a que enviem a
Comissào nota técnica sobre o impacto financeiro-orçamentário decorrente da
proposta contida no Projeto de Lei n o 40/99; do Deputado Eduardo Hermeto,
em que solicita seja encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido escrito de
informaçao sobre o impacto financeiro que o Projeto de Lei no 66/99 causará
a receita do Estado; do Deputado Mauri Torres, em que solicita seja o Projeto
de Lei no 140/99 apreciado em reunião conjunta das Comissöes de Poiltica
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária;
do Deputado Mauro Lobo, em que solicita seja convidado o Presidente do
BDMG para expor a situacão atual da instituiçäo e apresentar alternativas de
mudanças estatutárias e seus reflexos, em decorrência de cláusulas
contratuais do contrato de renegociaçào da divida do Governo Estadual corn
a União; do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja convidado o
Presidente da COPASA-MG para prestar esclarecimentos sobre o possivel
empréstimo a ser concedido pela COPASA-MG a CESAMA; do Deputado
Rogerio Correia, em que solicita seja convocado o Presidente da COPASA-
MG para prestar esclarecimentos a Comissão sobre o contrato de concessào
de servicos de água e coleta de esgotos a ser celebrado entre essa
Cornpanhia e o MunicIpio de Belo Horizonte, bern como sobre as diretrizes da
Companhia para os prOximos quatro anos. Cumprida a finalidade da reuniào,
a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 25 de rnaio de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rogério Correia - Olinto Godinho.

ATA DA ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de maio de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Edson
Rezende, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Christiano Canédo,
membros da supracitada Comissão. Havendo niimero regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa
a Ieitura da ata da reuniáo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes, em a seguir, lê fax recebido do Sind-Saüde. A
Presidência passa a discussão e a votaçäo de proposiçöes sujeitas a
apreciação do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão, relator do Projeto de Lei n o 180/99, no 1 1 turno, procede 6



924
leitura de seu parecer, mediante o qual conclui peta rejeicâo da matéria.
Submetido a votaçâo, é o parecer aprovado. Em seguida, passa-se a
discussão e a votaçao de proposicôes que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência solicita ao Deputado Christiano
Canédo que proceda a leitura do Requerimento n° 289/99, do Deputado Arlen
Santiago. 0 Deputado Christiano Canêdo, ao encaminhar a votação.
apresenta uma emenda. Submetido a votaçao, é o requerimento aprovado
corn a emenda apresentada. A seguir, o Presidente passa a discussão e a
votação de proposiçöes da Comissâo. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão lê
requerimento do Deputado Arlen Santiago, que pede seja encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado documentacão da Câmara Municipal de
Felixlândia, para ser juntada ao processo de denüncias sobre possIveis
irregularidades cometidas pelo atual Prefeito daquele municipio. Subrnetida a
votaçâo, e esta matéria rejeitada por unanirnidade. 0 Deputado Antãnio
Carlos Andrada solicita audiência pUblica para discutir as problemas que vêm
sendo enfrentados pela populaçao de Presidente Bernardes, no campo da
saüde püblica, em decorrência da recusa da Prefeitura local de fornecer
Autorizacöes de Internacäo Hospitalar - AIHs. Submetida a votação, é a
matéria aprovada. 0 Deputado Edson Rezende passa a Presidência ao
Deputado Christiano Canêdo para apresentar requerimento de sua autoria,
em que solicita reunião conjunta corn a Comissão de Fiscalizaçäo Financeira
e Orçamentária para apreciar a Projeto de Lei n o 48/99, que contém o Código
Sanitário. Submetido a votacào, e o requerimento aprovado. Ato continuo, o
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os seguintes convidados:
Sr. Marco Antonio Vasconcelos de Souza, Assessor de Planejamento e
Coordenacao da FUNED, representando a seu Presidente; Sra. Anna Barbara
de Freitas Carneiro Proietti, Presidente da HEMOMINAS; Sr. Joâo Baptista
Magro Filho, Superintendente-Geral da FHEMIG, corn a finalidade de se
avaliar o quadra da saUde püblica no Estado. 0 Deputado Edson Rezende
justifica a formulação de seu convite. A Presidência passa a palavra aos
expositores pela ordem mencionada, conforme consta nas notas
taquigráficas. Participam dos debates todos as parlamentares presentes.
Cumprida a finalidade da reuniáo, a Presidência agradece a presenca de
parlamentares e convidados, convoca as membros da Comissäo para a
prOxima reuniäo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das ComissOes, 27 maio de 1999.
César de Mesquita, Presidente - Christiano Canédo - Adelrno Carneiro Leäo

- Carlos Pimenta.
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ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS

As dez horas e quinze rninutos do dia vinte de maio de mil novecentos e
noventa e nove, cornparecern na Sala das ComissOes as Deputados Dinis
Pinheiro, Paulo Piau, Ragerio Correia, Mauro Lobo, Alvaro AntOnio e Cabo
Morais (substituindo este ao Deputado Pastor George, por indicaçao da
Lideranca do PL), rnembros da supracitada Cornissâo. Fazem-se presentes
também as Deputados Irani Barbosa e Amilcar Martins. Havendo nürnero
regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rogerlo Correia,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa que a finalidade
da reuniao é ouvir a Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário da Fazenda, a
quem convida para tarnar assento a mesa dos trabalhos, e, na aportunidade,
registra a presença do Sr. Márcio Favilla Lucca de Paula, ex-Diretor da
Superintendéncia Central de Adrninistração Financeira da Secretaria da
Fazenda, assessor do convidado. 0 Sr. João Heraldo Lima, corn a palavra,
faz a sua expasição e em seguida e questionado pelos Deputados Dinis
Pinheiro, Rogerio Correia, Mauro Lobo, Alvaro AntOnio, Paulo Piau e Irani
Barbosa. 0 convidado faz a entrega de documentas a Comissão. 0
Presidente solicita a assessoria que a documentacäo seja anexada aos autos
da CPI. 0 Deputado Rogerio Correia apresenta requerimento solicitando que
seja ouvido ainda nesta reunião a Sr. Marco Aurélio Carone, para prestar
esclarecirnentos sabre a desvio de recursos no FNDE. Colocado em vataçäo,
e a requerimento apravada, corn a voto contrário do Deputado Mauro Lobo. 0
Deputado Alvaro AntOnio, corn a palavra, faz declaração de voto. 0
Presidente agradece ao Sr. Joâo Heraldo Lima a colaboracâo e as subsIdios
prestados a Cornissão e suspende a reunião por 5 minutos para que os
parlamentares possarn despedir-se do convidado. Reabertos as trabalhos, o
Presidente convida a Sr. Marco Aurélio Carone para cornpor a Mesa dos
trabalhos e passa-Ihe a palavra. 0 convidado faz a sua explanação e em
seguida é questionado pelos Deputados Ragerio Correia, Paulo Piau, Mauro
Lobo e Irani Barbosa. Ao final de sua exposição, a Sr. Marco Aurélio Carone
entrega ampla documentaçâo para ser juntada aos autos da CPI. Na fase de
discussâo e votaçâo de proposiçOes da Comissâo, o Deputada Mauro Lobo
apresenta requerimento pedindo que sejarn solicitadas ao Presidente do
BDMG informacOes sabre as recursos recebidas pelo Banco no periodo de
janeiro a abril de 1999 relativos a carteira de crédito em liquidaçâo do
BEMGE, esciarecendo se tais recursos foram repassados ao caixa Unico do
Tesouro Estadual e qual a fundamentaçao legal dessa transferéncia.
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Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 0 Presidente informa que
o inteiro tear da reuniâo consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reuniâo, a Presidéncia agradece ao Sr. Marco Aurélio Carone a
colaboraçao e os subsidios prestados a cp i, agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissães, 27 de maio de 1999.
Dinis Pinheiro, Presidente - Rogério Correia - Mauro Lobo - Alvaro Antonio -

José Milton.
ATA DA 5a REUNAO EXTRAORDINARIA DA COMfSSAO DE MEIO

AMBtENTE E RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia vinte de maio de mil novecentos e naventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados José Braga, Maria José
Haueisen, Fábio Avelar, Arlen Santiago, Wanderley Avila e Carlos Pimenta.
Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado José Braga, declara
aberta a reuniäo e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputada
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada par
aprovada e e subscrita pelos membros da Comissâo presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a promover debate cam representantes da
sociedade civil sabre a construção da barragem do rio Jequital. Ato continua,
o Sr. Presidente Iê mensagem do Deputado Federal Cleuber Carneiro em que
justifica sua auséncia na reuniäo. A seguir, fazem uso da palavra, cada urn
por sua vez, as seguintes senhores: Deputado Carlos Pimenta; Deputada
Wanderley Avila; Ciriaco Serpa de Menezes, Presidente da CODEVASF;
José Humberto, Prefeito de Jequitai; Deputado Arlen Santiago; Fernando
Cardoso, representante do Secretário de Estado da Agricultura; Ranaldo Mota
Dias, Prefeito de São José da Lagoa; Deputado Fábio Avelar; Dênio Marques
Simöes, Prefeito de São Romão, Abelard Carlos Pimenta, Presidente da
AVAMS; Carlos Mario, ex-Prefeito de Francisco Drumond; Lucia Flávio
Coelho, Presidente da FRANAVE; Evaldo Gener, Prefeito Municipal de
Cristália; Deputado Carlos Pimenta. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros
da Comissäo para a prOxima reuniáo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 26 de maio de 1999.
Maria José Haueisen, Presidente - Antonio Roberto - Fábio Avelar - Pastor

George.

TRAMITAçAO DE PROPOsIçOEs
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PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 20/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

De autoria do Deputada Rogerio Correia, a Projeto de Lei n° 20/99 dispOe
sabre a escoiha de names para estabelecimentos, instituicOes e próprios do
Estado.

A Comissãa de Constituicão e Justica concluiu pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do projeto, sendo a parecer rejeitado
em Plenário. Nos termos regimentais, vem a proposiçãa a esta Comissão,
para análise do mérita.

Fundamentacão
A escolha de names para homenagem ha de partir, necessariamente, da

noção de elemento construtivo da cidadania. 0 homenageado deverá ser
lembrado coma exemplo de uma vida pautada pela ética, capaz de servir
coma referência para as cidadãos, aproximando-os dos valores de respeita a
dignidade da pessoa humana.

Proibir que essa escoiha recaia sabre nomes de pessaas ligadas a açOes
que atentam contra as direitos hurnanos está em consonância corn uma
educacão comprometida corn os valores éticos e constitucionais. Num pais
em que a cidadania e a respeito aos direitos humanos estão em construção,
homenagem a nomes comprometidos corn esses princIpios devem ser
incentivadas.

Consideramas que o objetivo que rege a praposiçâa em exame, par ser
justo e meritória, deve receber total acolhida.

Conclusãa
Em face do exposta, opinamas pela aprovacão do Prajeto de Lei n° 20/99,

no 10 turna, na forma original.
Sala das ComissOes, 26 de maia de 1999.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 127/99
Comissão de Direitos Humanas

RelatOrio
O projeta de lei em epIgrafe, dos Deputadas Rogéria Correia, Maria José

Haueisen e Maria Tereza Lara, institui a Programa Estadual de Albergues
para a Muiher VItima da Violéncia e dá outras providências.

A proposiçâa, depais de encaminhada a Comissão de Canstituiçãa e
Justiça, que cancluiu par sua juridicidade, canstitucionalidade e legalidade,
vem a esta Carnissàa para receber parecer de mérita.

Fundamentação
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A violência doméstica é considerada pela Organizaçâo Mundial de Saüde,
desde 1980, urn problerna de saüde püblica devido as profundas sequelas de
ordem fIsica e emocional deixadas nas mulheres e em seus flihos. No Brasil,
os dados quanto ao problema são alarmantes. Cerca de 25% das mulheres
sofrem ou já sofreram violéncia em seus ares; em 90% dos casos, os
agressores são os homens corn os quais elas mantém urna relacão afetiva ou
de parentesco, ou seja, os próprios maridos, companheiros e pais. Conforrne
conclusães de pesquisadores, esses dados mostram que, se o hornem está
mais sujeito a violência na rua, no espaco pUblico, a muiher se defronta corn o
perigo e corre os maiores riscos em sua própria casa.

Dada a complexidade da questão, as poilticas pCiblicas atualmente
desenvolvidas no combate a violência doméstica não estão restritas a
questoes de ordem penal. Condenaçoes por ameacas de estupro e crimes de
lesão corporal ocorridos no ambiente familiar, sem a contrapartida de oferecer
as mulheres vitimadas e a seus fllhos condicöes de proteção e de
sobrevivência , tern dado poucos resultados, quando não geram mais
problemas no convIvio familiar. Por isso, em diversos paIses, estão sendo
instituldas leis especials contra a violéncia doméstica, de forma a
responsabilizar o Estado pelas medidas de protecão a essas vitimas.

Contribuindo para o encaminhamento de solucöes em nosso Estado, que
apresenta um dos maiores indices nacionais de violência contra muiheres,
perpetrada por maridos ou companheiros, o projeto em exame busca
exatamente criar urn programa voltado para o acoihimento das vItimas cujo
retorno ao lar, apOs a agressão sofrida, represente risco para a sua prOpria
vida. Apás avaliação e triagem a serem realizadas pela Delegacia
Especializada em Crimes contra a Mulher, a acolhimento, de caráter
emergencial e provisório, será feito em albergues seguros, sigilosos e
apareihados para oferecer assistência social, médica e psicológica.

Uma das grandes inovaçoes desse programa está em seu funcionamento
sob forma de uma rede estadual de albergues, da qual poderão participar
entidades civis ou governamentais. Com  essa possibilidade, a Estado não
será, necessariamente, onerado corn a construção e manutenção desse tipo
de entidade.

Portanto, considerando a grande relevãncia da questao e a propriedade da
proposta apresentada, acreditamos que o projeto, se adequadamente
executado, representará urn grande avanço na construção da cidadania das
mulheres mineiras.

Conclusão
Diante do exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n° 127/99, no 10
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turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das ComissOes, 26 de maio de 1999.
João Leite, Presiderite - Marcelo Goncalves, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 142/99
Comissão de Transporte, Cornunicação e Obras Püblicas

Relatôrio
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em pauta

define direitos e obrigacöes dos usuários do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros.

ApOs a exame da Comissão de Constituição e Justiça, que conclulu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto, e da
Comissão de Defesa do Consumidor, que opinou pela aprovação da
proposição, vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fu ndamentacão
Consoante a que dispöe a art. 10, IX, da Carta mineira, a transporte

rodoviário intermunicipal de passageiras em nosso Estado e explorado por
empresas particulares mediante o regime de concessão.

A proposiçãa sob comento vem ratificar dispositivos constantes no Decreto
no 32.256, de 15/3/91, que contém a Regulamento do Transporte Coletivo
Intermunicipal, transformando-os em lei no sentido formal. Suprime-se, assim,
o caráter de instabilidade existente nas relacöes entre delegatária e
passageiro, ora em vigor, que estãa adstritas a discricionariedade do Poder
Executivo. Relacionando em urn ünico mandamento legal direitos e
obrigacöes dos usuárias desse serviça pibIico de transparte, torna-se mais
fácil a cumprirnento de seus dispositivos. Ademais, está-se conscientizando a
cidadão acerca dos seus direitos e alertando-o para suas obrigacöes.

O prajeto em tela traz uma inovaçãa ao instituir sançoes e penalidades para
o infrator das normas nele contidas, estabelecendo medidas e critérias nas
suas imposicöes, e vern preencher uma lacuna no nosso ordenamento
jurIdico, porquanto a Regulamento do Transporte Coletivo Intermunicipal está
sem embasamento de lei em sentido estrito.

Conclusão
Em face do exposto, sornos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 142/99, no

10 turno, cam a Emenda no 1, redigida a seguir.
EMENDA N o 1

D6-se ao inciso XVII do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1°- .................................................
XVII - receber a importância paga ou revalidar a passagem no caso de

ZI
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desistência da viagem ate doze horas antes do ernbarque.".

Sala das Comissöes, 26 de maio de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago, relator - Dinis Pinheiro -

Wanderley Avila.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 160/99

Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obras Püblicas
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em pauta concede
passe livre no transporte coletivo intermunicipal do Estado aos Oficiais de
Justiça e Comissários de Menores.

A proposiçâo foi distribulda a Cornissão de Constituiçao e Justica, que
perdeu prazo para emitir parecer.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 102, XII, do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Para o cumprimento de suas relevantes funcOes judiciais, as vezes é

necessário que Oficiais de Justiça e Comissários de Menores utilizem o
transporte coletivo interm unicipal. Ressalte-se, entretanto, que esse
servidores nâo recebem qualquer ajuda financeira, seja para a realizacão dos
atos a titulo de justica gratuita, seja para procedimentos de investigaçOes
relativas a menores. Assim sendo, o Onus dos deslocamentos recai sobre
esses serventuários da justica, onerando-os sobremaneira.

0 Estado de Minas Gerais possui 285 comarcas, sendo que muitas
abrangem mais de urn municipio. Logo, para cumprir mandados judiciais,
alguns Oficiais de Justica e Comissários de Menores tern de se deslocar entre
as cidades pertencentes a uma mesma comarca.

Por entendermos a dificuldade de se estabelecer o controle do passe Iivre,
apresentamos, ao final, a Emenda no 1.

A Ernenda n o 2 transfere o Onus da concessão do passe Iivre para 0 Estado.
Acreditamos ser o projeto em tela da major relevância, por desonerar

servidores do Poder Judiciário das despesas corn transporte necessárias a
execucâo de atos judiciais.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacào do Projeto de Lei n o 160/99, no

10 turno, corn as Emendas n os 1 e 2, a seguir redigidas.
EMENDA N O 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 Poder Judiciário exercerá o controle do passe Iivre por rneio de

autorização para diligência a ser cumprida por esses auxiliares da justica.".

- A
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EMENDA N° 2
D&-se ao art. 2 0 a seguinte redação:
"Art . .... - As despesas decorrentes desta lei deverão ser incluldas nas

dotacOes orçamentárias destinadas ao Tribunal de Justica.
Parágrafo ünico - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a

contar de sua publicacão.".
Sala das ComissOes, 26 de malo de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Arlen Santiago -

Wanderley Avila.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 29 DE MAIO DE 1999

ATAS

ATA DA 37a REUNIAO ORDINARIA, EM 27/5/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: P Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: OfIcio no 4/99, do Presidente do Tribunal de Contas do
Estado - OfIcios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposiçöes: Projetos de Lei n

o
s 357 a 359/99 - Requerimentos n

o
s 344 a

349/99 - Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos e dos Deputados
Amilcar Martins, Alvaro Antonio, Maria Tereza Lara e Christiano Cânedo -
Comunicaçoes: Comunicaçoes das ComissOes de Direitos Humanos, de
Transporte e do Trabalho e dos Deputados Mauri Torres e Maria Olivia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Cunha, Wanderley Avila,
Marco Regis, Carlos Pimenta e Paulo Piau - 2a Parte (Ordem do Dia): P
Fase: Abertura de lnscriçoes - Palavras do Sr. Presidente - Decisão da
Presidência - Designacào de ComissOes: Comissão Especial para, no Prazo
de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Conclusão das Obras do Grande
Hotel de Araxá, doravante denominada Comissão Especial do Grande Hotel
de Araxá - Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Alvaro AntOnio, Amilcar Martins, Maria Tereza
Lara e Christiano Canedo; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres:
Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei no 123/99; aprovação; verificacão
de votação; inexisténcia de nümero regimental para votação; anulacão da
votaçâo; chamada para recomposição de "quorum"; existência de nümero
regimental para votação; renovação da votacão; aprovação; verificacâo de
votaçao; ratificação da aprovação - Parecer de Redacão Final do Projeto de
Lei no 194/99; aprovaçâo - Votação de Requerimentos: Requerimento no
76199; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação -
Suspensão e reabertura da reunião - Requerimentos n°s 117, 126 e 147/99;
aprovacão - 2a Fase: Discussão e Votação de ProposiçOes: Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei no 265/99; aprovação na forma do Substitutivo n o 1;
prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 2 - Discussão, em 10 turno, do Projeto
de Lei no 28/99; aprovacão na forma do Substitutivo n o 1 - Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei n o 30/99; aprovação na forma do Substitutivo n o 1;
prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 2 - 3a Parte: Leitura de ComunicacOes -
Encerramento.
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- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar
Martins - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João
Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Alves Viana - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura das atas das duas

reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restricOes.
Correspondência

- 0 Deputado Glycon Terra Pinto, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
No 4/99, do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, informando que o Conselheiro Relator José Ferraz concedeu
prorrogação do prazo, ate 30/5/99, para que sejam apresentados
esclarecirnentos sobre o que foi apurado no exame técnico das contas do
exercIcio de 1998, permanecendo interrompida a contagem do prazo
constitucional para a emissão do parecer prévio dessa Corte. (- Anexe-se a
Mensagem n o 19/99.)
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Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal (2), acusando o

recebimerito de cOpias de requerimentos da Deputada Elbe Brandào, em que
solicita apoio a frente parlamentar que procura char empregos e rendas para
a populaçâo, e do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita ação conjunta
dos poderes püblicos, para prorrogaçâo do prazo de vigência da Frente
Produtiva de Trabaiho para os municipios do vale do Jequitinhonha, e
manifestando seu apoio a ambos os programas.

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, acusarido o recebimento de côpia
de requerimento do Deputado Bilac Pinto.

Do Sr. Iram Saraiva, Presidente do Tribunal de Contas da Uniäo,
encaminhando, para conhecimento e adoção das providências necessárias,
cópias da Decisão n o 188/99 desse Tribunal, do voto e do relatOrio que a
fundamentaram, bern como da lnstruçäo Normativa n o 28/99. (- A Comissäo
de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr. Fued Dib, Presidente da 3a Câmara do Tribunal de Contas do
Estado, comunicando que foi considerado regular o balanco geral da
EMATER-MG no exercicio de 1997. (- A Comissão de Fiscalizaçâo
Financeira.)

Do Sr. Caio Brandâo, Presidente da RURALMINAS, agradecendo convite
para reuniâo destinada a avaliar o Projeto Irrigado de Pirapora.

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveria, Chefe do Estado-Maior da PMMG,
acusando o recebirnento da moção de pesar pelo falecimento de policiais
militares no MunicIpio de Vespasiano encaminhada em atencão a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues.

Do Sr. José Antonio Nunes da Silva, Presidente do Conselho Federal dos
Detetives Profissionais - CFDP -, solicitando seja atribuldo regime de urgência
a tramitação do Projeto de Lei n o 103/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n°
103/99.)

Do Sr. Joào Batista Gomes Soares, 1 0-Secret6rio do Conselho Regional de
Medicina do Estado de Minas Gerais - CREM-MG -, informando, em atencão
a requerimento da CPI dos Medicarnentos, que foi instaurada sindicância para
apuração do caso. (- A CPI dos Med icamentos.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO OF LEI N° 357/99

Deterrnina a obrigatoriedade da inclusão do estudo referente a dependência
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qulmica em disciplinas constantes no curriculo escolar de 10 e 2° graus,
elaborado pela Secretaria de Estado da Educaçao.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatório o estudo da dependência quimica e suas

conseqüências neuropsIquicas e sociolOgicas - uso de drogas - no curriculo
escolar de 10 e 2° graus, a partir das disciplinas constantes no nicleo
curricular básico elaborado pela Secretaria de Estado da Educacäo para as
escolas, püblicas e particulares, no ãmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Os setores de supervisäo e orientação escolar das unidades de
ensino poderâo convidar especialistas no assunto para ministrar conferéncias,
palestras, simpOsios e outras atividades pedagOgicas, bern como
representantes de entidades e ntcleos especializados existentes no Estado
para prestarem depoimentos e relatarem experiências.

Paragrafo ünico - As atividades mencionadas neste artigo, além de serem
consideradas de relevante interesse püblico, poderão valer-se do apoio da
Secretaria de Estado da SaUde, que colocará a disposicäo os meios e
recursos ao seu alcance.

Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contados de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 1 1 de maio de 1999.
Chico Rafael
Justificação: E inquestionável que a raiz de todos os males é auséncia de

educaçäo. Instruir e educar são deveres da famulia e do Estado.
E, tambérn, induvidoso que a dependência quimica causada pelo uso de

drogas tern causado mortes, desestruturado jovens, levado o pânico as
famIlias e inquietado profundamente a sociedade. Näo se pode recusar a
afirmativa de que parcela expressiva da violéncia urbana encontra na
dependência quimica um inegável caldo de cultura.

Assim dispOe o § 3° do art. 222 da Constituição Estadual: "A prevencão ou
dependência de drogas e afins e dever do Estado, que prestara atendimento
especializado crianca e ao adolescente dependentes, desenvolvendo acOes
que auxiliem sua integracão na comunidade, na forma da lei".

Entretanto, e sabido que educar é a melhor forma de prevencão. Por essas
razOes, estamos apresentando este projeto de lei, cujo objetivo é deterrninar a
obrigatoriedade da inclus5o do estudo referente a dependéncia qulmica em
disciplinas constantes no curriculo escolar de 1° e 2° graus, elaborado pela
Secretaria da Educacâo.
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Por entendermos que nossa proposta, além de oportuna, é de relevante
interesse püblico, esperarnos contar corn o apoio de nossos nobres pares
para sua aprovaçäo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Educação para
parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 358/99
Torna obrigatoria a notificacäo ao órgão executivo de trânsito dos recursos

julgados procedentes pela Junta Administrativa de Recursos e Infraçoes -
JARI -, e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Junta Administrativa de Recursos e Infraçöes - JARI - ou órgâo

que venha sucedê-la ou substitul-la notificará o Orgão executivo de trânsito,
sempre que julgar procedente, de recurso interposto contra autuaçao.

Art. 2° - A notificaçao de que trata o art. 1 1 implicará o registro de
transgressao disciplinar a ser feito na ficha funcional do agente de trânsito
responsável pela autuaço respectiva, dando-se a este ciência do registro.

Art. 3° - Quando a penalidade for revista por decisão da justica, o registro
da transgressao será feito mediante cOpia do mandado judicial que determinar
o cancelamento da multa.

Art. 40 - Os lancamentos feitos nas fichas funcionais dos agentes de trânsito
relativos a transgressão disciplinar serão considerados para fins de
promoção, gratificação, aplicacão das penalidades previstas ern lei, decreto e
regulamento; assim como para demissäo do serviço püblico por insuficiência
de desempenho, prevista na Emenda a Constituição n° 19, de 4/6/98.

Art. 50 - A atribuicào de fiscalizar e autuar em matéria de trãnsito, exercida
corn exclusividade por agentes funcionalmente cornpetentes, será efetivada
nos limites geográficos e nos horários estabelecidos em escala de serviço.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 21 de maio de 1999.
João Paulo
Justificação: Sob o pretexto de dar maior protecão a integridade fisica do

cidadão brasileiro e conter abusos, o novo código de trãnsito acabou
implantando uma verdadeira "indUstria de multas" no Pals. As multas tiveram
seus valores excessivamente majorados, e as prefeituras também ganharam
o direito de multar.

Os entes püblicos foram exortados a melhorar a conservação das rodovias,
das estradas e das ruas, sob pena de ser responsabilizados pelos acidentes
causados em virtude de buracos e falta de sinalizaçào.
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A atuacâo das auto-escolas teve uma regulamentação rigorosIssima na

nova ordem, e os examinadores dos DETRANs tiveram idéntico tratamento.
As fábricas de automóveis também foram atingidas por disposicöes da nova
el, e nem se diga quanto aos motoristas. Ate o pedestre que atravesse fora
da faixa prOpria está sujeito a multa.

Apenas uma categoria não recebeu nenhuma Iimitação, orientacao ou
recomendacão do novo COdigo - e bern que deveria -: os agentes de trãnsito.

Tudo isso comprova que, infelizmente, o novo Código veio mais para
aumentar a arrecadacao do que para qualquer outra coisa.

Em recente reunião da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembléia
Legislativa, a Presidente do JARI assegurou que aproximadamente 70% dos
recursos interpostos naquela junta são julgados procedentes e que não se dá
ciência ao agente de trânsito quando a penalidade é revogada, omissão que
estimula a repeticão dos erros.

A iniciativa em tela, que se explica por si sO, não propOe disciplinar matéria
de trânsito, o que seria competência privativa do Congresso Nacionat, mas
tão-somente introduzir normas a serem observadas por servidores püblicos, o
que é da corn petência da Assembléia Legislativa.

- Publicado, vat o projeto as ComissOes de Justiça e de Administração
Püblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 359/99
Declara de utilidade piblica o Esquadrão da Vida de Montes Claros -

EVIMOC -, corn sede no Municlpio de Montes Ciaros.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade püblica o Esquadrão da Vida de Montes

Claros - EVIMOC -, corn sede no Municlpio de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A pretendida outorga de titulo declaratOrio de utilidade pUblica

ao Esquadrão da Vida de Montes Claros - EVIMOC - é a maneira de que
pretendemos nos utilizar para prestarrnos justa e merecida hornenagem a
essa entidade pelos serviços assistenciais prestados a populacão carente do
municlpio que Ihe empresta o nome. De fato, eta tern por finalidade, entre
outras, de acordo corn o art. 2 0 do seu estatuto, promover o amparo social as
pessoas através de casas de recuperação, de creches e de outras entidades
filantrOpicas, dando aos seus internos assisténcia médica, dentária, corn
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encarninharnento e transporte de doentes a hospitais; facilitando a
recuperação de viciados em entorpecentes e álcool, de prostitutas,
homossexuais e menores de rua; combatendo a fome e a pobreza e
prestando assisténcia espiritual segundo o evangeiho de Nosso Senhor Jesus
Cristo.

Resta salientar que a EVIMOC atende aos requisitos da Lei n o 12.972, de
27/7/98, para que possa ser declarada de utilidade püblica no ârnbito
estadual.

Destarte, contarnos corn a acolhida favorável desta proposição pelos
coiegas parlamentares.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame prelirninar,
edo Trabaiho para deiiberacâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regirnento interno.

REQUERIMENTOS
N° 344/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja remetido oflcio ao

Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a suspensão da validade do carimbo
aposto nas AWls concedidas corn base nas norrnas estatuldas pelo ôrgão,
bern como para que o DETRAN-MG seja notificado e possa suspender as
muitas eventualmente lavradas corn base no referido carimbo, ate a presente
data.

No 345/99, do Deputado José Alves Viana, solicitando seja rernetido oficio
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
Püblicas corn vistas ao asfaitamento da pista de rolarnento no entroncamento
entre os Municipios de Couto de Magalhães de Minas e de Felicio dos
Santos. (- Distribuidos ) Cornissão de Transporte.)

N o 346/99, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, solicitando seja rernetido
ofIcio ao Governador do Estado rnanifestando a necessidade de ser enviado
a Assembléia projeto de lei cornplernentar dispondo sobre a organização da
Defensoria Pbiica do Estado. (- A Comissão de Administracão Püblica.)

N° 347/99, do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando se consigne
nos ariais da Casa voto de congratulaçOes corn a Escola PreparatOria de
Cadetes do Ar - EPCAR -, corn sede em Barbacena, pela passagern de seu
500 anIversário. (- A Comissão de Educacão.)

N° 348/99, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, solicitando seja remetido
ofIcio ao Governador do Estado corn vistas a reaiizacão de estudos pela
Secretaria da Justiça para a inciusão no Piano de Obras do Sisterna
Penitenciário do Estado da construção de uma colOnia penal no Municipio de
Barbacena, em terreno cedido pela FHEMiG. (- A Comissão de Direitos
H u manos.)
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N° 349/99, da Comissão de Educacao, Cultura, Ciência e Tecnologia,

solicitando se consigne nos anais da Casa voto de congratulaçöes corn o
Prefeito Municipal de Barroso e corn a Diretora da Escola Municipal Artur
Napoleão, nesse Municipio, pela iniciativa de implementar nesse
estabelecimento de ensino, o Projeto Esperança. (- A Comissão de
Educacão)

Da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando a instaiacão do Forum
Pariarnentar Mineiro na Defesa do Sindicalismo e do Emprego, corn a
finalidade de debater e encontrar respostas imediatas para a atual situacao
do Estado. (- A Mesa da Assembiéia.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerirnentos dos Deputados Alvaro
AntOnio, Amilcar Martins, Maria Tereza Lara e Christiano Canédo.

ComunicaçOes
- São tarnbérn encaminhadas 6 Mesa comunicaçOes das ComissOes de

Direitos Hurnanos, de Transporte e do Trabalho e dos Deputados Mauri
Tories e Maria Olivia.

Oradores inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretãrio, ilustres

Deputados e Deputadas, a razão que me traz a esta tribuna hoje é a
importância de assuntos que gostaria de apresentar aos Srs. Deputados. 0
primeiro deles é que esta Casa tern de contabilizar e de se orgulhar -
juntarnente corn tantas outras pessoas, não sO deste Estado mas deste Pals -
de urna lirninar que conseguimos, sustando a cisão da ernpresa Furnas. E,
mais do que isso, esta é uma etapa importante naquilo que consideramos
irnportantissirno para o Estado de Minas Gerais. Desrespeitosa, mais uma

z vez, é a iritencão da Uniâo para corn o Estado de Minas, já que, das trés
rnaiores bacias hidrográficas do Pals, Minas Gerais detém duas. E nesse
sentido, Sr. Presidente, a intencão de se privatizar Furnas, a intenção de se
privatizar os nossos rios é urn assunto que diz respeito a Minas, portanto o

0 	 nosso Estado não pode estar fora dessas discussOes.
Felizrnente, essa liminar que conquistamos, sern düvida algurna, é urn

prenUncio de que estamos no carninho certo. Minas tern que, mais urna vez,
dar o exernplo. Minas tern, mais urna vez, que puxar o coro nacional contra a

U,
privatização de Furnas.

Sr. Presiderite, antes de ser Vereador eu era professor. Tive a oportunidade
de dirigir escolas particulares. Sei a importãncia da iniciativa privada em urna
série de setores, mas aprendi, não sO nas minhas ligacOes e nas rninhas
atividades profissionais no setor privado como tarnbém no setor pUblico, que
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determinadas questöes tern que ser de obrigacão do Estado. E hoje não
tenho düvidas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de que a questão hidrelétrica
tern que ser cornpetência privativa do poder püblico. Privatizar Furnas é,
antes de mais nada, uma insanidade que não podemos permitir. Quero aqui
cumprimentar, Sr. Presidente, V. Exa. e os Deputados que fizeram "quorum"
conosco no sentido de não permitirem que o Governo Federal privatizasse
essa empresa, uma empresa de 42 anos, corn quase 6.000 funcionários, que
é rnodelo e exemplo para todo o Brash. Esse é o primeiro assunto que trago
aos Deputados.

Quero também, Sr. Presidente, fazer urn apelo aos ilustres Deputados que
compöem cornigo, corn o Deputado Marco Regis e tantos outros uma
comissão permanente para acompanhar essa questão da privatizaçäo de
Furnas. Chamo a atenção dos Deputados. Eu, que sou novato aqui, estou
impressionado e feliz, ao mesrno tempo, corn o volume de trabaiho desta
Casa; mas peco aos Deputados - porque esse assunto é de real interesse
para nos - que eles, näo podendo estar nas reuniöes, indiquem mernbros de
suas assessorias para que possamos acompanhar esse trabalho.

Quero ouvir o Deputado João Batista de Oliveira sobre isso tambérn, mas 0
outro assunto que trago é que, hoje, tivemos a oportunidade, juntamente corn
a Comissão de Meio Ambiente da Casa, de visitar obras do PROSAM na
Capital. Alguns Deputados aqui, o Deputado João Batista de Oliveira, que fol
Vereador comigo, se lembra muito bern de que, em 1984, !ancamos o
movimento S.O.S. Arrudas, que tinha o objetivo, naquela oportunidade, de
levar as obras de canalização do Arrudas da ponte do Perrela para baixo, ou
seja, para a região Leste de Belo Horizonte. Fizemos vigIlia ao longo do
Arrudas, patrocinamos inümeros eventos, em todas as igrejas missas foram
celebradas, demos inUmeros exemplos de cidadania naquela região e
conquistamos essa obra que fol importantissirna para Belo Horizonte,
especialrnente para a região Leste da cidade, que foi a canalização do
Arrudas. Mas sornente a canahizacão não é suflciente. Temos, hoje, que
despoluir o Arrudas. 0 Arrudas, hoje, é urn grande contribuinte, junto corn o
rio das Veihas. Sabernos da importãncia da bacia hidrografica do rio das
Velhas, do rio São Francisco, do rio do Onca e de tantos outros. Portanto, Sr.
Presidente, foi corn muita satisfação que Ia estivemos hoje, acornpanhados
do Cabo Morais, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, dos Deputados
Fábio Avelar, Antonio Roberto e Eduardo Brandão. Estivemos corn técnicos
da COPASA-MG, da SUDECAP, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado,
da Secretaria de Melo Ambiente de Contagem, da FEAM, da FEAMIG, enfim,
diversos órgãos estiverarn conosco nessa visita, que antecedeu urn debate
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püblico que ocorrerá aqui mesmo, neste Plenário, no dia 25 de junho, quando
teremos a oportunidade de falar das obras do PROSAM I, que estão
praticamente concluIdas.

Estivernos também na futura estação de tratarnento de esgoto no Bairro
Caetano Furquirn, divisa corn o MunicIpio de Sabará, onde val ser feita a
estação de tratamento, numa primeira fase, com R$35.000.000,00. Sem
dCivida alguma, essa é uma notIcia alvissareira para o povo de Belo Horizonte
e para o povo da Região Metropolitana. Esses foram os dois principals
assuntos que me trouxeram a esta tribuna hoje.

O Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Deputado Márcio Cunha,
gostaria de cumprirnentá-lo por sua atuação, principalmente em relação a
questão do PROSAM. Mas quero fazer urn comentário sobre as privatizacOes
e as hidrelétricas. Nós, que estamos lutando pelo patrimônio pibIico, para que
não haja privatizaçao, precisamos nos lembrar também das empresas que
administram e distribuem energia elétrica, como é o caso da CEMIG. A
CEMIG não tern nenhuma funcão social, corta a luz dos pobres e age corno
qualquer mercantilista do mundo. A CEMIG não deixa o interior do Estado se
desenvolver porque não Ihe interessa ligar a luz para Os produtores rurais.

E necessário que a nossa luta pela garantia do patrimOnio püblico das
empresas estatais seja voltada também para a necessidade de que elas
assumarn urn compromisso social. A CEMIG, como o Banco do Brasil e a
PETROBRAS, so visa ao lucro. São estatais importantes e estratégicas, mas
agem como qualquer outro concorrente que está no rnercado.

Vemos a crise de desemprego pela qual o Brasil passa, mas a CEMIG corta
a luz sern considerar esse problema social. A CEMIG deveria aproveitar a
defesa que estamos fazendo dela para também refletir sobre a questao da
eletrificacão rural. Os produtores estão mudando da roça para a cidade
porque a CEMIG não liga a Iuz onde eles estão. As crianças da Região
Metropolitana adoecern mais porque a CEMIG, cada vez rnais, corta a luz das
pessoas pobres desta cidade.

E importante, ao defendermos a CEMIG e Furnas, que lutemos também
pela inclusão de critérios sociais nessas empresas, porque não justifica uma
empresa ser do Estado se for para ter lucro; é melhor t6-lo na iniciativa
privada, porque o Governo cobrará impostos e os investira na area social.
Muito obrigado.

O Deputado Márcio Cunha - Quero agradecer ao Deputado João Batista e
lembrar que o lucro da CEMIG, em 1998, salvo melhorjuIzo, foi de cerca de
R$500.000.000,00. Sem dUvida alguma - ja coriversamos corn 0 Presidente
Djalma Morals - 6 exatamente isso, e 6 o que quer hoje, inclusive, a CPI da
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CEMIG. Realmente o Deputado João Batista tern toda razâo, temos, sim, que
desonerar o Estado, retirando dele aquelas atividades que a iniciativa privada
pode e deve fazer corn competência. Mas determinadas atividades, sem
dUvida alguma, são estratégicas e importantes para a qualidade de vida do
nosso povo; temos que enfrentar o desejo do Estado de privatizar aquelas
empresas que são importantes e que, inclusive, servem a soberania nacional,
como e o caso de Furnas.

o Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Nobre Deputado Márcio Cunha, em
primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa dessa vistoria que
fizemos hoje a obra do PROSAM. Sinto-me rnuito a vontade para falar sobre
esse projeto, porque tive a honra e o orgulho de, participando do Governo
Eduardo Azeredo, iniciar essas obras - o senhor, inclusive, as conhece bern
porque sempre participava das açöes conosco na COPASA.

o PROSAM I talvez tenha sido urn dos maiores empreendimentos
sanitários executados no Brash. Essa obra demandou recursos da ordem de
mais de US$300.000.000,00, e hoje tivemos a satisfação de ye-las
praticamente concluldas. Segundo depoimentos dos técnicos do DEOP e da
COPASA que nos acompanharam na visita, foram implantados mais de 20km
de canalizaçöes, pavimentacâo e avenidas sanitárias, implantados mais de
130km de interceptores sanitários e construidos rnais de 300km de redes de
esgoto. Então foi corn satisfaçao que pude participar dessa primeira etapa,
que foi a realização do PROSAM I, do Governo Eduardo Azeredo.

Gostaria de cumprirnentá-lo, porque acho que esta é a nossa missão, esta
e a nossa funcão: sempre estar acompanhando as obras importantes para o
nosso municipio, para que tenham a devida continuidade, independentemente
da sigla partidária do Governo. Tenha certeza de que estaremos a seu lado
nessa luta para viabilizar a implementacao do PROSAM II, que é tao
importante quanto as obras ja concluldas do PROSAM I. Muito obrigado pelo
aparte, Deputado.

o Deputado Márcio Cunha - Agradeço-Ihe, ilustre Deputado Fábio Avelar.
Todos sabemos que V. Exa. fez carreira profissional na COPASA. E urn
Deputado que, hoje, integra a Cornissão de Melo Ambiente. Trabalhou
conosco e corn os Deputados Antonio Roberto, nosso cornpanheiro do
PMDB, Eduardo Brandão e Cabo Morais, Presidente daquela Comissão, a
quem queremos agradecer.

Mas diziamos que, dentro desse movimento SOS Arrudas, que tinha, num
primeiro instante, o objetivo de canalizar o rio - o rio, hoje, ja está canalizado -

atualmente bataiharnos, juntamente corn o Estado, corn as Prefeituras de
Contagem e de Belo Horizonte, por essas obras do PROSAM, que são a
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garantia da despoluicão desse rio. E nesse sentido que estarnos trabaihando.

Queremos também anunciar que, durante a visita que fizemos hoje a região
Leste da cidade, pudemos constatar, "in loco", que já está sendo
providenciada a hluminação da Av. Andradas. Como todos daquela região
sabern, lutamos rnuito para a conclusão dessa obra, urn trabaiho da
Secretaria de Atividades Urbanas da Prefeitura e da própria CEMIG. Na
semana retrasada, mais uma vez, houve urn acidente corn vitirna fatal, que,
descendo as ruas daquela região, foi parar diretamente nas águas do
Arrudas. Então o movirnento tambérn se presta a esse tipo de trabalho.

Quero agradecer, então, Sr. Presidente, já que o nosso tempo está
esgotado, a paciência dos Srs. Deputados e, mais uma vez, gostaria de fazer
esse apelo aos Deputados que integram, juntamente cornigo e corn 0
Deputado Marco Regis, a Comissão de acompanharnento da privatizacão de
Furnas, porque é muito importante a nossa participacão.

o critério utilizado pelo Presidente foi o de convocar os companheiros que
tern base eleitoral ao longo da bacia hidrográfica de Furnas. São vários os
Deputados, e não me recordo, de cabeca, dos seus nornes. Mas peco a todos
que, junto as bases eleitorais, realmente se integrem a esse movimento. 0
movimento contabiliza, hoje, uma vitOria importantissima, que é essa liminar,
que, sern divida alguma, abriu o caminho para impedirmos essa privatizacão.

Mais uma vez, Minas tern que dizer "presente". "Presente" a Minas,
"presente" ao Brasil e contra essa insanidade do Governo Federal de tentar
privatizar uma ernpresa tao importante para Minas e para o Brasil. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a pala yra, o Deputado Wanderley Avila.
o Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, dernais mernbros da Mesa,

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, as atitudes que tornamos e que
determinarn as leis de nossas vidas. Partindo desse pensamento, não poderia
me calar diante de tantos improperios veiculados pela rnIdia nacional dando,
aos menos informados, urna id6ia cornpletarnente equivocada de uma figura
do cenário juridico mineiro detentora de ética e procedirnento irnpecáveis, por
excelência, em toda a sua caminhada dejurista respeitável.

Refiro-me a pessoa do ilustre Desembargador Márcio Aristeu Monteiro de
Barros, levianamente acusado na CPI do Judiciário. Monteiro de Barros é,
para nós, urn referencial de hurnildade e correção, qualidades inerentes ao
seu caráter cornbativo e empreendedor. Todos os jovens que acalentarn o
sonho de se enveredar nos ramos do Direito devem, antes, durante e após
completar seus estudos, perpassar os olhos no currIculo desse jurista.

Filho do Municipho de Santa Luzia, teve sua forrnacão acadêrnica realizada

ci
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em Belo Horizonte, onde, em 1956, completou o curso de bacharelado em
Direito na UFMG. Durante sua carreira no Ministério Püblico, contemplou
vários municipios do interior de Minas com sua competéncia, retornando a
Capital, em 1979, já como Desembargador do Tribunal de Justica, promoçäo
alcançada por merecimento, e membro das bancas examinadoras para
ingresso na magistratura. Foi Corregedor de Justiça, Presidente da
Associação dos Magistrados - AMAGIS - e Presidente do Tribunal de Justiça.
Exerceu o cargo de Governador do Estado de Minas Gerais de 8 a 11/10/96.

Foi professor na PUC-MG, onde recebeu o Titulo de Professor Ernérito, no
anode 1995, e ministrou as cadeiras de Teoria Geral do Processo e Processo
Civil.

lnümeras honrarias foram-Ihe concedidas, entre elas a Medalha de Honra
da Inconfidéncia, graus prata e ouro, a Medaiha Santos Dumont, o Colar do
Mérito Judiciário (TJ-MG), a Medaiha da Ordem do Mérito Legislativo e várias
outras, inclusive de outros Estados da Nacão. Recebeu dezenas de titulos de
cidadäo honorário em municIpios mineiros, além de homenagens diversas.

Foi distribulda ao Dr. Márcio Aristeu, em fevereiro de 1977, acão
envolvendo a inventariante Anna Elmira Salornào, viüva de Fausto Salomão
Trezzi, e a Cipo Comércio e Indiistria Pedro Salomão Ltda. Desde então,
foram interpostos nada menos que 17 recursos por ambas as partes. Nesses
22 anos, o processo ficou pouco mais de dois anos com o relator Monteiro de
Barros, para analisar cada urn dos recursos e peticöes diversas, bern como
determinar as diligéncias necessárias ao processo, que já possui mais de dez
volumes.

Para o Desembargador Monteiro de Barros, a própria lei processual, ao
permitir a interposiçao de tantos recursos, é que acaba provocando a demora
na solucáo final das demandas. Lembra ainda, por outro lado, que, como
magistrado, não tern condicöes de acelerar o processo, uma vez que é
assegurado as partes, por lei, o direito de recorrer. E o que nos deixa
estarrecidos, causando-nos nausea e uma dor sentimental muito grande,
quando, sem medo algum de errar, podemos afirmar tratar-se de pessoas
Irnpias, por afirmarem, sem nenhum conhecirnento de causa, sob as luzes
dos holofotes: "Mâos imóveis, petrificadas por urna estranha artrite de
omissão".

Expressamos a nossa indignacâo, porque o Desembargador Monteiro de
Barros é a personificaçao da operosidade, urn Juiz digno, integro, paradigma
da magistratura mineira.

Dou meu testemunho de que, reiteradas vezes, em visita aquele egrégio
tribunal, para tratar de assuntos de interesse das comarcas dos municipios
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que representamos, vamos encontrá-lo não sO como Desembargador, mas
como Desembargador Presidente, a fazer uso de medicamentos, vencendo
doencas para não faltar ao compromisso do trabaiho, nao se furtando, em
qualquer circunstância, as audiências pi.iblicas da Assembléia Legislativa.

Fica registrado, neste parlamento, o meu protesto contra os comentários
falsos, feitos sem nenhum embasamento, sobre urna pessoa que, corn
certeza, so vem acrescentar louros ao quadro juridico mineiro, sern nunca,
em nenhum rnomento, deixar de dirimir corn precisäo suas acOes.

o Deputado Agostinho Patrüs (em aparte) - Gostaria, Deputado Wanderley
Avila, de parabenizá-lo pela lembranca de aqui vir trazer esse
pronunciamento. Pronunciamento de devolver a verdade, pronunciamento de
fazer justiça, nunca de solidariedade, porque de solidariedade não precisa o
Desembargador Monteiro de Barros, uma vez que o seu comportamento, a
sua vida profissional, o seu desempenho, como Juiz, cidadâo e homem
respeitado pela sociedade, falam por ele. Quero unir-me as palavras de V.
Exa., nesse pronunciamento, em defesa desse Juiz honrado, que foi
Presidente do Tribunal de Justiça a mesma época em que fui Presiderite
desta Casa. Portanto, pude acompanhar o seu desempenho a frente do
Poder Judiciário de Minas Gerais, e nao merece S. Exa., o Desembargador
Márcio Monteiro de Barros, as injustas imputacoes que Ihe vém sendo feitas.
E Minas Gerais tern de se levantar em defesa, exatamente, daqueles que
sempre honraram as montanhas de Minas e daqueles que sempre fizerarn da
profissào que exercem o orguiho e a certeza de que, nas Minas Gerais, não
se age como muitos querern difundir.

Parabéns, Deputado Wanderley Avila. Tenho a certeza de que isso ha de
calar profundamente no coracão humilde, modesto, sincero do Juiz Márcio
Monteiro de Barros. Ele é urn hornem sensivel e que sempre desempenhou
as suas funcoes corn a maior competéncia, sempre procurando servir a
sociedade nas diversas furicOes que ocupou ao longo de sua vida. Parabéns,
quero fazer aqui coro as palavras de V. Exa. e associar-me a elas.

o Deputado Wanderley Avila - Agradecernos ao ilustre cornpanheiro e
amigo Deputado Agostinho Patrüs.

Sr. Presidente, para resurnir, sintetizar a vida desse jurista que é Márcio
Aristeu, you-me socorrer a Augusto de Lima: "Márcio Aristeu, da dura luta a
porfiada liça, sempre ao lado do dever, sempre ao lado da Justiça!".

Agradecernos ao Deputado João Paulo e a todos os Deputados. Muito
obrigado.

o Deputado Joao Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Wanderley Avila,
quando o assunto 6 o Desembargador Márcio de Aristeu Fernandes, ou
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Monteiro de Barros, não posso me ornitir, por razöes evidentes.
Tive o privilégio honroso de ser aluno do Prof. Márcio na PUC, onde me

formei, ha 25 anos, em Direito. Tive também, no então Prof. Márcio Aristeu
Monteiro de Barros, o paraninfo da nossa turma. Corn ele aprendi o que de
rnelhor sei em matéria de Direito.

Recordo-me, ainda, que, de certa feita, quando dirigia a Cãmara de
Vereadores de Belo Horizonte, convidei-o para urn evento 16 realizado. Ele
cornpareceu, dizendo que nâo poderia declinar daquela convocação, feita por
urn ex-aluno, que ele considerava uma espécie de fliho profissional. A
imprensa veiculou essa expressâo que, naquela oportunidade, ele usou, o
que muito me orgulhou.

O Prof. Márcio Aristeu Monteiro de Barros, Desembargador, ex-Presidente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é urn exernplo de profissão, urn
exemplo de honradez, de dignidade, de dedicacâo, e tudo o que ha de rnelhor
nurna pessoa hurnana está reunido no Desembargador Márcio Aristeu.

Por essa razâo, não posso me calar, quando V. Exa. ou outro colega, em
qualquer outra circunstáncia, rnenciona o nome do Desernbargador Márcio
Aristeu Monteiro de Barros. Homern de honradez a toda prova, de dignidade,
de dedicação, de carinho e de arnor. Pessoa que realmente fez escola e
mostra para todo o mundo esses valores que, de fato, reLne.

De sorte que, quando V. Exa. vem falar sobre ele, merece o meu aplauso, o
meu apoio. Faço coro corn V. Exa. e o parabenizo pela feliz abordagem que
faz de urn dos grandes hornens, nâo sO do Estado de Minas Gerais, mas
deste Pals, exernplo para todos nós, no qual me fixo e procuro me espelhar a
cada dia. Muito obrigado e parabéns.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs, Deputados, imprensa,

senhoras e senhores, temos hoje dois motivos para vir a esta tribuna. 0
primeiro deles, abordado, ainda ha pouco, pelo nobre Deputado MOrcio
Cunha, quando trazia nâo sO para o Plenário desta Casa, rnas também para
os telespectadores do canal 11 - eu nâo diria para a irnprensa, porque foi ela
que noticiou -, que hoje tivemos uma vitória importante na luta contra a
privatizaco das Centrais Elétricas de Furnas; importante, rnas não definitiva.

Também nâo gostaria que fosse chamada de vitOria de Pirro, porque na
verdade gostarlamos que fosse urna vitória definitiva. Os jornais de hoje, o
"Estado de Minas", no seu prirneiro caderno, na pág. 12, traz a matéria
"Lirninar do Supremo Tribunal Federal adia reuniâo que iniciaria a venda de
Furnas". E o Jornal "Hoje em Dia", em seu Caderno de Econornia, diz:
"Supremo suspende a Assernbléia de Furnas rnarcada para hoje".
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Essa noticia, de torn aparenternente ameno, de que o Supremo Tribunal

Federal suspende a Assernbléia Gera[ Extraordinária de Furnas - AGE - é de
surna irnportância para nOs que lutamos contra o sucateamento, o desmonte
do patrirnônio püblico brasileiro, porque teremos, no rnlnirno, rnais 30 ou 60
dias para respirar. Teremos o tempo suficiente para continuar rnobilizando
prefeitos da regiao, não so do lago de Furnas, cornposto por 34 municIpios,
mas por outros lagos que encadeiarn o rio Grande e o sistema elétrico de
Furnas, incluindo a Usina de Marirnbondo.

Nessa rnedida provisOria do Presidente Fernando Henrique Cardoso, está
todo o sentimento que expressa o poder e a vontade imperial desse cidadäo,
hoje investido na Presidência da RepOblica. Por que isso, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas que nos vêem e nos ouvem? Porque na verdade, uma
irninar suspendeu essa rnesma Assembléia no dia 30 de abril e S. Exa. o
Presidente da RepOblica, ou Sua Alteza Dom Fernando - o pernicioso -,
expediu a Medida ProvisOria n o 1.819/99; irnaginem sO, 1.819 so no ano de
1999!

E urn cidado que governa esse Pals, já näo por decretos-leis, mas 0
sernelhança da ditadura, por medidas provisórias e nurn gesto imperial, ou tOo
real, corno o Rei Sol da Franca, que disse: "0 Estado sou eu'. Sabendo que
essa assembléia geral era para segmentar, cindir, ou, corno disse o
Governador Aureliano Chaves, esquartejar Furnas.

Sabendo que havia acOes judiciais que embargariarn a assembléia para
cindir Furnas, ele solta, emite, decreta uma medida provisOria, contrariando
as normas constitucionais, que Furnas JO nOo precisaria dos 90 dias legais
para apresentar o seu balanço e prorroga o prazo para 120 dias. Isso
demonstra o poder imperial do Presidente da RepCiblica, que transpOe normas
e barreiras legais e constitucionais. Corn uma canetada, ele diz que a
assembléia geral de Furnas, para avaliar o seu balanço, poderia set
realizada, porque o balanco estaria prorrogado para 120 dias. NOo foi esse 0
entendirnento da Justiça.

Numa açao direta de inconstitucionalidade impetrada pelo PSB e pelo PC
do B, respectivarnente, o Supremo Tribunal Federal jogou por terra, ontern,
essas rnedidas irnperiais de D. Fernando, o pernicioso, e suspendeu a
assernbléia geral. Estamos ernpenhados no movimento contra a privatizaçOo
de Furnas. Nós, que estamos aqui na tribuna, fazemos parte de uma
comissOo nomeada pot S. Exa. o Presidente Anderson Adauto, para avaliar
as repercussoes da privatizaçOo de Furnas. Essa CornissOo é suprapartidária,
composta de Deputados que, tenho certeza, sOo ate favoráveis 0
privatizacOo. A rnaioria dela 6 de Deputados da regiOo do lago de Furnas.
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Outra cornissão, tirada no FOrum Nacional Contra a Privatizaçao de Furnas

e das Aguas Brasileiras, da qua[ fazemos parte, tambérn val tomar todas as
medidas cabIveis e de mobilizacão da sociedade, principalmente dos
Prefeitos, dos Vereadores e da populacão lindeira dos lagos das Centrals
Elétricas de Furnas. Nesse tempo que nos resta, antes que seja marcada
outra assembléia geral, nós nos mobilizaremos para sensibilizar este
Governo, que está mergulhado no lodo e na lama, ha muito tempo. Tenho a
certeza de que, se ele tivesse urn minimo de brio, näo falaria em privatizar
mais nada no Pals, porque, de escândalo em escândalo, ele não tern
condiçoes de propor privatizaçOes, já que o dinheiro delas escorreu pelos
ralos do desperdicio e nao foi usado para pagar aquilo que o candidato do
meu partido a Presidência da Repiblica preconizava, o Sr. Ciro Gomes, que
era para, pelo menos, amortizar juros e a divida püblica brasileira, dlvida
interna, e também a externa. Mas esse dinheiro desapareceu. Esse Estado
pregado pelo neoliberalismo, que deveria cuidar da saCide, da educação e da
segurança ptiblica, não cuida de mais nada. Não sei para que vamos ter
Estado doravante seguindo a doutrina neoliberal, porque urn Estado que já
não tern funcöes ficará, certarnente, na mao das grandes empresas que se
fundem no mundo todo, formando grandes conglomerados empresariais e
financeiros, detendo todo o poder do dinheiro. Corn esse poder, tentam nos
manipular a nOs, politicos, que somos as pessoas que tern sensibilidade e
corte fino para perceber as coisas. E o poder do dinheiro mesquinho não vai
enxergar realmente mais nada.

Recentemente nurn jornal da minha regiao, escrevIamos que esse
esquema, essa doutrina, esse modelo neoliberal, na verdade, quer exterminar
a pobreza do rnundo, porque ela e urn ernpecilho para as aspiraçoes de
riqueza, de poderio e de mando. Na verdade, quando superlotam as prisöes,
quando deixam promover massacres de presos e quando deixarn pessoas
morrer, em urn pals de Terceiro Mundo, por doenças medievais, que já não
deveriarn existir na face da Terra, como dengue, cOlera, leishmaniose, na
verdade, querern que se danern as populaçaes pobres, porque elas são urn
empecilho para o mundo de poderio dos ricos.

Gostaria de terminar esse assunto dizendo que, ontern, passarnos, como
haviamos passado durante a luta contra a privatizaçao da Vale do Rio Doce,
uma série de telegramas - não fax, que chegarn aos gabinetes e são
malvistos, naqueles papéis difIceis de rnanipular -, corn o timbre da ECT. Urn
dos telegramas diz o seguinte: "Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, o
Brasil patriota e corajoso não tolerará mais o vU entreguisrno desse pernicioso
Governo encimado por V. Exa. Minas Gerais cuida de defender suas águas,
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que são dádivas naturals para rnültiplos usos, menos o aborninável interesse
rnercantil das potências que manipulam a covardia dos que nos governarn.
Deputado Estadual, MG, Marco Regis".

Os outros telegramas foram passados a S. Exa. o Ministro Pirnenta da
Veiga; ao Ministro das Minas e Energia, Rodolfo Tourinho Neto; ao Ministro
do Planejarnento e Orcarnento ou de Orçamento e Gestão, Pedro Parente; ao
Presidente da Furnas Centrals Elétricas, Luiz Carlos Santos, mineiro de Sete
Lagoas - espero que não seja outro traidor da Pátria - e ao Presidente do
BNDES, Pio Borges de Castro Filho - esse e, sobejarnente, urn traidor desta
Patria, fez tudo para que entregássernos, de rnão beijada, para os grandes
grupos as Centrals Elétricas de Furnas.

Ha outro fato que gostaria de destacar. Dia 24 de marco, portanto, ha 61
dias, cornecou a guerra contra o povo da Iugoslávia, ou seja, 61 dias de
massacres e bornbardeios impiedosos e ininterruptos sobre o povo sérvio, de
parte de uma organizacão chamada OTAN. Em português, desvendaria essa
sigla como Organização de Tarados e Assassinos Neonazistas, talvez
comandados por essa bandeira que está na minha rnão, que pode ser do Vila
Nova, do Clube Atlético de Madri ou de algurn outro pals tltere do planeta
(para não ferir o decoro, esta enrolada).

Gostarlarnos de manifestar o nosso repüdio, pela prirneira vez, desta
tribuna, porque consultamos dados de computadores e constatarnos que
ninguérn, hoje, aqui, rnanifestou ou pode manifestar sua indignacão contra
esse pals, esse binômio anglo-americano, xerife deste planeta global, que
massacra, bombardeia, rnata, destrOi, para acabar corn urna guerrinha
localizada em uma provincia chamada Kosovo. Não podemos intervir em urn
pals, ferindo a autodeterrninação dos povos, e o rnundo assiste a isso sem
indignação. Todos acharn interessante e acornpanharn os fatos corno se
fossem brinquedo de televisão, não vendo que aumentou a desgraça do povo
de Kosovo, porque os próprios americanos Os estão matando, na sua fuga em
direção a outros paises. Os Estados Unidos estão massacrando esse povo.

Nào posso deixar de emitir o meu protesto e a rninha indignacão corn a
covardia desse pals, que, como todo império, tern os seus dias contados.
Sabemos que o lmpério Eglpcio, o Babilônico, o Irnpério Romano e todos os
outros tiveram firn. Não pensem eles que o fim da histOria será, como algurn
imbecil escreveu, o fim da União Soviética, o fim do socialisrno.

Voltaremos a tribuna para externar, cada vez mais, o nosso protesto,
porque não é posslvel que, em nome de urna guerrinha locahizada, essa
violéncia se prolongue, se perpetue, e mate muito mais pessoas, corn a
finalidade de punir o Sr. Milosevic, que 6 urn socialista oriundo do PC. Toda
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ira americana está al, assim coma a ira que recai sobre Saddam Hussein e
outros paIses deste planeta que ousarn desafiar e se opor a essa potência
hegernônica. Oxalá a China tome as dores desse povo!

o Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado, quero apenas
cumprimentar V. Exa. e dizer, fazendo justiça a sua preocupaçâo, que, na
reunião do Corpo Consular - urna reuniäo importante corn diversas
autoridades do MERCOSUL -, realizada nesta Casa, tive a oportunidade de
fazer mencão - pedindo que constasse na ata dos trabalhos - a indignação
desta Casa, levantada por V. Exa. Na hora, apresentei a seguinte relatOrio: a
Deputado Marco Regis lembrou-se de que, ate agora, nenhum de nós,
Deputados, tinhamos levantado a voz corn relaçao a esse assunto.
Realrnente, essa e uma indignaçào, e esta Casa precisa fazer urn protesto
formal, pais não podernos nos ornitir. São seres hurnanos, irmãos nossos,
que, rnuitas vezes, nern sabern direito o propOsito da guerra. Crianças do
tarnanho de nossos fithos estão morrendo covardemente em uma guerra sern
propOsito, e ternos a obrigação de externar a nossa indignação. Que constern
as palavras de V. Exa., ou pelo menos parte delas, nos anais desta Casa,
ficando para a posteridade. Muito obrigado.

o Deputado Marco Regis - Muito obrigado, Deputado Márcio Cunha, e
exprirno a minha admiraçao pelo gesto que V. Exa. acaba de nos relatar.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pirnenta.
o Deputado Carlos Pirnenta* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, irnprensa presente, senhoras e senhores, fui visitado, na sernana
passada, por alguns pais de estudantes da rede pblica estadual, que
externaram sua grave preocupação, que pode ser estendida a todos os pais
deste Estado, corn relação a segurança de seus filhos nas escolas ptblicas e
mesrno nas privadas. Na ocasião, a que rnais me impressionou foi a relato de
uma mae, cuja fitho estuda em uma escola da rede püblica estadual, em Belo
Horizonte, na parte da rnanhã. Essa senhora me disse, aos prantos, que
estava pensando seriamente em retirar seu filho da escola, porque preferia
v6-lo analfabeto a v&-lo morto. Hoje, as escolas de Minas Gerais e de nosso
Pals não estão oferecendo nenhuma segurança as crianças e tarnpouco aos
pais, que ficam aflitos, esperando a momenta de seus fllhos chegarem das
escolas. A criminalidade está estampada nos jarnais e na televisão e tern feito
vitimas ainda jovens e inocentes. E eta não existe apenas dos muros para
fora, ela está dentro das escolas. Não raro, sabernos de noticias coma a
publicada hoje par urn jamal de Bela Horizonte: uma crianca de 13 ou 14 anos
fol encontrada na escola, dentro da sala de aula, portando urn reválver calibre
22 na cintura, a qual foi apreendido. Constantemente, estamos tendo
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informaçoes de que bombas estãa expbodindo nos banheiros e patios e de
que as brigas fazern parte da ratina das escolas püblicas. E uma violência
sem fim, que tern causado rnuita preocupação e aflição. Se eta persistir, será,
sem dUvida nenhuma, a maior causa de as nossas crianças ficarem fora da
escola.

Assim, preocupada cam essa situacao, apOs ter discutido, em meu
gabinete, corn esse grupo de pessaas simples de Belo Horizonte, pais e mães
de famIlia trabalhadores, nos veio a idéia de elaborar urn projeto de lei - que
ja está protocolado e está senda apresentado oficialmente hoje - criando a
Prograrna Ronda Escalar nas escolas do Estado. E urn projeto simples e,
para mim, muito importante, porque foi sugerido exatamente par pessoas que
vivem, dia a dia, esse problerna; par pessaas que não tern tranquilidade para
trabaihar ou dormir, sabendo que seus filhos e fllhas estão expastos a urn
sem-firn de perigos, correndo ate mesrno risca de vida dentro e fora das
escolas.

Trata-se de urn projeto incrivelmente simples e muito fácil de ser executado,
bastando que S. Exa. a Sr. Governador do Estado e a Sr. Secretário da
Educaçãa reconheçam a prioridade desse problema, que talvez seja, hoje,
urna das maiores preocupaçöes das nassas farnilias. 0 projeto dispöe a
seguinte: (- Lê:)

"Art. 10 - Fica a Poder Executivo autorizado a criar e implantar a Programa
Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais.

§ 10 - 0 Programa Ronda Escolar terá coma meta promover urn amplo
atendirnento nas escolas pUblicas e particulares, assistindo aos estudantes,
professares e demais serventuários das instituiçöes educacionais em tados
as niveis e em todos os horários de funcionarnento.

§ 2° - As condiçöes necessárias para a funcionamento do prograrna e seu
corpo funcional serãa fomnecidos pela Policia Militar, pela Secretaria da
Segurança Ptiblica, pela Secretaria da Educacão, pela Secretaria da Saüde e
pelas Prefeituras Municipais, corn base em convênios a serem celebrados.

0 	 Art. 2 0 - 0 Pragrarna Ronda Escolar terá par finalidade:
C	 - promover segurança para as alunos durante as periodas letivas;

lb - fiscalizar a venda de alimentos e de outros pradutas na parta das
escolas".

E impartante dizer que, talvez, urn dos rnaiores pantos de distribuicão de
C drogas se encantre na porta das nassas escobas. Não raras vezes,

observamos au temas a inforrnaçãa de que urn simples carrinho vendendo
balas e bugigangas, na verdade, esconde urn traficante au uma pessoa que
está influenciando a estudante. (- Lê:)
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"III - fiscalizar e monitorar as empresas que realizarn Os transportes
escolares".

isso e muito importante, não corn relacào a segurança dos veiculos, rnas
corn relaçao aos roteiros e as pessoas que transportam Os flO5SOS alunos.
L6:)

"IV"IV - promover campanhas periOdicas de orientação sobre o uso de drogas,
a ingestào de bebidas alcoOlicas e as doencas sexualmente transrnisslveis,
entre outros temas;

V - evitar o porte e o uso de arma no interior dos prédios escolares".
Ha pouco, a Deputada Maria Olivia adiantava que está pensando em

preparar urn projeto de lei obrigando os estabelecirnentos pUblicos e ate os
privados da rede escolar a terern, nas portas de entrada, urn detector de
rnetais. Disse para ela que essa talvez seja urna atitude drástica, porém
necessária. Taivez seja urna das poucas oportunidades que terernos para
detectar a entrada de arrnas de fogo ou arrnas brancas no interior das
escolas. (- Lé:)

"VI - promover outras atividades de repressäo a criminalidade nas escolas
püblicas.

Art. 30 - A coordenaçao do Programa Ronda Escolar será de
responsabilidade da Policia Militar, corn a participação dos demais Orgãos do
Governo, das Prefeituras Municipais conveniadas e de representantes da
comunidade e da sociedade, por meio de conselhos, que serão constituidos
em cada rnunicipio, por lei especifica, votada pelo Poder Legislativo
Municipal".

No art. 40, estabelecemos uma forma de custeio do prograrna através da
abertura de crédito suplernentar, no orcamento do Estado, utilizando recursos
provenientes da alienaçao de bens rnóveis e irnóveis doados por particulares,
apreendidos pelas autoridades policiais do Estado ou doados pela Policia
Federal e oriundos de contrabando ou contravençâo. E urna forma de se
custear esse prograrna, cujo alcance social justifica sua aprovaçäo, que
possibilitará que a Policia Militar, professores, pais, orientadores e pedagogos
prornovam uma assistência integral nas nossas escolas, dando
prioritariamente garantia aos nossos fllhos, aos nossos alunos e tranquilidade
as nossas farnilias.

A Deputada Maria Olivia (em aparte) - Gostaria de inforrná-lo, Deputado, de
que o projeto ja fol apresentado a esta Casa. Sabemos que ele é de alto
custo, mas, acima de tudo, a nossa preocupaçào é corn as nossas criancas.
Belo Horizonte é a cidade campeä no que se refere a não-seguranca, näo
tern nenhuma segurança. Realmente, estarnos empenhados ern salvar essas
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crianças. E irnportante esse projeto, porque vamos, na prOpria porta da
escola, desarrnar esses alunos que estào voltados para a marginalidade.
Estamos vendo que, em Belo Horizonte, está crescendo, cada vez rnais, a
violência nas escolas. Isso está sendo muito assustador para Os pais e para
os alunos, que já não querem ir a escola. Esse nosso projeto abrange apenas
cidades corn mais de 80 mil habitantes. Muito obrigada.

O Deputado José Alves Viana - Quero parabenizar o nobre colega Carlos
Pirnenta, grande Deputado desta Casa. Orgulhamo-nos de ser seu
cornpanheiro. Mais uma vez, a lucidez de sua inteligência leva-o a essa
tribuna, para nos apresentar urn projeto de alto alcance social. Hoje, vi,
através do informativo, que Minas Gerais ocupa o segundo lugar no que
refere a essa inseguranca na educacäo. A agressividade nas escolas, nos dá
esse segundo lugar no Pals. Essa sua preocupação tern muito embasarnento.
Estamos aqui para apoiá-lo, porque sabemos da irnportância de nossos
jovens, de nossas crianças, de nossos estudantes terern segurança, para que
possam se educar, o que é obrigacão do Estado. Sornos favoráveis ao seu
projeto. Parabenizamo-lo pela Iucidez em apresentar urn projeto de tao
grande alcance, num momento tao importante corno este que a nossa
sociedade está vivendo. Parabéns por esse projeto.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço a participacào de V. Exa. e da
Deputada Maria Olivia. Quero dizer que, em nenhuma hipOtese, em nenhurna
circunstância, esse projeto poderá ser inviabilizado por falta de recursos.
Ternos a ronda da Vigiläncia Sanitária, a ronda fiscal, corn veiculos novos,
promovendo a fiscalizacâo em todo o Estado, nas estradas, nos
estabelecimentos cornerciais. Então, é importante haver urna vigilância mais
apurada. lsso é muito válido.

E estamos pedindo urna ronda escolar. A Policia Militar, a nossa policia, já
vem prestando urn grande servico. Ela tern pessoas absolutamente
preparadas, mas sO ha seguranca quando o policial encontra-se presente.

C Nào adianta dizer que a policia está atenta, tern telefone, faz carnpanha
0 esporádica. E necessário que a policia faca urn percurso permanente,
C continuado, nas nossas escolas, para que o marginal veja a presença do

policial. Assim, vai impor respeito, medo, e os marginais não váo ameaçar os
nossos flihos, as nossas crianças.

Temos "n' formas de conseguir recursos. A contravencäo está al, o
contrabando está al. Muitas vezes, sào apreendidas verdadeiras fortunas de
contrabando, e ninguém sabe o que se faz corn esse dinheiro.
Eventualmente, faz-se leilão, mas, muitas vezes, a destinação desses
recursos não tern clareza, transparëncia, tarnpouco sáo encarninhadas para a
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area social. Então, vamos batalhar. Quero pedir o apoio dos companheiros.
Essa apreensão nâo é apenas mirtha, estou sendo porta-voz do povo, da
sociedade, das donas de casa, das mäes de familia, que estão preferindo tirar
os filhos da escola a retirá-los do caixão, mortos por marginais. E necessário
que tenhamos essa sensibilidade.

Gostaria, depois, de ter uma discussão. Pediria ao Deputado Sebastiäo
Costa, Presidente da Comissâo de Educacäo desta Casa, que fizesse urn
debate a respeito desse projeto, que chamasse o Secretário da Educaçao,
para que possamos discuti-lo. A oportunidade está nas nossas mãos, e quero
fazer o possivel para conseguir isso. Vou ate as ültimas conseqüências. Faço
urn apelo aos nossos companheiros, para que possamos aprovar esse
projeto e dar tranquilidade a famulia de Belo Horizonte e das outras cidades
mineiras. Muito obrigado.

* - Sern revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

senhores presentes nas galerias, imprensa, ocupo esta tribuna não para fazer
uma denUncia mas para alertar a Governo mineiro a respeito do segmento
ciência e tecnologia.

Preocupa-nos, sobremaneira, o comportamento de desembolso em forma
de duodécimos, que devem ser repassados a Fundacâo de Amparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG pelo Tesouro do Estado. A
Constituicäo Estadual diz que 1% da receita orçamentária corrente ordinária
deve ser destinada àquela Fundação, corn o objetivo de amparar e fomentar o
desenvolvimento tecnologico e cientifico do Estado. Todavia, historicamente,
lamentamos que nenhum governo tenha executado, na sua plenitude, esse
dispositivo legal. Entretanto, sempre se cumpriu de 80% a 90% dessa
exigéncia, o que permitiu manter em ritrno uniforme o cumprimento do
prograrna de pesquisa do Estado.

o que nos deixa realmente preocupados e o desembolso de apenas 20%
dessa exigéncia nesses cinco primeiros rneses do Governo Itamar Franco.
Desde janeiro Ultimo, a FAPEMIG náo recebe recursos a altura dos
compromissos programados pelas diversas instituiçöes envolvidas no sistema
cientifico. Sabemos das dificuldades por que passa a Estado e acreditamos
que a Governador Itarnar Franco tenha conhecirnento e sensibilidade
suficientes para entender a importância de investimentos em pesquisa, näo
se furtando a dar a apoio de que Minas precisa e merece. E imprescindIvel
que recursos financeiros para essa atividade sejarn oportunos e liberados em
tempo hábil, pois o experimento, uma vez instalado no campo, não pode
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sofrer moratária nern atraso, podendo levar tudo a uma perda total, atrasando
a soluçào para dezenas de iniciativas.

Vale ressaltar, também, que a pesquisa nào atua numa area estanque do
processo. Na visão da cadela produtiva, é preciso que urn conjunto sistêrnico
de projetos de pesquisa sejam desenvolvidos.

Quando a Sr. Newton Cardoso assumiu a Governo de Minas, em 1987, ao
se referir a pesquisa agrIcola, em urn de seus pronunciarnentos, teve a
infelicidade de dizer que a EPAMIG, em Pitangui, preocupava-se corn
pesquisa de mandioca, que dá em qualquer cerrado vagabundo, alérn de ficar
cuidando de uns queijinhos por al.

No entanto, so para ilustrar esse absurdo, gostaria de repetir o que ouvimos
durante a reuniäo da Cornissâo de Politica Agrapecuária e Agroindustrial, dia
26 Ultimo: "o polvilha usado por uma grande empresa mineira que produz 300t
de pao-de-queijo por dia vem do Paraná", segundo o Sr. Vitor Vieira dos
Santos, Diretor da FIEMG. Para completar, a Deputado João Batista de
Oliveira, Presidente dessa Comissào, disse que a queijo para esse mesmo
fim vem da Nova Zelândia. E conveniente evidenciar, ainda, que, so no
entomb de Belo Horizonte, existem cerca de 300 indüstrias de pao-de-queijo.
Esta farnosa quitanda mineira, que ultrapassou as fronteiras do Estado e ate
mesmo do Pals, trabalha corn rnatéria-prima irnportada, deixando de agregar
valores econôrnicos, inibindo a geraçao de renda e de emprego em nosso
território, cerceando, pois, centenas de pastas de trabalho. Mais uma vez,
Minas Gerais perde na guerra fiscal e perde na guerra das oportunidades.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Sr. Presidente, gostaria de
cumprimentá-lo pela sua rnanifestaçào, que é de enorrne importância para a
area de ciência e tecnologia, para a area de pesquisa em nosso Estado.
Acorn panhamos toda essa histOria que V. Exa. acaba de relatar para todos as
Deputados. Foi no Governo Eduardo Azeredo, corn a ilustre Presidëncia do
Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima e sob a rnando do Diretor Executivo
Prof. Afrânio Agular, que a FAPEMIG, pela primeira vez na histOria, curnpriu
rigorosamente os seus cornpromissos corn a comunidade acadêrnica
cientIfica de Minas Gerais, financiando projetos de pesquisa fundarnentais
para a desenvolvimento da ciência e da tecnologia em Minas Gerais.
Portanto, V. Exa. está de parabéns. Alio-me a V. Exa. nessa cobrança do
Govemno de Minas. Isso näo pode parar. 0 pagamento dessa parcela para a
financiamento de pesquisa em Minas Gerais nâo pode parar porque é
absolutamente fundamental. Foi urn salto de qualidade que as universidades
federals de Minas, as universidades do Estado e todas as instituiçöes de
pesquisa ligadas ao próprio Estado deram corn esse grande reforço
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representado pela FAPEMIG. Eu queria cumprimentar V. Exa. Obrigado.

o Deputado Paulo Piau - Agradeço o aparte, Deputado Amilcar Martins.
Complementando sua fala, segundo palavras do prOprio Presidente Afrânio, o
Governo que repassou corn major normalidade os recursos para a FAPEMIG
foi a Governo de Eduardo Azeredo. SO que essa visão de estadista, Deputado
Amilcar Martins, é rara. 0 estadista enxerga a próxima geração, o politico
enxerga somente a prOxima eleição. Torcemos por que a Estado de Minas
Gerais não esteja hoje exatamente corn essa visão.

Continuando, "ainda durante a referida reunião, assistirnos a duas
excelentes palestras, mostrando a alta evolução da produçâo agropecuária
nos t:i!tirnos 20 anos, através do meihoramento genetico. Ocorrerarn
aumentos de 60% a 80% nos indices produtivos ern vários grãos, segundo
apresentação do Prof. AluIzio Borém, da Universidade Federal de Viçosa. Por
outro lado, foram evidenciados tambérn os retornos relativos a investimentos
em pesquisas agricolas. Concluiu a expositor, Dr. Francisco Lopes, da
EPAMIG, que, a cada R$1,00 investido, houve retorno de R$0,32 corn relação
aos investimentos em pesquisa. Ora, em qual investimento empresarial e ate
mesmo no capital especulativo se conseguem retornos nesses niveis?
Mesmo que não se tenha visão de estadista, ye-se clararnente, apenas pelo
lado financeiro, que vale a pena investir em pesquisa. Por conseguinte, é
importante e vital que o Governo continue a dar, no minima, a mesma
atenção ate então dispensada a empresas notáveis, orgulho de Minas, como
a EPAMIG, a CETEC, a FUNED, a Fundaçäo João Pinheiro, etc.

Os grandes avanços conseguidos na produçao, na produtividade e na
qualidade no setor produtivo mineiro são fruto de esforços e apoio diversos,
mas são também uma demonstraçào da alta vocação de Minas Gerais para a
grande elenco de importantes produtos para a expansão de nossa econornia.
Também aponta para a prafunda possibilidade de caminharmos para indices
mais elevados que as atuais.

Queremos registrar que a FAPEMIG atendeu apenas a 40% da demanda
apresentada pelas instituiçães de pesquisa, nestes Ciltimos dez anos,
demonstrando haver uma enorme lacuna a ser preenchida, a qual deixará o
nosso Estado em situacão desvantajosa para competir, em primeira piano, no
mercado interno, em segundo piano, no MERCOSUL e, por fim, em nivel
global.

Finalizando, gostarIamos de registrar que, se quisermos produzir para
competir, corn custos e qualidade, neste mundo globalizado, teremos de
investir macicarnente em educação e em ciência e tecnologia, revendo as
atuais métodos, sistemas e estruturas vigentes. Muito obrigado.
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* - Sern revisão do orador.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscricöes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia

passa 2a Parte da reunião, corn a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as cornunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscricöes para a
Grande Expediente da prOxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, na reunião do tiitimo dia 11 de maio,

a Mesa, na totalidade de seus membros, proferiu a seguinte decisão:
A Mesa da Assernbléia, no uso da competência que Ihe confere a art. 79,

inciso I, do Regimento Interno, considerando as implicacOes, na esfera
estadual, das medidas a serem propostas pela reforrna do Judiciária, em
andamento na Câmara dos Deputados, e a necessidade de acompanhamento
mais efetivo dessas alteracoes, decide constituir a Grupo Parlarnentar de
Acompanhamento da Refornia do Judiciário, composto pelos Deputados
Antonio JUlio, Presidente; Sebastião Costa, Vice-Presidente; Agostinho
Silveira, relator; Elaine Matozinhos, Ermano Batista, Adeimo Carneiro Leão,
Luiz Fernando Faria, Ambrosia Pinto, Irani Barbosa, João Batista de Oliveira e
Durval Angelo, corn as seguintes atribuiçOes:

- acompanhar e divuigar as trabalhos da comissão incumbida da Reforma
do Judiciário no nivel federal;

II - proceder a sistematizacão das matérias em tramitacão nesta Casa que
digam respeito ao tema;

Ill- coordenar as eventos institucionais relacionados a Reforma do
Judiciário;

IV- promover a interlocuçãa corn entidades da sociedade civil envolvidas
cam a materia; e

V - propor Mesa da Assembléia a adoçao de medidas necessárias a
implementação, no Estado, das mudancas ocasionadas pela conciusão da
reforma do Judiciário no ni yel federal.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Requerimento n° 327/99 ao Requerimento n°
326/99, ambos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, par
guardarem semelhanca entre Si.

Mesa da Assembléia, 27 de maio de 1999.
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Anderson Adauto, Presidente.
Designação de Comissöes

o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para, no
Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Concluso das Obras do
Grande Hotel de Araxá, doravante denorninada Comissáo Especial do
Grande Hotel de Araxá. Pelo PSDB: efetivo - Deputado AIlton Vilela; suplente
- Deputado Wanderley Avila; pelo PMDB: efetivo: Deputado César de
Mesquita; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PDT: efetivo - Deputado
Alencar da Silveira Junior; suplente - Deputado Alvaro Antonio; pelo PFL:
efetivo - Deputado Remote Aloise; suplente - Deputado Sebastião Navarro
Vieira; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado
Alberto Pinto Coelho. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reuniâo pela Comissão de Transporte - aprovaçáo, na
iia Reuniâo Ordinária, dos Requerimentos n

o
s 290, 306 e 308/99, do

Deputado Márcio Kangussu; 292/99, do Deputado Eduardo Daladier; 293/99,
do Deputado Alencar da Silveira JOnior; 297/99, da Deputada Elbe Brandão;
307/99, do Deputado Wanderley Avila; 329/99, do Deputado Arlen Santiago; e
331/99, dessa Comissão; pela Comissão de Direitos Hurnanos - aprovaçâo,
na ga Reuniâo Ordinária, do Requerimento n o 300/99, do Deputado José
Alves Viana; e pela Comissão do Trabatho - aprovacào, na 12a Reunião
Ordinária, do Projeto de Lei no 234/99, do Deputado Miguel Martini; e dos
Requerimentos n

o
s 301/99, dessa Comissão, e 314/99, do Deputado Eduardo

Brandão (Ciente. Publique-se.).
Despacho de Requerimentos

- A seguir, sâo deferidos pelo Sr. Presidente, cada urn por sua vez, nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Alvaro AntOnio e Amitcar Martins, em que
solicitarn sejam encaminhados a comissâo seguinte a que foram distribuldos
os Projetos de Lei n

o
s 209 e 252/99, respectivarnente, uma vez que a

Comissáo de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer; nos termos do inciso
)(XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerirnento da Deputada Maria
Tereza Lara, em que solicita o desarquivarnento do Projeto de Lei no
2.013/98; e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Christiano Canêdo, em que solicita a retirada de
tramitaçâo do Projeto de Lei no 327/99 (Arquive-se o projeto.).

Discussão e Votacäo de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer de Redaçào Final do Projeto de Lei n o 123/99, do
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Deputado Carlos Pimenta, que institui o Dia da Familia Mineira. Em
discussâo, o parecer. Náo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçäo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

• Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação de votacào, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidéncia vai proceder a

verificaçâo de votacâo pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de votacão por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Votaram apenas 23 Deputados.

Näo ha "quorum" para votacäo, razâo pela qual a Presidência a torna sem
efeito. A Presidéncia, nos termos do § 2 1 do art. 249 do Regirnento lnterno,
val deterrninar que se proceda a recomposição de "quorum". Corn a palavra, o
Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados para a recomposicão
de 'quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderarn a chamada

41 Deputados. Ha' "quorum" para votaçâo. A Presidência vai renovar a
votacäo do Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei n o 123/99. A
Presidência soticita aos Deputados que ocupem Os seus lugares. Em votacâo,
O parecer. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Verificacáo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificacão de

votacão pelo processo eletrOnico. Para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificaçäo de votacào por meio do painel etetrOnico.
C, O Sr. Presidente - Votaram "sim' 40 Deputados. Está, portanto, ratificada a

aprovação do Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei n o 123/99. A
sançào.

Parecer de Redacâo Final do Projeto de Lei no 194/99. Em votacâo, o
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sançào.

.1 	 valores e as formas petas quais foram distribuIdas aos municIpios suas cotas-
que pede sejam solicitadas informacöes ao Secretário da Fazenda sobre Os

O Sr. Presidente - Requerimento no 76/99, do Deputado Alberto Bejani, em
Votacão de Requerimentos

partes nas receitas utilizadas pelo Estado. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovacâo do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados queC
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o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação de votaçâo, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificação de

votaçâo pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de votaçâo por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votou "não" 1 Deputado,

num total de 40 votos. Está, portanto, ratificada a aprovação do Requerimento
no 76/99, do Deputado Alberto Bejani. Oficie-se.

Suspensao da Reuniào
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reuniäo por 5 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciaçâo da matéria
constante na pauta. Estão suspensos Os flO55OS trabaihos.

Reabertura da Reuniäo
o Sr. Presidente - Estâo reabertos Os trabaihos. Requerimento n o 117/99,

da Comissâo de Fisca!ização Financeira, em que solicita seja encarninhado
ao Presidente do IPLEMG pedido de informaçoes sobre a atual situação do
Instituto. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaçâo do requerimento. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 126/99, do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedido de
informaçoes sobre as inspeçöes que deverâo ser feitas por essa Corte a
respeito de suspeitas levantadas pela Auditoria-Geral do Estado de
superfaturarnento dos valores de aluguéis de imóveis pagos pelo Estado. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 147/99, do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da COPASA pedido de informaçães sobre os
trabalhos efetuados por essa Companhia nos municIpios sob sua
responsabilidade. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaçäo do
requerimento. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovarn
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

21 Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 11 Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussäo e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussäo e Votaçào de Proposicoes
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Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 265/99, do Governador do

Estado, que autoriza o Estado a efetuar a cessâo, a tItulo oneroso, de direitos
creditôrios, representados por crédito tributário formalizado e parcelado, e
altera a Iegislaçao tributária. A Cornissâo de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n o i e 2, que apresenta. A
Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira opina por sua aprovaçâo na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta, ficando prejudicadas as Emendas n

o
s 1 e 2,

da Cornissão de Justica. Em discussão, o projeto. Não ha oradores escritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçâo, o Substitutivo n o 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a
aprovação do Substitutivo no 1, ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 1 e 2.

Está, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 265199 na forma do
Substitutivo no 1. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.

Discussäo, em 1° turno, do Projeto de Lei no 28/99, da Deputada Maria José
Haueisen, que declara a cachoeira do Tombo da Fumaça patrimônio
paisagistico e turistico do Estado de Minas Gerais. A Comissâo de Justica
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente
opina por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissâo de Turismo opina pela aprovacäo do projeto na forma do
Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente. Em
discussâo o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçäo, o Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela aprovaçäo. Os
Deputados que o aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 28/99 na
forma do Substitutivo no 1. A Comissão de Meio Ambiente.

Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 30/99, do Deputado Márcio
Kangussu, que altera a Lei no 12.992, de 30/7/98, que dispoe sobre a
renegociaçáo da dIvida dos municIpios e do Estado corn o IPSEMG. A
Comissâo de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, corn as
Ernendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais

opina por sua aprovacão corn as Emendas n
o
s 1 e 2, da Comissäo de Justiça.

A Comissäo de Fiscalizaçâo Financeira opina pela aprovaçäo do projeto na
forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Nào ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votaçao, o Substitutivo no 1,
que recebeu parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovação do
Substitutivo no 1, ficarn prejudicadas as Emendas n

o
s 1 e 2. Está, portanto,

aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Lei no 30/99 na forma do Substitutivo no 1.
A Comissão de Fiscalizaçâo Financeira.
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3' Parte

o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 2 1 Fase da Ordem do
Dia, a Presidência passa 3a Parte da reunião, destinada a comunicaçöes e
a oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciència ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Mauri Torres - falecimento do
Sr. Sebastião Silvio Repolês, ocorrido em 24/5/99, em Ponte Nova; e Maria
Olivia - falecimento de Maria Del Carme Recoder Tolentino, ocorrido em
25/5/99, em São Paulo (Ciente. Publique-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidéncia encerra a

reunião, convocando os Deputados para a reuniâo de debates de amanhã,
dia 28, as 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 12a REUNIAO DE DEBATES, EM 28/5/99
Presidéncia do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1' Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem n o 30/99 (encaminha o Veto Parcial a
Proposição de Lei n o 14.069), do Governador do Estado - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposiçöes: Projeto de Lei no 360/99 -
Requerimentos n

o
s 350 a 352199 - Comunicacöes: Comunicação da

Comissâo de Meio Ambiente - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Márcio Kangussu, Fábio Avelar e Marco Regis - 2a Parte: Abertura de
lnscriçoes - Leitura de Comunicacoes - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - AntOnio JUlio - Bené Guedes
- César de Mesquita - Chico Rafael - Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva
- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elmo Braz - Fábio Avelar - João Paulo - José Henrique - Luiz Fernando Faria
- Márcio Kangussu - Marco Regis - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nCimero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
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da ata da reunião anterior.

1  Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado César de Mesquita, 1°-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N O 30/99*
Belo Horizonte, 26 de maio de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exceléncia que, no uso

de atribuiçao que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituicão do Estado, opus veto parcial a Proposicão de Lei
no 14.069, que altera a redacão do artigo 30 da Lei no 11.721, de 29 de
dezembro de 1994, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da
Educação e dá outras providências.

Para apreciaçäo dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razOes de veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressöes de meu elevado
apreço e distinta consideracão.

Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
RazOes do Veto

Ao considerar a Proposicão de Lei no 14.069, que altera a redacão do artigo
30 da Lei no 11.721, de 29 de dezembro de 1994, que cna e transforma
cargos no Quadro de Pessoal da Educacão e dá outras providências, vejo-me
no dever de opor-Ihe veto parcial, inciderite sobre o artigo 2 1 e seu parágrafo
Unico, fundado em razOes de ordem constitucional e de interesse pUblico.

O dispositivo em apreço, originário de emenda parlamentar, ao determinar,
para os contratos administrativos celebrados pelo Estado, relativos a
designacão de servidor para o exercicio de funcão pUblica, a inclusão de
parcelas remuneratOrias referentes a férias e a décimo terceiro salário e, ao
seu término, indenização por tempo de servico, se revela inconveniente para
a administracão.

Corn efeito, o dispositivo, se aceito, viria estabelecer urn tratamento
incornpativel corn a própria natureza e o conteUdo do contrato de direito
administrativo que, nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado,
regularnentado pelo artigo 11 da Lei no 10.254, de 20 de juiho de 1990, 6
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celebrado em caráter precário, por prazo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse püblico, sem que o
contratado seja considerado servidor püblico, inexistindo, assim, qualquer
vinculo empregatIcio a ensejar a concessâo de vantagens.

Releva salientar, ainda, que a Constituição do Estado reserva
privativamente ao Governador do Estado a iniciativa de projeto de lei que
envolva matéria pertinente a administração de pessoal do servico pUblico (art.
66, III, c), bern como veda a apresentação de emenda que aurnente a
despesa pUblica nos projetos de autoria do Governador (art. 68, I).

Esses SãO OS motivos de ordem constitucional e de interesse piblico que
me levam a opor veto parcial a Proposição de Lei n o 14.069, que devolvo ao
reexame da egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 25 de maio de 1999.
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Corn issão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçoes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçoes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE LEI N o 360/99

Dispöe sobre a prática de Educaçao FIsica nas unidades do sistema
estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Educação Fisica fará parte do curriculo de todas as unidades

escolares e niveis educacionais do sistema estadual de ensino.
Art. 2° - E facultativa a prática de Educação FIsica, em todos os nIveis, ao

aluno que comprove atividade profissional em jornada igual ou superior a seis
horas, que seja maior de 30 anos de idade, que estiver prestando serviço
rnilitar, que comprove estar obrigado a tal prática em entidade militar e,
finalmente, aqueles que estiverem matriculados em curso de pOs-graduação.

Parágrafo tinico - Ficam isentos também da prática de Educação Fisica as
alunas que tiverem prole, bern como os alunos que sofrerem doenças
contagiosas ou estejam incapacitados temporária ou permanentemente,
segundo comprovação médica.

Art. 3° - 0 exercIcio da docência ou a orientação da prática de Educacão
FIsica cabe ao formando do respectivo curso superior, podendo este ser
substituIdo pelo diplomado de curso técnico ou profissionalizante da mesma
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habilitação.

§ 1 0 - Terão preferência para exercer o magistério mencionado neste artigo
os diplomados que tiverem cursado a disciplina de metodologia do ensino de
Educacão FIsica.

§ 2° - A Secretaria de Estado da Educacão promoverá cursos de
metodologia de Educação FIsica para profissionais do curso superior e do
ensino médio de modo geral, os quais poderão substituir os diplomados de
cursos superior e profissionalizante ou técnico mencionados neste artigo.

Art. 41 - 0 ensino de Educaçao FIsica nas unidades de ensino do sistema
estadual de ensino poderá valer-se de convênios corn entidades esportivas
ou sociais, utilizando-se a prática em tais setores como créditos escolares.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 6 0 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 27 de maio de 1999.
Antonio Carlos Andrada
Justificacão: Para a vida moderna, em que os jovens correm o risco de uma

série de chamamentos arriscados, como o vicio da droga e outras atividades
malévolas, a prática e o ensino de Educacão FIsica tornaram-se urn
imperativo para o poder püblico.

Esta proposição visa a disciplinar atividades educacionais do setor,
sobretudo estabelecendo prerrogativas para lecionar e a forma de
substituicão dos docentes. Especifica por outro lado, os casos em que a
Educacão FIsica pode ser facultativa, bern como as hipãteses de isencão por
motivo de doença ou incapacidade temporária ou perrnanente do aluno.

Dada a quase inexistència de normas reguladoras da matéria na area
educacional do Estado, contamos corn o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de Educaçao e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N O 350/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulacOes corn os Municipios de Pedra Azul e de
AntOnio Dias pelo transcurso do aniversário de sua emancipação politico-
adrninistrativa. (- A Comissão de Assuritos Municipais.)

N O 351/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulaçOes corn a TV Tiradentes pelo excelente trabaiho
que vem realizando na Zona da Mata e Vertentes. (- A Comissão de
Transporte.)



U
966

N° 352/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja encaminhado ao
Secretário de Recursos Humanos e Administraçáo pedido de esclarecimentos
sobre a medida adotada pela Secretaria no julgamento das acumulaçöes
Ilcitas de cargos no Quadro do Magisterio. (- A Mesa da Assembléia.)

Comurncacöes
- E tambérn encarninhada a Mesa comunicacäo da Comissäo de Meio

Ambiente.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais

vez o vale do Jequitinhonha é manchete de jornal, é noticia de urn fato
negativo. A cidade de Pedra Azul está assustada corn a possibilidade de urn
grande surto de cólera. Urn caso ja foi confirmado, e algumas pessoas estâo
internadas no Hospital Ester Faria, daquela cidade, corn suspeita de cólera.

Essa nào é a primeira vez. Ha dois anos a mesma coisa aconteceu. As
lideranças daquela cidade, as Iiderancas do vale do Jequitinhonha
denunciaram, fizeram apelos, e nada foi feito para que esse mal não
acontecesse novamente.

Em Pedra Azul, existe o cOrrego lnhaümas, que é verdadeiro esgoto a céu
aberto. Esse esgoto alirnenta outros córregos da região, aos quais as farnIlias
pobres daquela cidade as vezes tern de recorrer para pegar urn pequeno
pescado e, dessa forma, contraem doencas.

A COPASA-MG, a Fundacão Nacional de Saüde, a Secretaria de Saide,
todas ja foram alertadas para esse grave problerna. 0 Prefeito Ricardo está
em Belo Horizonte, mais uma vez, procurando uma soluçao; procurando
socorrer a populacäo. No limiar do próximo século ainda temos que vir a
tribuna denunciar coisas do século passado, mazelas do século passado.

0 vale do Jequitinhonha, mais uma vez, é vItima; seu povo mais uma vez
tern que sentir o descaso do poder pUblico estadual, do poder pUblico federal
e sua falta de vontade de ajudar o MunicIpio de Pedra Azul e todo o vale do
Jequitinhonha a combater esse terrIvel mal.

E preciso que esta Casa, que e a Casa do povo, a Assembléia Legislativa,
faca coro, ajude - náo so os Deputados que tern a sua base eleitoral Ia, mas
todos os que tern sensibilidade e compromisso corn a vida - denuncie e faca
gestoes junto ao Governo do Estado e ao Governo da Uniáo para ajudar 0
vale do Jequitinhonha e Pedra Azul, sobretudo neste rnomento em que essa
cidade vive apavorada corn o novo surto de cólera, que pode ceifar mais
vidas, uma ja confirmada. Por isso, Sr. Presidente, quero apelar a Mesa da
Assembléla e aos Srs. Deputados para que nos ajudern e ajudem Pedra Azul.
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A Fundacäo Nacional de Saüde e a COPASA-MG já foram contactadas.
0 Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Eu queria, caro colega Márcio

Kangussu, cumprirnentá-lo, na oportunidade em que V. Exa. aborda, aqui
nesta Casa, urn assunto muito sério, que é o problerna da calera. Tivemos
oportunidade, ha alguns anos, de presenciar esse problema em toda a
Regiâo Metropolitana e em todo o Estado. E agora estamos assistindo de
novo ao inIclo desse surto de côlera na cidade de Pedra Azul e na região do
vale do Jequitinhonha.

Gostarlamos de estar ao seu lado e de lutar junto as autoridades
competentes. A Secretaria de Saüde já teve uma experiência muito boa em
todo o Estado ha cerca de dois ou trés anos, quando conseguimos evitar o
crescimento do surto de cOlera em Minas Gerais. Poderiarnos, por meio da
Secretaria de Saiide, da COPASA-MG e da FUNASA, juntar todos os
esforços para prestar a toda aquela regiâo o necessário apoio, para que essa
doença nào se alastre por toda a cidade de Pedra AzuI.

Gostaria de cumprimentar V. Exa. por trazer a esta Casa essa denUncia de
urn problema tao grave, que pode ceifar várias vidas na cidade de Pedra Azul.
Parabéns, Deputado!

o Deputado Márcio Kangussu* - Obrigado, Deputado Fábio Avelar. V. Exa.,
além de entender de saneamento básico, tern tarnbém a sua base eleitoral no
vale do Jequitinhonha. Eu nâo poderia esperar outra coisa a não ser a
solidariedade de V. Exa.

Quero tambérn comunicar 6 Mesa que estamos entrando corn dois
requerirnentos, urn na Comissão de SaUde e outro na Comissão de Meio
Ambiente, para que se prornova uma audiência pUblica para debater esse
grave problerna que aflige todo o Estado de Minas Gerais, que é o
saneamento básico. Muito obrigado, Srs. Deputados.

* - Sem revisào do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores da imprensa, demais presentes nas galerias, meus
senhores, minhas senhoras, quero tornar pUblica, desta tribuna da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, minha posicão contrária a
privatizacão de Furnas - Centrais Elétricas S.A.

E rigorosamente incompreensIvel a pressa e o sigilo corn que estâo
conduzindo o processo. Urn assunto de tarnanha irnportância para o futuro do
Pais, especialmente de Minas, nâo pode ser decidido por urn pequeno grupo
de técnicos, a toque de caixa, a servico de interesses nern sempre muito
claros.
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As inconveniências técnicas e Os impedimentos juridicos para essa

privatizaçâo tern sido divulgados, corn as dificuldades de praxe, pela
cornissáo nomeada pelo Governador do Estado e pelos sindicatos de
trabaihadores. Aqui mesmo, realizou-se urn forum contra a privatizaçâo, corn
a participacáo de especialistas no assunto, entre eles o ex-Presidente
Aureliano Chaves. Mencionarei, neste pronunciamento, esses aspectos sern,
entretanto, me aprofundar neles. Darei prioridade aos aspectos politicos do
programa de privatizaçoes, de uma forma geral, e a essa malfadada tentativa
de entrega de Furnas ao capital privado.

o processo de industrializaçào e de desenvolvimento do Brasil aconteceu
corn urna forte intervençäo do Estado na economia. Duas grandesempresas
simbolizam essa fase: a Cia. SiderUrgica Nacional e a PETROBRAS. Foram
tempos herOicos de enfrentarnento do imperialismo e do colonialismo, que
defendiarn a posicão de pals de economia essencialmente agricola para o
Brasil, dentro de uma divisäo internacional que nos condenava a
importadores de produtos industrial izados e exportadores de matéria-prima.

Foi o gênio de Juscelino Kubitschek e a ousadia de urn programa de
governo que queria realizar 50 anos em 5 que construiu a base energética
que possibilitou nosso crescimento. Nas mãos da iniciativa privada, os
investimentos foram minimos ou nao existiram. 0 Pals agricola precisava de
energia apenas para iluminar as cidades e os saraus de suas elites.

Essa opcâo pela intervenção do Estado como condutor do desenvolvimento
econômico foi levada ao exagero durante a ditadura militar que, ao socorrer
seus amigos, transferia para a responsabilidade püblica hotéis, livrarias,
lavanderias, pequenas indüstrias de amigos do regime que as incertezas do
mercado vitimavam.

o inicio do programa de privatizaçOes tinha a intençäo de corrigir essa
distorção. Tudo o que era estatal significava atraso, ineficiência, corrupcao,
corporativismo. 0 deficit püblico vinha dos investimentos errados em
ernpresas estatais obsoletas, verdadeiros paquidermes defendidos por
corporaçoes que o contribuinte mantinha. 0 dinheiro püblico tinha que ser
canalizado especialmente para as areas da educação e da saüde,
verdadeiras obrigacöes do Estado. 0 resto o mercado resolvia.

Esse discurso, cheio de meias verdades, passou a orientar o programa de
privatizaçoes. 0 mercado resolveria ate mesmo os problemas legais que
foram se acumulando corn dezenas de acOes ainda tramitando em nosso
Judiciário. 0 irnportante era mostrar ao mundo que o Brasil fazia parte do lado
moderno do mundo. A CSN foi vendida, a USIMINAS e depois a Cia. Vale do
Rio Doce tiveram o mesmo destino. A opcào era começar pelas empresas
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rentáveis. Por essas o mercado se interessava. Era necessário mostrar ao
mundo que a desestatização era para valer. 0 argumento de que o Estado
precisava se Iivrar de empresas que davam prejuizos não tinha mais
irnportância. Para manter o programa de combate a inflacão e manter a
estabilidade de precos o dinheiro deveria vir das privatizacöes.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, não sou nenhum
nacionalista xenôfobo que parou no tempo e tern nostalgia dos anos 50, como
o Ministro Malan classifica aqueles que nâo rezam pela sua opcâo de
desenvolvimento subordinado as regras do mercado todo-poderoso. Acredito
que o modelo intervencionista cumpriu urn papel importante no progresso do
Brasil. Compreendo que os tempos mudaram. Verifico, entretanto, mesmo
sendo do mesmo partido do Presidente da RepUblica, que ha necessidade de
correçOes no prograrna de privatizacOes.

Não posso aceitar, como representante do povo de Minas, que boa parte do
nosso territOrio e uma empresa rentável e estrategica sejam privatizadas sem
que se esgote a discussão de todos os aspectos relativos a producão de
energia, ao meio ambiente, as tarifas que o povo paga e vai pagar, ao
progresso tecnolOgico que já foi alcancado, ao destino dos rnilhares de
empregados, ao futuro das cidades banhadas pelo grande [ago de Furnas,
sejarn amplamente discutidos sob a ótica do interesse brasileiro.

Do ponto de vista estratégico, não tenho düvidas, a privatizacao de Furnas
é urn crime contra a soberania do Brasil. Basta verificar que a maioria dos
paises, mesmo os mais árduos defensores das privatizaçöes corno os
Estados Unidos, tern as suas usinas como propriedade do Estado. Mesmo no
Brasil, mesrno o mais liberal de seus politicos - AntOnio Carlos Magalhâes -
bloqueou a privatizacào da CHESF. 0 argumento de que o controle das
águas é importante para a Bahia e para o Nordeste nào servirá para as águas
de Minas Gerais?

Furnas não é urna empresa deficitária que pesa no orçarnento püblico. Ao
contrário, acurnula lucros lIquidos de R$1.300.000.000,00 nos Ultirnos trés
anos, descontados, claro, os investimentos que foram de R$2.700.000.000,00
nos Ultirnos trés anos. Nem o surrado argumento de que as estatais somente
são boas para os seus empregados pode ser alegado: o lucro do ano
passado fol de R$95.000,00 por ernpregado.

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Nobre Deputado Fábio Avelar,
estou ouvindo atentamente o seu pronunciamento a respeito da privatizacão
de Furnas e tambérn de outras privatizaçOes que estão ocorrendo em Minas
Gerais e no nosso Pals. E o assunto que abordei ha poucos minutos
preocupa-nos sobremaneira, principairnente quando essa onda de
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privatizacão chegar, inclusive, na COPASA-MG ou na CEMIG. Num pals
como o Brash, corn enormes problemas sociais, ainda vernos que os
Governos pensam apenas em lucro e se esquecem da vida. Vejam o caso de
Pedra Azul, que ate hoje não possui uma rede de esgoto. E ainda pensam em
privatizar a COPASA-MG. Se o financiamento básico estiver nas rnãos de
empresários, quando ele ira construir uma rede de esgoto nurna cidade
pequena do vale do Jequitinhonha? Nunca, porque ele não vai ter o lucro
imediato ao qual visava quando aplicou o seu capital.

Entâo e preciso que as autoridades deste Pals, nós, Deputados, estejamos
vigilantes para não permitir que a privatizaçao venha prejudicar a vida da
populacão. Agora mesrno, conversando corn o Deputado Christiano Canédo,
medico, que foi Secretário da Saüde, ainda ficamos abismados corn o fato de
que as medidas so sejarn tomadas depois que vidas se foram. Depois que a
desgraca acontece é que são tomadas providências, como é o caso de Pedra
Azul, corn o có!era. E necessário que sejam tomadas posiçães como as de V.
Exa., nobre Deputado Fábio Avelar, contra privatizacães ortodoxas que visern
apenas transferir servicos püblicos básicos, como energia elétrica e
sanearnento, em detrimento da vida. Parabéns, Deputado Fábio Avelar, por
levantar esse problerna da privatizaçao de Furnas.

o Deputado Fábio Avelar - Agradeço as palavras elogiosas, nobre
Deputado Márcio Kangussu. V. Exa. tocou num ponto muito importante,
porque é nosso dever defender esse processo de privatizaçao. V. Exa. citou o
caso da COPASA - MG, uma ernpresa para a qual, durante 26 anos, prestei
servicos. Pude, ao longo desse tempo, verificar o quanto é importante o
sanearnento para a qualidade de vida da população. Não podernos permitir
que ernpresas corn objetivos sociais sejam privatizadas.

Nâo queremos dizer que sornos contra a iniciativa privada. Pelo contrário,
acho que ela pode ajudar muito as nossas empresas. Acho que o objetivo de
urna empresa como a COPASA-MG é social. Duvido, como o nobre colega
diz, que alguma empresa va implantar em Pedra Azul urn sistema de coleta
de esgoto. Temos que levantar a nossa bandeira contrária a esse processo.
Temos que lutar pelo crescimento dessas empresas, para que possam levar
as comunidades que servem rnelhoria de qualidade de vida.

Outro dado importante, caros colegas, no caso especIfico do saneamento, é
que para cada real investido no sanearnento ha urna econornia de R$8,00 em
relação a doenças de veiculação hIdrica, em utilização de leitos hospitalares.
Então, no nosso entendimento, essa e uma responsabilidade do Governo. Ele
não pode abrir mao dela. No caso da energia elétrica, penso que se trata de
uma questão estrategica do Governo. E disso ele também não pode abrir
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mao.

o Ministro das Minas e Energia, Rodolpho Tourinho, em entrevista a rede
CBN, no dia 24 deste més, admitiu que o consumidor vai pagar mais caro
pela energia apOs a privatizaçao, que ele defende corn unhas e dentes. E
considera normal que isso aconteça. Em matéria publicada no "Estado de
Minas" do dia 26, o ex-Presidente de Furnas, Luiz Cláudio de Almeida
Magalhães, declara-se contra a privatizaçao, corn o argumento de que
"Furnas paga dividendos ao Governo Federal, é eficiente e controla todo o rio
Grande". Se não é estratégico, se não é economicarnente aconselhável, se
aliena a nossa soberania, se vai onerar Os consurnidores e, portanto,
alimentar a inflacão, que misteriosas razöes impelem o Governo Federal a
privatizar Furnas a toque de caixa?

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, pretendo voltar a esta
tribuna para discutir o que considero o problema rnais grave na privatizacão
de Furnas: o controle dos nossos rios e de nossas águas P01 empresas
privadas internacionais.

Nâo quero terrninar este modesto pronunciamento sem antes fazer urn
apelo a união dos mineiros em defesa de urn patrimônio, construldo ao longo
de decadas de trabaiho e de pesquisas. 0 ex-Governador Eduardo Azeredo
não aceitou a direção de Furnas por nao aceitar a sua privatização. 0 Lider
do PSDB na Câmara Federal declarou-se contra a forma que está sendo
usada para vender a empresa, que é como urn "esquartejarnento". E
importante a unanirnidade da nossa bancada mineira em Brasilia e dos
valorosos Deputados desta Assembléia Legislativa para barrar, enquanto ha
tempo, o crime que se prepara contra Minas Gerais. 0 interesse de Minas e
do Brasil deve se sobrepor a eventuais divergéncias politicas. E importante
esclarecer e mobilizar a populacão em defesa de urn patrirnônio que a ela
pertence. Essa é a grande tarefa da Assembléia Legislativa neste rnomento.
Muito Obrigado.

o Deputado Christiano Canëdo (em aparte) - Quero fazer urn comentário
sobre a participaçao da COPASA-MG nos diversos municipios,
especialmente, em se tratando deste rnomento de epidemia de cólera, que
novamente se apresenta no vale do Jequitinhonha. Virnos, noutra ocasião, na
mesrna região, outra epidemia. Essa epidemia poderá alastrar-se para outros
pontos do Estado. E uma doenca que se alastra facilmente. Outras regioes
poderão ser atingidas. A participaçao da COPASA-MG, juntamente corn a
Fundação Nacional de SaUde e a Secretaria de Estado da Saüde é
importante, para coibir o avanço da doença. Mas é preciso Iernbrar que as
medidas tomadas, neste mornento, irão resolver o problema agora, mas não
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iräo evitar problernas futuros, corno ocorreu anteriormente. A participaçâo da
COPASA-MG e importantissima, como empresa estatal. Se for privatizada,
nunca teremos condiçöes de resolver esses problemas sociais. 0 diagnóstico
de necessidade, na cidade de Pedra Azul, nos fala de 100% de atendimento
de água tratada, de 100% de redes de esgoto. Au, os esgotos estão a céu
aberto. E, então, necessário que a COPASA-MG e outros órgãos do Estado
liberem recursos suficientes, para resolver a questâo de saneamento naquele
rnunicipio, de urna vez por todas, alérn de outros projetos em outros
municIpios, para que as doenças näo voltern. As medidas tomadas no
momento de urna epidernia näo resolvern de vez o problema.

Mas e necessário que haja a prevenço. A COPASA-MG, sendo urn Orgâo
estatal, tern condicöes de fazer esse trabaiho social, mas, privatizada, nunca
ira fazer despesas sociais. Muito obrigado.

o Deputado Fábio Avelar - Concluirido, Sr. Presidente, agradeço ao
Deputado o seu aparte. Concordo, plenamente, corn o que V. Exa. acabou de
dizer e acho que a COPASA-MG tern urn ado social que jamais pode ser
esquecido. Ternos de juntar nossas forcas para evitar esse processo de
privatização que se alastra por todo o Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Deputado Gil Pereira, Deputado

Durval Angelo, aproveitamos o ensejo desta reuniâo de debates, nesta
manhä de sexta-feira, para entrarmos no clima das ponderaçoes feitas aqui
pelos que nos precederam na tribuna.

Ficamos felizes em comparecer a estas reuniöes pouco prestigiadas pela
maioria dos colegas, rnas sempre corn a presença de urn grupo assiduo, que
he dá prestigio, corno o formado pelos nossos companheiros Deputados
Fábio Avelar, Márcio Kangussu, Mauro Lobo, Christiano Canêdo, César de
Mesquita, Eduardo Daladier, os Deputados que presidern a Mesa da
Assemblela; grupo em que nos incluimos; e alguns outros que, por se terem
retirado do Plenário, nos faftam a memOria.

Acho irnportante que, num clima de paz e serenidade, os assuntos sejarn
aqui abordados sem exacerbaçoes ideolOgicas, como é o caso que virnos ha
pouco do Deputado Márcio Kangussu, que levantou o problema da saüde
ptblica envolvendo o saneamento básico pelo ressurgimento de cólera na
regiâo do vale do Jequitinhonha. Tanto ele quanto os Deputados Fábio Avelar
e Christiano Canêdo abordam o assunto da satde püblica e da deterioraçâo
da qualidade de vida da populacâo. Urn assunto interessantissimo, porque al
vem 2 abordagern das privatizacães das águas. E foram unânimes, ao
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exporem seus pontos de vista, que privatizacão de certos setores estatais é
uma forma lenta de suicidio, que leva, cada vez mais, a marginalizacao da
parte da sociedade mais carente. Acredito que é urn ponto de vista unissono
entre nOs. Ha palses que querern o desmonte do nosso patrimônio pCiblico,
como os do grupo dos sete mais ricos do planeta. E o caso, por exernplo, dos
Estados Unidos e do Canada - ja dito aqui pelo Deputado Fábio Avelar -, que
tern o controle do setor hidrelétrico em suas máos. Entao, corno pode urn pals
rico, que detérn, ate corn forças de seguranca especIficas, o controle das
suas hidrelétricas, querer que vendamos, entreguernos ao capital privado urn
setor tao importante.

Ontem fazia urn pronunciarnento - e estão aqui as notas taquigráficas de
ontern, ern nossas rnãos - e o faziarnos corn muito Impeto. E, quando usarnos
da palavra, corn muita irnpetuosidade, muitas vezes, submetidos a análise
daqueles que nos ouvern, parece que perdemos a razão, porque perdemos,
rnuitas vezes o equillbrio ernocional.

No pronunciamento que fizernos aqui ontem, queriarnos falar em indignação
contra os 65 dias de bornbarbeio e de massacre ininterruptos dos Estados
Unidos contra a Iugoslávia.

Eu nâo poderia falar em indignacäo corn a rnansidâo corn que hoje aqui nos
cornportarnos. Falar rnansarnente sobre indignação seria corno ver o mar
agitado e falar em cairnaria.

Acredito que, rnuitas vezes, ternos de colocar as nossas palavras para fora,
usando a lingua portuguesa de rnodo adequado ao mornento. E sabemos que
repetir o sussurro do mar, o barulho do trem de ferro, na lingua portuguesa,
chama-se onomatopéia. Em certas circunstâncias, nâo podemos usar da
palavra tao pacificarnente, ao exprirnirmos certos sentimentos, corno ontem,
quando falávamos, corn indignacão, da barbárie que, ainda hoje, vernos
instalada no coração da Europa.

E como pode o Tribunal Internacional de Haia, presidido por urna
canadense, representante de urn dos paises da elite mundial, falar em
genocldio, falar em puniçao a urn cidadäo que realmente usou da tirania no
Governo do seu pals, como Presidente da lugoslávia, Slobodan Milosevic,
mas que tern corno atenuante que o seu pals é uma federaçao autônorna,
que tern de ser respeitado do ponto de vista interno. E havia problernas em
uma determinada provincia, problemas étnicos, religiosos e culturais, porque
a forrnacào da Iugoslávia é uma forrnaçâo que remonta a tempos rernotos
como toda a Europa, continente charnado de Veiho Mundo.

A região da Peninsula Balcànica, onde está a Iugoslávia, foi ocupada desde
1423, pelos turcos, na expansáo do império turco-otomano. Sofreu várias
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ocupacöes. Urna delas se deu ate o final do século passado, século XIX.
A eclosáo da Primeira Guerra Mundial se deu pelo assassinato de urn

sucessor do trono do irnpério austro-hngaro, Ferdinando José, por urn
cidadáo sérvio.

Depois, veio a Segunda Guerra Mundial, em que houve a consoIidação
geopolitica da regiáo, passando a Iugoslávia as mâos de urn cidadáo de
pulso, chamado Tito. E foi por al que a lugoslávia tentou se rnanter, sob o
domInio sociatista de Tito, corn rnáo de ferro, fora da Orbita do dornInio
soviético. Ele conseguiu garantir, enquanto viveu, urn perlodo de paz relativa
naquela regiáo.

Corn sua morte, se exacerbaram os problernas étnicos, culturais e
religiosos, porque au, na Bosnia, pela influência da dorninação turca, temos
grande parte da populaçáo mucuimana; ern Kosovo, ternos cidadáos de
origem albanesa; na Croácia, ternos cidadãos católicos, e, na Sérvia, ternos
cidadáos de religiáo catOiica ortodoxa.

Todos esses problernas eclodirarn, e a provincia de Kosovo, de origern
muçulrnana, tentava a sua libertação. Alérn disso, corno se náo bastassern
todas essas divergéncias de que falarnos, uma guerrilha, que é o Exército de
Libertação do Kosovo, é fornentada por paises do Grupo dos Sete. Seria o
mesmo que, hoje, nOs, de Minas Gerais, pelas posiçOes de Itarnar contra
Fernando Henrique Cardoso, resoivermos fazer urna revoluçáo para separar
Minas Gerais do Brash. Será que o Governo Federal não ia rnandar aqui
caças e jatos para bombardear a nOs, mineiros?

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - Mais que o que já mandam,
Deputado?

o Deputado Marco Regis - Acredito que sirn, que Milosevic tambérn está
defendendo o territOrio iugosiavo. Embora não admitarnos, Deputado Durval
Angelo - a quem teremos o prazer de conceder o aparte -, que por isso ele
seja hoje julgado no Tribunal de Haia, o mesmo tribunal que náo julga crimes
de Israel. 0 mesmo Israel que não respeita as decisOes da ONU.

Os Estados Unidos declararn urna guerra, invadem - corn aquilo que charnel
ontem de OTAN, ou seja, uma "organizaçáo de tarados e assassinos
neonazistas" - urn pals independente e nele despejarn dia a dia cargas
mortiferas de bombas, a revelia da ONU. Que ordem mundial é essa, Sr.
Deputado Durval Angelo?

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - Deputado Marco Regis, acho
importante a intervençáo de V. Exa., sempre atento as questOes
internacionais do imperialismo norte-arnericano. Acho que esse é urn cuidado
que V. Exa. tern dernonstrado nesta Casa e que, a rneu ver, qualifica 0
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rnandato de V. Exa.

Gostaria de falar do aspecto mais substantivo da guerra, em relacáo ao qual
concordo corn V. Exa. Hoje, o imperialismo norte-americano se torna o cáo de
guarda do mundo. Substitul-se a "pax" romana pela "pax" forte-americana.

Para rnanter de alguma forma a própria hegemonia econômica e o
desenvolvimento da indüstria bélica, de vez em quando, os Estados Unidos
tern de criar uma guerra para que o mundo fique cada vez rnais refém de seu
poderio, de seu exército, de suas forças armadas. Para que eles tenharn,
corno sabemos, tantas e tantas vantagens na balança comercial.

Essa guerra, corno toda guerra, é urn verdadeiro absurdo, evidenciado pelo
fato de que a populacao civil é quem está sofrendo mais corn ela. Os erros de
alvo que estão acontecendo, as trapaihadas norte-americanas, atingindo
prisOes, hospitais, trens de passageiros e lugarejos onde sO morarn civis,
demonstrarn ciaramente que a preocupacáo náo é corn a populacáo de
Kosovo. A preocupaçáo, hoje, é a de dar urn recado claro para a humanidade
quanto ao fato de que o cáo de guarda, a "pax" americana está estabelecida
no rnundo como urn sinai de alerta para todos os povos, corno urn sinai da
força e do poderio desse pals.

Gostaria de dizer mais: V. Exa. também tern razão. Como dizia Martin
Luther King: "A injustica em qualquer lugar arneaça a justica em todos os
lugares". Entâo e importante que a Assembléia faca esse debate e essa
discussáo. Evidentemente é urn ditador que governa aquele pals, que produz
tantas e tantas atrocidades. Eu me pergunto: e os outros ditadores de
plantâo? Está al a situacáo do Peru, as ditaduras da Africa, em tantos e
tantos palses, e nunca ha essa mesma preocupacáo, essa dernonstracáo do
exército norte-americano.

Nôs poderlamos olhar, se é morte por morte, morrem de fome, neste Pals,
por ano, 400 mil crianças de ate 7 anos de idade, 1.100 por dia, e a cada 4
minutos 3 criancas estão morrendo. Vemos que isso é fruto desse sisterna
neo-liberal, excludente, mantido pela poténcia node-americana. Aqui, corn
tantas modes, náo ha uma postura tao firme desse poderio militar para
assurnir a defesa de nossas criancas.

Parabéns pela sua intervencáo, peio seu depoimento. Dentro do principio
da autodeterrninacáo dos povos, entendemos tambOm que essa agressäo é
injusta e fere todos os direitos e acordos internacionais.

o Deputado Marco Regis - Agradeco o Deputado Durval Angelo por essa
intervençäo, que tenta recolocar o nosso ponto de vista em alguns eixos.
Acredito que tais atrocidades relatadas por V. Exa., de parte a pane, näo se
justificam. De urn lado, nâo se justifica a atrocidade interna na lugoslávia para

ziU.
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a charnada limpeza étnica, que e o mesmo que queria Hitler tempos atrás. De
outro ]ado, nâo se justifica o massacre, o destroçarnento de toda a infra-
estrutura de urn pals, de pontes a hospitals, fábricas e tudo o que existe na
lugosiávia, inclusive corn perdas civis. A crueldade não se justifica para
combater urn personagern que cometia atrocidades no piano interno, que
erarn dolorosas, repudiadas, mas localizadas. A represália partida de fora,
corn agressão, como V. Exa. diz, é uma advertência para nOs todos. Acho
que esse debate tern que ser aqui feito, porque temos que entender tudo isso
do ponto de vista global. Temos que aceitar a globalização corno fato
inevitável, inarredável da civilizacão hurnana, rnas não podemos aceitar que,
no bojo da globalização, venha a perversidade da globalizacão econômica e a
perversidade do irnperialismo global, que é a nova forma de imperialismo.
Muito obrigado. Concluiremos ern outra oportunidade.

2a Parte
Abertura de Inscriçães

o Sr. Presidente - Não havedo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa 2a Parte da reunião, compreendendo as comunicacoes da
Presidência e de Deputados e os oradores inscritos. Estão abertas as
inscriçöes para o Grande Expediente da próxirna reunião.

Leitura de Cornunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da cornunicacão

apresentada nesta reunião pela Cornissão de Meio Ambiente - aprovação, na
1 ia Reunião Ordinária, do Requerimento n° 312/99, desta Comissão (Ciente.
Publique-se.).

Encerramento
o Sr. Presidente - Näo havendo outras comunicacöes a serem feitas nern

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 31, as 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de rnaio de mil noveceritos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Elmo
Braz, Marco Regis e Ermano Batista (substituindo este a Deputada Maria
Olivia, por indicação da Lideranca do PSDB), membros da supracitada
Comussão. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Marco Regis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e 6 subscrita pelos membros da presentes. A seguir,
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informa que a reunião se destina a apreciar a rnatéria constante na pauta e
distribui ao Deputado Marco Regis Os Projetos de Lei n°s 80, 94 e 95/99 e ao
Deputado Ermano Batista, os Projetos de Lei n°s 100, 137 e 141/99.
Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se a 2a Fase da Ordem do Dia,
corn a discussão e a votacão de pareceres sobre matérias de deliberação
conclusiva das comissöes. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n o 80, 94 e 95/99 (relator:
Deputado Marco Regis), 100, 137 e 141/99 (relator: Deputado Errnano
Batista). Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Marco Regis - Maria Olivia - Elmo Braz.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 158/99

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 158/99 visa a
declarar de utilidade pCjblica a Creche Comunitária São Dorningos Sávio, corn
sede no Municlpio de Contagern.

O projeto foi desarquivado, em conformidade corn o disposto no art. 180, §
20, do Regirnento Interno, e, a seguir, encarninhado a esta Comissão, para
que sejam examinados os aspectos juridicos, constitucionais e legais, nos
terrnos do art. 102, UI, "a", do mesmo Diploma.

Fundarnentação
A referida entidade possui personalidade juridica, encontra-se em

funcionarnento ha mais de dois anos, e os rnembros de sua diretoria são
pessoas idôneas não rernuneradas pelos cargos que ocuparn.

Sendo assirn, a entidade preenche os requisitos previstos na Lei n° 12.972,
de 27/7/98, o que a torna habilitada ao titulo declaratOrio de utilidade pibiica.

Conclusâo
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 158/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Antonio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 256/99
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Comissáo de Constituiçâo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Alvaro Antonio, o Projeto de Lei n o 256/99 visa a
declarar de utilidade pUblica o Grupo da Fraternidade lrmão Luizinho, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 28/4/99, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preiiminarmente, conforme preceituam os arts.
188 e 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A proposiçäo encontra-se corretarnente instrulda corn os documentos

indispensáveis a dedaração de utilidade ptiblica, prevista na Lei n° 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Examinados tais documentos, constatamos que a entidade tern
personandade juridica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idOneas que nâo recebern remuneração
pelo exercIcio dos cargos que ocuparn.

Objetivando acrescentar a sigla pela qual a entidade é designada,
apresentamos emenda a proposiçäo.

Conclusão
Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 256/99 corn a Emenda n o 1, red igida a
seguir.

EMENDA NO 1
Dé-se ao inciso I do art. 3° a seguinte redação:
"Art. 30 - ..............................................

- quatro representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador do
Estado; urn representante do Poder Legislativo, indicado pelo Presidente da
Assembléia Legislativa; e urn representante do Poder Judiciário, indicado pelo
Presidente do Tribunal de Justica.

FARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 277/99
Comissão de Constituiçao e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade püblica a Associação da Comunidade do Coração
Eucaristico de Jesus - COMM -, corn sede no MunicIpio de Passos.

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposicão, após ser publicada, foi distribulda a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos
juridico, constitucional e legal.
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Fundarnentaçâo

A proposição encontra-se corretamente instrulda corn os docurnentos
indispensáveis a declaraço de utilidade ptiblica, prevista na Lei n° 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Uma vez que tais exigéncias foram inteiramente atendidas, conforme se
pode constatar pela análise do auto do processo, a entidade torna-se
habilitada ao titulo declaratOrio proposto.

Diante do que foi dito, esciarecemos que estarnos apresentando ernenda
apenas para retificar a denominaçâo do estabeleciniento

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 277/99 corn a Ernenda n o 1,
apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
D&-se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Comunidade do Coraçáo

Eucaristico de Jesus - COMCEJ -, corn sede no MunicIpio de Passos.".
Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - AntOnio Jiilio, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 280/99

Comissäo de Constituicão e Justica
RelatOrio

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, por meio do Projeto de Lei n°
280/99, pretende seja declarada de utilidade pUblica a Fraternidade Auta de
Souza - FAS -, corn sede no Municipio de Alfenas.

O projeto foi desarquivado, nos termos do art. 180, § 3°, do Regirnento
Interno e, a seguir, encaminhado a esta Comissão Para ser examinado
quanto aos aspectos legais, conforrne propOe o art. 102, III, "a", do rnesmo
Diploma.

Fundamentacâo
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionarnento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pUblica estâo enunciados no art. 1° da Lei
n° 12.972, de 27/7/98.

Pelo exarne da documentacão que instrui o auto do processo, constata-se o
nteiro atendirnento as exigências ali rnencionadas, razão pela qual nào
vislumbrarnos Obice a aprovação do projeto.

Conclusão
Pelas 	 razOes 	 expostas, 	 concluirnos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 280/99 na forma
pro posta.

Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 291/99

Corn issão de Constituição e Justica
RelatOrio

De iniciativa do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em epIgrafe
visa declarar de utilidade pCiblica a Associação dos Deficientes Fisicos de São
Gotardo, corn sede no MunicIpio de São Gotardo.

Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102, III, "a", do Regirnento
Interno, a proposição, apOs ser publicada, foi distribuida a esta Comissão
para ser examinada preliminarrnente quanto aos aspectos juridico,
constitucional e legal.

Fundamentacão
Para que urna entidade seja declarada de utilidade pUblica, deve ser pessoa

juridica, ter em sua diretoria pessoas idôneas, não rernuneradas pelo
exercicio de suas funcOes, e estar em funcionamento ha mais de dois anos. E
o que prevê o art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria.

Observando a documentacão juntada aos autos, constatamos que a
entidade preenche os requisitos constantes na referida lei, tornando-se, pois,
habilitada ao tItulo declaratOrio proposto.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 10 da proposicão,
para acrescentarmos a sigla pela qual a instituicão tambérn é conhecida.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 291/99 corn a Emenda no i, redigida a seguir.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão dos Deficientes

FIsicos de São Gotardo - ADEFISG -, corn sede no Municipio de São
Gotardo.".

Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 292199

Corn issão de Constituição e Justica
RelatOrio
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0 Projeto de Lei n o 292/99, do Deputado Alberto Bejani, objetiva declarar de

utilidade pUblica a Associação dos Militares da Reserva Remunerada,
Reformados e Pensionistas das Forças Armadas - AMIR -, corn sede no
MunicIpio de Juiz de Fora.

Publicada em 6/5/99, vem a rnatéria a esta Comissão para exarne
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçao
A proposição encontra-se corretarnente instrulda corn os docurnentos

indispensáveis a declaracão de utilidade pUblica, prevista na Lei n o 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tern
personalidade jurIdica, está em funcionarnento ha mais de dois anos e sua
diretoria e composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercIcio
de suas funcOes.

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 292/99 na forma proposta.
Sala das CornissOes, 27 de rnaio de 1999.
Antonio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI No 293/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Avila, o Projeto de Lei n o 293/99
objetiva declarar de utilidade pUblica a Loja MaçOnica Verdadeira Luz, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo", do dia 6/5/99, vern o projeto a esta
Comissão para ser exarninado prelirninarrnente, nos termos do disposto no
art. 188, c/co art. 102, HI, "a', do Regimento Interno.

Fu ndamentacão
De acordo corn o art. 1 1 da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que urna

entidade seja declarada de utilidade pUblica, deve ser pessoa jurIdica, ter em
sua diretoria pessoas idOneas não rernuneradas pelo exercIcio de suas
funçOes e estar em funcionarnento ha mais de dais anos.

Observando a docurnentação juntada aos autos, constatarnos que a
referida Loja Maçonica preenche as requisitos constantes na referida lei,
tornando-se, pois, habilitada ao titulo declaratório proposto.

Conclusão
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Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 293/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
AntOnio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 294/99

Comissão de Constituicào e Justiça
Relatário

O Deputado Anderson Adauto, par rneio do Projeto de Lei no 294/99,
pretende seja declarada de utilidade pOblica a Creche Menino Jesus, corn
sede no MunicIpio de São Francisco de Sales.

Publicada em 6/5/99, vem a matéria a esta Comissão para exarne
preliminar, conforme dispOe a art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentação
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionarnento no Estado

podem ser declaradas de utilidade publica estão enunciados no art. 10 da Lei
no 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da docurnentacão que instrui o auto do processa, canstata-se a
inteiro atendirnento as exigéncias ali mencionadas, razão pela qual não
vislumbramos óbice a aprovação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeta de Lei no 294/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 27 de malo de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 297/99

Cam issão de Constituiçäo e Justiça
RelatOrio

0 projeta de lei em tela, do Deputado Hely TarquInio, visa a declarar de
utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Lagoa Grande, corn sede nesse municIplo.

Após ser publicada, a proposição foi distribuida a esta Comissào para ser
examinada preliminarmente, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fu ndarnentaçâo
De acordo corn a documentacão que instrui a processo, a referida entidade

possui personalidade juridica, funciona ha mais de dais anos e sua diretoria é
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cornposta par pessoas idôneas e que nada recebern pelo exercicia dos
cargos.

Estäo atendidos, pais, as requisitas canstantes no art. 10 da Lei no 12.972,
de 27/7/98, pelas quais ela pade ser declarada de utilidade pUblica.

Diante do que foi dito, esciarecemas que estamos apresentando emenda
sornente para retificar a denominacão da entidade.

Conclusão
Pelo expasto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Prajeta de Lei n o 297/99 corn a Ernenda no 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N o 1
D&-se ao art. 1 0 a seguinte redacào:
"Ad. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a AssociaçOo dos Pais e

Amigos dos Excepcianais - APAE de Lagoa Grande, corn sede nesse
municipio.".

Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
AntOnio JUlio, Presidente - Errnano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 304/99

Comissáo de Constituição e Justica
RelatOrio

O Deputado Joâo Leite, par meio do Projeto de Lei n o 304/99, pretende seja
declarada de utilidade pUblica a Assaciacão de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Santo Antonio do Amparo, corn sede nesse
rnunicIpio.

Publicado no "Diana do Legistativo", vem a prajeto a esta Cornissão para
ser examinado preliminarmente, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interna.

Fundamentação
A proposicão encantra-se corretamente instrulda corn as documentas

indispensáveis a declaração de utilidade pUblica de entidades, previstos na
Lei no 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pais, que a entidade mencionada no relatOnio tern
personalidade jurIdica, está em funcionarnento ha mais de dais anos e sua
diretoria é cornposta par pessoas idOneas e que não recebem remuneração
pelo exercicio de suas funçOes.

Apenas para retificar a name da entidade, apresentamos emenda ao art. no
10 da proposicão.

Conclusàa
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Pelas razOes expostas, conclulmos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 304/99 corn a
Emenda no 1, redigida a seguir.

EMENDA N O 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Associaço de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Santo Antonio do Amparo, corn sede nesse
municIpio.".

Sala das Comissöes, 27 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

AntOnio Jilio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 305/99

Comissão de Constituiçäo e Justiça
Relatório

O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei n o 305/99, pretende seja
declarado de utilidade püblica o Projeto Avançar, corn sede no Municipio de
João Pinheiro.

Publicada em 8/5/99, vern a matéria a esta Comissâo para exame
preliminar, conforme dispOe os arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento lnterno.

Fundamentaçao
A proposiçâo encontra-se corretamente instruida corn os documentos

indispensáveis a declaraçao de utilidade piblica, prevista na Lei n o 12.972, de
27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tern
personalidade jurIdica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idOneas e que nâo recebem remuneração
pelo exercicio de suas funcoes.

Conclusão
Pelas razöes expostas, concluirnos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 305/99 na forma
proposta.

Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antonio JLio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N o 306/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epIgrafe visa a
declarar de utilidade piblica a Loja MacOnica Vale da Alimentação no 60, com
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sede no MunicIpio de Santa Vitória.

Publicado no "Diana do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado prelim inarmente, nos termos do disposto no art. 102, III, "a",
do Regirnento lnterno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instrulda corn os documentos

indispensáveis a declaraçao de utilidade ptblica previstos na Lei n o 12.972,
de 27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade rnencionada no relatôrio tern
personalidade juridica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebern remuneração
pelo exercIcio de suas funçoes.

Conclusão
Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 306/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - AntOnio Julio -

AgostinhoSilveira.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 308/99

Cornissào de Constituiçao e Justiça
Relatôrio

O projeto de lei em teta, do Deputado Alberto Pinto Coelho, visa a declarar
de utilidade pUblica a Fundaçao Castro Ferreira, corn sede no MunicIpio de
Carmo do Rio Claro.

ApOs ser publicada, a proposiçào foi distribuida a esta Comissão para ser
examinada prelim inarmente, nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo a Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma entidade seja declarada

de utilidade pUblica, deve ser pessoa juridica, ter em sua diretoria pessoas
idOneas, não remuneradas pelo exercIcio de suas funçOes e estar em
funcionamento ha mais de dois anos.

Observando a documentacao juntada aos autos, constatamos que a
Fundação Castro Ferreira preenche as requisitos constantes na referida lei,
tornando-se habilitada ao tItulo declaratOnio ora proposto.

Conclusâo
Pelo aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 308/99 na forma apresentada.
0 	 Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
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AntOnio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 313/99

Corn issâo de Constituiçáo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho PatrUs, a Projeto de Lei n o 313/99
pretende seja declarada de utilidade püblica a Associaçao Municipal de
Desenvolvimento e Apoio a Educação - AMDAE -, corn sede no MunicIplo de
Campos Altos.

Publicada em 13/5/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe a art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A proposição encontra-se corretamente instruida corn as documentos

indispensáveis a declaraçao de utilidade püblica, prevista na Lei n° 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pais, que a entidade mencionada no projeto tern
personalidade juridica, está em funcionamento ha mais de dois anos e sua
diretoria é camposta por pessoas idOneas, não remuneradas pelo exercIcio
de suas funçOes.

Conclusâo
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 313/99 na forma original.
Sala das Comissöes, 27 de rnaio de 1999.
AntOnio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJETO DE LEI No 314/99

Cornissào de Constituiçâo e Justica
RelatOrio

0 projeto de lei em epgrafe é do Deputado Anderson Adauto e tern por
objetivo declarar de utilidade pUblica a Associaçäo Comunitária do Bairro
Santa Tereza - ACBST -' corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.

Seguinda a procedimento prevista nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a propasição, apOs ser publicada, foi distribujda a esta
Comissâo a fim de ser exarninada preliminarmente quanta aos aspectas
juridico, constitucional e legal.

Fundarnentaçao
A matéria consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames da Lei n°

12.972, de 27/7/98, que estabelece critérios para a declaraçào de utilidade
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pUblica, as quais foram plenamente atendidos, conforme comprova a
documentacãa canstante no processo.

Exarninados tais documentos, constatamos que a referida assaciaçâo está
em funcionarnenta ha mais de dais anos, tern personalidade jurIdica e sua
diretoria é cornpasta par pessoas idôneas e que nâa recebem remuneraçãa
pela exercIcio de suas funçOes.

Conclusãa
Em face do exposta, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 314/99 na forma original.
Sala das CornissOes, 27 de maia de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio JUlio -

Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJETO DE LEI No 318/99

Comissão de Constituiçao e Justica
RelatOria

O projeta de lei em epigrafe, do Deputado Ronaldo Canabrava, objetiva
declarar de utilidade pUblica a Coral Dam Silvéria, corn sede no MunicIpia de
Sete Lagaas.

Publicado no dia 14/5/99, vem a prajeto a esta Camissâo para ser
examinado prelim inarmente, nos termos do disposta no art. 188, c/c a art.
102, III, "a", do Regimenta Interno.

Fundamentaçáo
A matéria e regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece as

requisitos indispensáveis a declaracäa de utilidade pUblica, as quais foram
atendidas, conforrne comprova a dacumentacàa apensa ao pracesso.

Exarninados tais docurnentas, canstatamas que a referida instituição está
em funcionamenta ha mais de dais anas, tern personalidade jurIdica e sua
diretoria é campasta par pessaas idOneas e que nâo recebem rernuneração
pelo exercIcia de suas funcOes.

Canclusâa
Em face do aduzido, concluirnos pela juridicidade, pela constitucianalidade

e pela legalidade do Prajeto de Lei n o 318/99 na forma original.
Sala das CamissOes, 27 de maia de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antonio JUlia -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNico DO PROJETO DE LEI N O 319/99

Cam issao de Canstituicâo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Ranalda Canabrava, a projeta de lei em análise



rA
988

objetiva declarar de utilidade püblica o Empreendimento Social Cristáo André
Luiz - ESCAL -, corn sede no MunicIpio de Sete Lagoas.

Nos termos dos arts. 188 e 102, III, "a", do Regimento Interno, a proposição
foi publicada em 14/5/99 e a seguir distribulda a esta Comissâo, para ser
examinada prelim inarmente.

Fundamentaçäo
A matéria e regulada pela Lei n o 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos indispensáveis a declaracao de utilidade pUblica, os quais foram
plenamente atendidos, conforme atestarn os documentos apensos ao
processo.

Corn isso, comprova-se que a mencionada entidade tern personalidade
juridica, funciona ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que näo recebern remuneraçào pelo exercicio de suas
funçoes.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 319/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 287/99

Comissâo de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de lei em epIgrafe
requer, para a participaçâo em processo licitatório de pessoa juridica, a
apresentaçâo de certidâo de cadastro negativo do Serviço de Proteçao ao
Consumidor- PROCON.

Publicada em 6/5/99, a proposiçâo foi distribulda a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art.102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

Fu ndarnentaçâo
0 objetivo da proposição em tela é o de proibir que a pessoa juridica que

esteja inscrita em cadastro negativo do Serviço de Prpteçâo ao Consumidor -
PROCON - participe de processo licitatório promovido pelo poder pUblico
estadual. Nos termos da justificação que acompanha o projeto, a medida visa
a "fazer corn que as empresas que participam dos processos licitatOrios, em
todas as suas modalidades, tenham boas relaçoes corn os consumidores
m neiros".
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A Constituicão da RepUblica, em seu art. 37, )KXI, determina que as obras,

os servicos, as compras e as alienacOes da administracão pUblica serão
contratados mediante processo licitatôrio que assegure igualdade de
condiçOes a todos os concorrentes, exigidos dos licitantes somente
documentos referentes "a qualificaçao técnica e econômica indispensáveis a
garantia do cumprimento das obrigaçOes".

A mesma Carta, ao tratar da reparticäo de competência legislativa entre os
entes que cornpOem a Federação, atribuiu a Uniäo, em seu art. 22, XXVII, a
competência privativa para editar normas gerais de licitação e contratação.
Aos Estados federados, em se tratando de matéria dessa natureza, coube a
competéncia suplementar, nos termos do art. 24, §2 0 . Portanto, em vista das
disposiçOes constitucionais anteriormente mencionadas, os Estados
federados devem observar as normas gerais editadas pela União, podendo
suplementá-las no que couber. Tais normas gerais estão consubstanciadas
na Lei no 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Carta Magna. As
normas suplernentares, por seu turno, estào consignadas na Lei no 9.444, de
1987, que está em vigor naquilo que nâo for contrária as disposiçOes do
estatuto federal.

O ordenamento federal, consoante estabelece o art. 30, § 1°, I, veda aos
agentes pUblicos "admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação,
clausulas ou condicoes que comprometam, restrinjarn ou frustrem o seu
caráter competitivo e estabelecam preferéncias ou distinçOes em razäo da
naturalidade, da sede ou domicIlio dos licitantes, ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante Para o especIfico objeto do contrato".
Esse mesmo diploma legal, ao disciplinar a fase de habilitacâo, limita a
documentacão a ser exigida dos licitantes, exclusivamente, aos comprovantes
de capacidade jurIdica, regularidade fiscal, capacidade técnica e idoneidade
econOmico-financeira (art. 27). A Lei no 9.444, de 1987, no que concerne a
fase de habilitaçao, praticamente reproduz as normas contidas no referido
estatuto federal.

0 Como se viu, a norma contida no citado art. 27 do estatuto federal tern
caráter exaustivo, não podendo o legislador estadual exigir documentacäo
que extrapole aquela prevista no ordenamento federal, sob pena de exorbitar
da competência normativa constitucionalmente deferida ao Estado membro.

Sendo assim, a proposicâo em tela padece de vIcio de
inconstitucionalidade, uma vez que a medida proposta não se coaduna corn
as disposiçOes consignadas nas normas gerais federais que regulam a
matéria.

Conclusâo
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Em face do exposto, 	 conclulmos pela antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei N° 287/99.
Sala das Comissöes, 27 de rnaio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Paulo Piau - Agostinho

Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 289/99

Corn issão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epIgrafe institui o
cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar corn a administracão
pUblica estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/5/99, a matéria foi distribuida
prelirninarmente a esta Cornissão para análise de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, UI, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
0 projeto tern por objetivo instituir o cadastro citado, no qual constaräo os

fornecedores, pessoas fIsicas e jurIdicas, impedidos de licitar corn a
adrninistraçao pUblica.

As licitaçOes e os contratos celebrados pela administração pUblica são
regulados pela Lei Federal n° 8.666, de 1993, a qua], nos seus arts. 87 e 88,
estabelece, "in verbis":

"Art. 87 - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administracão
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancOes:

- advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatOrio ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em ticitaçao e impedimento de

contratar corn a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV - declaraçao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a

Administração Püblica enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou ate que seja promovida a reabilitacão perante a prOpria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Adrninistração pelos prejuIzos resultantes e após decorrido o
prazo da sancão aplicada corn base no inciso anterior.

§ 10 - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta responderá o contratado pela sua diferença, que será
descontada dos pagarnentos eventualmente devidos pela Administração ou
cobrada judicialmente.
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§ 21 - As sançOes previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderäo ser

aplicadas juntamente corn a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

§ 30 - A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de cornpetência
exclusiva do Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal,
conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacão ser
requerida após 2 (dois) anos de sua aplicacão.

Art. 88 - As sancOes previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão
também ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razão dos
contratos regidos por esta lei:

- tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por rneios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilIcitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar corn a

Administracão em virtude de atos ilicitos praticados".
Pela análise do projeto, verifica-se que o seu objetivo precipuo é

suplementar as norrnas gerais da União no que tange a suspensão
temporária de participação em licitacâo e impedimento de contratar corn a
administracão na hipOtese de o contratado nao cumprir ou cumprir
parcialmente as obrigacOes decorrentes de contratos firrnados corn os órgãos
e as entidades da administraçao pUblica estadual, bern como nos casos
previstos nos incisos I e Il do art. 88 citado.

Conforme se demonstrou, já existem normas na Lei n° 8.666, de 1996, que
facultarn ao Estado suspender temporariamente a participacão de pessoas
fIsicas e jurIdicas em Iicitacão e impedi-Ias de contratar corn a administração,
por prazo não superior a dois anos, nas hipôteses previstas nos arts. 87 e 88
daquele diploma.

Todavia, sabe-se que o Estado não dispOe de urn instrumento que
possibilite aos seus Orgãos e as suas entidades tomar conhecimento das
pessoas fIsicas e jurIdicas impedidas de contratar corn a administracão
publ ica.

Como o projeto não visa a dispor sobre norrnas gerais de Iicitacao e
contratos, mas sim a suplementar os preceitos da Lei n° 8.666, de 1993, não
vislumbramos óbice quanto a competência do ente federado para legislar
sobre o tema, por forca do disposto no art. 10, XIV, 'b", da Constituição
mineira, que estabelece que compete ao Estado suplementar as normas
gerais da União sobre licitacão e contrato administrativo na administracão
püblica direta e indireta.
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No que tange a iniciativa da proposiçáo, o parlamentar, ao inaugurar a

processo legislativo nesse caso, está plenamente legitimado, uma vez que a
matéria de que trata o projeto näo se insere entre aquelas de iniciativa
privativa previstas no art. 66 da Constituicão mineira.

Observamos, contudo, que a proposição deve ser aperfeicoada de modo a
se adequar aos preceitos contidos na Lei n° 8.666, de 1993, motivo pelo qual
propomos a Emenda n o 1.

Corn exceção, por-tanto, da irregularidade sanável apontada, nâo ha
qualquer impedimento de ordern constitucional ou legal a tramitacâo do
projeto.

Conclusâo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 289/99 corn a Ernenda n o i, a seguir
redigida.

EMENDA N o 1
Acrescente-se ao art. 20 a seguinte inciso IV:
"Art. 	 2°

IV - dernonstrem nâo possuir idoneidade para contratar corn a
Administraçao em virtude de atos ilicitos praticados.".

Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 290/99

Cornissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Edson Rezende, a projeto de lei em epIgrafe
dispOe sobre a proibicão de cornercializaçâo de arma de fogo, municOes e
afins em todo a territOrio do Estado e dá outras providências.

Publicado em 6/5/99, foi a projeto distribuido as comissOes competentes
para receber parecer, nos termos do Regimento Interno.

Prelim inarmente, cumpre a esta Comissão a exame dos aspectos jurIdicos,
constitucionais e legais da matéria, fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em análise visa a proibir a comercialização de armas de

fogo, pecas avulsas, acessOrios, muniçöes e afins em todo o territOrio do
Estado.

A propasiçáa prevê, no art. 2°, que estäo excluldos da proibiçäo as Forças
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Armadas, as PolIcias Militar e Civil, a Corpo de Bombeiros e as empresas de
segurança que necessitarem, comprovadamente, da aquisiçào de armas para
usa exclusivo em servico.

Normalmente, as compras efetuadas pelas entes federados e pelas
eritidades da administracäo indireta devem obedecer as normas gerais de
Iicitacão e contrato administrativo consubstanciadas na Lei Federal n o 8.666,
de 1993, corn as alteracOes introduzidas pela Lei n o 8.883, de 1994. Além
disso, a Estado deve observar as preceitos da Lei n o 9.444, de 1987, em vigor
no que nâo contraria as normas gerais. Os entes pUblicas näo transacionam
no comércia ordinário para cornprar armas e equipamentas, sendo
despicienda a ressalva apontada nesse artiga.

Por fim, a projeto prevê, no art. 3 1 , penalidades pecuniárias aos infratores,
além de apreensão das armas e muniçOes e interdiçãa do estabelecirnento.
Entretanto, nãa especifica objetivamente que tipo de compartamenta dará
enseja a aplicacäo das penalidades previstas, deixando a criteria da
autoridade a exercIcia da campeténcia discricionária para enquadrar a fato no
dispositiva legal que prevê a sançâo administrativa, padendo a agente
incorrer em abusa de pader ou desvia de finalidade.

A Canstituiçäa Federal estabelece que compete privativamente a Uniâo
legislar sabre direita penal (art. 22, I) e material bélica (art. 22, )(XI). Num
sentido amplo, toda armamento tern fins belicistas, sendo praduzida para
proteçâo e preservacào do patrimOnio pUblica, do particular e da soberania
nacional.

O Prof. Damásio E. de Jesus, ex-Procuradar de Justiça do Estado de Sâo
Paula, autar de diversas obras, em trabaiho publicado pela "home page Jus
Navegandi", sob a titula "Porte de Arma de Faga: Seu Controle pelas Nacoes
Unidas e Brasil", discarre assim:

"Coma diz Oscar Vilhena Vieira, 'a controle da criminalidade exige que se
invista em educacâo e trabalho' ('Domesticanda dragOes', '0 Estada de S.
Paulo', 28/2/97). Na trabaiho, incluem-se campanhas no sentido do
desarmamenta moral e bélico que vérn ocorrenda no Brash".

A Iegislacäa penal campetente para dispar sabre a matéria estava
disciplinada no Decreto-Lei n° 3.688, de 1941 - Lei de ContravençOes Penais -

que, em seu art. 18, estabelecia coma cantravencâa fabricar, impartar,
exportar e comercializar ar-ma ou municäa, sem permissào da autoridade
corn petente.

Revoganda, no que for pertinente, a Decreto-Lei n° 3.688, de 1941, a Lei
Federal n° 9.437, de 1997, que instituiu a Sistema Nacional de Armas -
SINARM -, estabeleceu condicOes para a registra e a porte de arma de fogo e
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definiu crimes. Em seu art. 10, dispãe que é crime possuir, deter, portar,
fabricar, adquirir, vender, alugar, expor a venda ou fornecer, receber, ter em
depOsito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido, sem a
autorização e em desacordo com determinaçao legal ou regulamentar. A
pena para os infratores é de detencao de urn a dois anos e multa. Já o art. 13
da referida lei estabeleceu que ao Ministério do Exército compete autorizar e
flscalizar a produçäo e o comércio de armas de fogo e demais produtos
controlados.

Retornando aos ensinamentos do Prof. Damásio, nâo ha düvida quanto ao
caráter penal que se atribul a matéria, e quanto a competência da União para
sobre ela dispor:

"Verifica-se, pois, a grande preocupação do Governo brasileiro no sentido
de atualizar e modernizar a nossa legislação penal, adequando-a as
aspiraçöes de seguranca pUblica e humanização do sistema criminal. ( ... )

Nesse campo, no sentido de reduzir a delinquência urbana, a chamada
criminalidade de massa', o Governo Federal merece aplausos pela entrada
em vigor, no terreno da incriminacâo, da Lei no 9.437, de 20 de fevereiro
1997, criando o Sistema Nacional de Armas de Fogo, transformando a
contravençâo de porte ilegal de arma de fogo em crime, regulando sua
aquisiçâo e posse e dando outras providéncias".

Nào resta dUvida de que a lei precisa de ajustes, pois a sociedade é
dinâmica e está sempre impondo a evoluçâo e adequaçao das normas.
Nenhuma norma produz efeitos no pape!. Se o executor da lei nâo concretizá-
Ia corn acöes posteriores a sua elaboração, ela passa a ser letra morta.

Mais uma vez preleciona Damásio em seu artigo:
"A nova lei, entretanto, precisa de auxIlio. Näo se deve iludir corn o milagre

da lei solitária. Ela e o instrumento de que se vale o Estado para impor as
suas determinaçoes. Isolada, porém, não produz a eficácia desejada. Nesse
campo, não adianta ter boas idéias. Nem boas leis. E preciso concretizá-las
corn o auxIlio de outros fatores".

0 Deputado Federal Jorge Wilson apresentou, em 8/4/99, matéria
semeihante a que ora analisamos. 0 Projeto de Lei n o 581/99 dispöe sobre
restriçöes a comercializacão de armas de fogo, muniçöes e acessórios e foi
distribuido as Cornissöes de Constituiçao, Justiça e Redação e de Relaçöes
Exteriores e de Defesa Nacional para receber parecer.

A matéria, tipica de Iegislaçao penal, é da competência privativa da Uniâo,
conforme dispãe o inciso I do art. 22 da Constituiçâo da RepUblica.

Dessa forma, fica demonstrada a irnpossibilidade de o legislador estadual
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dispor sobre a matéria, ressalvando-se que o descumprimento da legislação
federal importa sançöes penais, conforme estabelece a Lei Federal n o 9.437,
de 1997.

Conclusão
Pelo	 exposto, 	 opinamos 	 pela 	 antijuridicidade, 	 ilegalidade 	 e

inconstitucionalidade do Projeto de Lei no 290/99.
Sala das Comissöes, 27 de malo de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio JCilio -

Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 295/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

Por meio da Mensagem no 24/99, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no 295/99, que dispOe sobre o
Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/5/99, a proposicão foi distribuida
As comissOes competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissäo o exarne dos aspectos jurIdicos,
constitucionais e legais pertinentes ao projeto, corn fundamento nos termos a
seguir.

Fu ndamentaçâo
A proposiçâo tern por escopo criar o Conselho Deliberativo do IPSEMG -

CODEI -, de deliberaçäo e orientação superiores, integrante da estrutura do
IPSEMG, cabendo-Ihe, fundamentalmente, fixar diretrizes e normas gerais de
organizaçäo, operacào e administração das unidades administrativas da
autarquia.

A competéncia do referido Conselho está fixada no art. 2 0 do projeto,
destacando-se a de deliberar sobre as polIticas de atendimento ao usuário e
de prestacâo de serviços e de concessão de benefIcios, sobre as propostas
de regionalizacao de atendimento do IPSEMG e as diretrizes para a
formulacäo de convénios com os municipios e sobre os nIveis de organizaçäo
do IPSEMG; a competéncia para aprovar as propostas relativas ao pIano de
carreira dos servidores do IPSEMG, aos pIanos de custeio, de aplicacäo de
patrimOnio e de gestäo financeira, as tabelas e os respectivos tetos mensais
para o pagamento da remuneraçào "pro labore" de entidades e profissionais
credenciados e dos servidores especificados no art. 157 do estatuto do
IPSEMG; e, finalmente, a competéncia para propor medidas destinadas a
prornover a articulação entre instituicOes piblicas e privadas, localizadas no
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Estado, para a melhoria do atendimento aos usuários.

Estabelece, ainda, a proposição que o Conseiho será composto por seis
representantes do poder püblico estadual, indicados pelo Governador do
Estado, além de seis representantes dos segurados, indicados pelo conjunto
das entidades representativas de cada Poder, sendo dois pelo Poder
Executivo, urn pelo Poder Legislativo, urn pelo Poder Judiciário, urn pelo
Ministério PibIico e urn pelo Tribunal de Contas e, finalmente, que os
membros do Conselho terão urn mandato de dois anos e perceberao a
remuneraçào prevista no art. 42 da Lei n o 9.380, de 1986.

Ressalte-se que o suporte técnico para o funcionamento do Conselho será
fornecido pelo IPSEMG.

Finalmente, a proposição extingue o atual Conseiho Diretor, previsto na
referida Lei no 9.380, de 1986, além de deterrninar que as normas
complementares a implantaçào do Conselho serao estabelecidas em seu
Regimento lnterno, a ser aprovado pela maioria dos seus membros.

Segundo o principio da legalidade, a adrninistraçâo püblica so pode fazer o
que a lei permite. Em decorréncia desse princIpio, a competéncia para a
prática de atos administrativos decorre sempre da lei, estando, pois, a matéria
em conformidade corn o disposto no art. 13, "caput", da Constituiçao
Estadual.

Quanto a iniciativa para a deflagraçäo do processo legislativo, a Carta
mineira estatui que a estruturaçâo de entidade da administração indireta é
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado, estando, portanto, o
projeto de acordo corn os dispositivos constitucionais pertinentes.

Todavia, sob o ponto de vista da razoabilidade, consagrado como urn dos
principios norteadores da adrninistraçao püblica pela Constituição Estadual,
julgamos necessária a apresentaçâo de uma emenda rnodificativa do inciso I
do art. 3°, tornando mais equilibrada a composição do Conselho no que se
refere aos representantes dos poderes do Estado.

Conclusão
Concluirnos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei no 295/99 corn a Ernenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

D6-se ao inciso I do art. 30 a seguinte redaçào:
"Art. 30 - 	 .........................................

- quatro representantes do Poder Executivo, urn representante do Poder
Legislativo, indicado pelo Presidente da Assernbléia Legislativa, urn
representante do Poder Judiciário, indicado pelo Presidente do Tribunal de
Justiça, urn representante do Ministério PUblico, indicado pelo Procurador
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Gera[ de Justica, e urn representante do Tribunal de Contas, indicado pelo
Presidente dessa Corte.".

Sala das CornissOes, 27 de maio de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Antonio Julio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 296/99

Cornissäo de Constituicão e Justica
Relatário

De autoria do Deputado Durval Angelo, a proposicäo em epigrafe dispOe
sobre o trabalho do adolescente na condicão de aprendiz.

Publicada no "Minas Gerais" de 7/5/99, a matéria foi distribulda
prelirninarrnente a esta Cornissão para análise de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nosterrnos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentacâo
O projeto contérn norrnas que disciplinarn o trabalho do adolescente na

condicão de aprendiz.
Em sIntese, a proposiçäo dispOe sobre a obrigatoriedade de programa de

formacâo profissional para menores que trabaihem como aprendizes; a
subrnissâo desse programa a aprovaçâo do Conselho Estadual de Defesa
dos Direitos da Crianca e do Adolescente; a vedacao de qualquer tipo de
atividade que coloque em risco a saude e o desenvolvimento do adolescente;
a responsabilidade da empresa contratante pelo pagamento de bolsa de
aprendizagem e pelo acompanhamento da vida escolar do aprendtz; e a
jornada maxima de trabalho.

O trabalho do menor está disciplinado na Constituicão da Republica, em
dispositivo de natureza proibitiva (art. 70, XXXIII), que veda o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabaiho a
rnenores de 14 anos, salvo na condicâo de aprendiz. 0 trabalho de
aprendizagern, por seu turno, constitui o processo de forrnaçâo técnico-
profissional a que se submete o rnenor, objetivando qualificar-se para o
mercado de trabalho.

A matéria, em nivel infraconstitucional, encontra disciplinarnento,
basicarnente, na CLT, no Estatuto da Crianca e do Adolescente e em
convençOes e recornendaçOes internacionais aprovadas pelo Brasil; e se situa
no ramo do direito do trabalho, que é da cornpetência privativa da Uniäo, nos
termos do art. 22, I, da Constituição da RepUblica.

Dessa forma, conquanto louvável a iniciativa da proposiçào, é patente o
vicio de inconstitucionalidade em que incorre ao invadir o ambito de
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competência iegislativa da Uniäo.

Conciusão
Em face do exposto, conclulmos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n o 296/99.
Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LE! N o 298/99

Cornissão de Constituição e Justica
ReiatOrio

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epIgrafe cria
processo seletivo simplificado para os casos de contratacäo por tempo
determinado para exercIcio de funcâo pUblica, sob a forma de contrato de
direito administrativo.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/5/99, a proposição foi distribulda
as comissOes competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissâo o exame dos aspectos jurIdicos,
constitucionais e legais do projeto.

Fundamentaçào
A proposição tern por escopo criar processo seletivo para a contratacão por

tempo determinado para o exercicio de funçäo pUblica, sob a forma de
contrato de direito administrativo.

Segundo a proposiçào, serâo definidos para a seleçao critérios visando ao
atendimento preferencial de trabaihadores carentes e desempregados, os
quais serâo ampiamente divulgados nos termos de regulamento.

Finalmente, a proposicao destina cinco por cento do total de vagas para a
contrataçäo de ex-presidiários.

0 art. 37, IX, da Constituição Federal dispUe que "a lei estabelecerá Os
casos de contrataçâo por tempo determinado, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse pUblico".

Trata-se, pois, da contrataçäo de servidores para exercer funçoes
temporárias, mediante regime jurIdico especial a ser disciplinado por lei em
cada unidade da Federaçâo.

Em Minas Gerais, a Lei no 10.254, de 1990, que institul o regime juridico
Unico do servidor pUblico civil do Estado e dá outras providências, estabelece,
em seu art. 11, que poderá haver contrataçào por prazo determinado, não
superior a seis meses, sob a forma de contrato de direito administrativo.

A matéria em exame está diretamente relacionada corn o regime jurIdico
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dos servidores pUblicos, que abrange preceitos para o ingresso no serviço
pUblico (por concurso pUblico), deveres e direitos dos servidores, pianos de
carreira, investidura em cargos comissionados e funcoes de confianca e,
ainda, os casos de contratação por tempo determinado.

Nos termos do art. 66, III, "c", da Constituicao Estadual, o regime jurIdico
dos servidores pUblicos da administração direta, autárquica e fundacional é
matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado.

Todavia, a mesma Carta dispOe, em seu art. 70, § 2 1, que a sançao
expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo
legislativo.

Assim, amparados nesse dispositivo e considerando que a iniciativa
parlamentar nâo terá reflexo nas despesas pUblicas, não vemos Obice a
tramitaçäo da matéria nesta Casa.

Por outro lado, tendo em vista a necessidade do aprirnoramento técnico do
projeto, apresentamos ao final o Substitutivo n o 1.

Conclusão
Conciulmos, pois, peia juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n o 298/99 na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO No 1

DispOe sobre seleçao para contratacao por tempo determinado para o
exercicio de funçäo pUblica.

A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A seleçao para contratacào por tempo determinado para o exercIcio

de funcao pUblica, sob a forma de contrato de direito administrativo,
obedecerá ao disposto nesta lei.

Art. 2° - Para a selecäo de que trata esta lei, serâo definidos critérios
visando ao atendirnento preferencial de trabalhadores carentes e
desempregados.

Parágrafo Unico - A seleçao será ampiamente divuigada, nos termos de
regularnento.

Art. 3 ° - As entidades da administraçâo pUblica direta, autárquica e
fundacionai, indicadas no decreto reguiamentador do Poder Executivo,
destinarão cinco por cento do total de vagas existentes para a contrataçáo de
ex-presidiários.

Art. 40 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias
contados da data de sua publicacao.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 6 0 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -
Antonio JUlio - Eduardo Daladier.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 301/99
Comissão de Constituição e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epigrafe

estabelece condicão para o comércio de bebida alcoálica no Estado.
Publicado em 8/5/99, foi o projeto distribuido as comissOes competentes

para receber parecer, nos termos do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurIdico-

constitucionais pertinentes a matéria, fundamentados nos seguintes termos.
Fundamentaçao

O projeto de lei em questão visa a estabelecer condiçOes de
comercialização de bebidas alcoOlicas no Estado.

Em seu art. 1, determina que deverá constar, nos rOtulos das bebidas
alcoólicas produzidas ou comercializadas no Estado, a expressão "Proibida a
venda para menores de 18 anos", vedando a circulação e a comercializaçao
das bebidas que não contiverem essa adverténcia.

O projeto estabelece o prazo de 60 dias a contar da data da publicacão da
lei para as empresas se adequarem ao que nela está disposto.

A Constituição Federal estabelece, no art. 227, que é dever da familia, da
sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito a vida, a saUde, a alimentação, a dignidade e ao respeito,
além de colocá-Ios a salvo de toda forma de negligencia e exploração.

A Constituicao Estadual garante, no art. 222, que é dever do Estado
promover acOes que visem a assegurar, com prioridade, a crianca e ao
adolescente o direito a saUde, entre outros.

O § 30 do mesmo artigo estabelece que a prevenção contra a dependéncia
de drogas e afins e dever do Estado, que prestará atendimento especializado
a criança e ao adolescente dependentes, desenvolvendo acOes que auxiliem
sua integração na comunidade, na forma da lei.

O Decreto-Lei n o 3.688, de 1941 - Lei das ContravençOes Penais -, no art.
63, inciso I, dispOe que servir bebidas alcoôlicas a menores de 18 anos é
contravenção, sujeita a pena de prisão simples de dois meses a um ano, ou
mu Ita.

A matéria e pertinente, se considerarmos que o brasileiro é urn dos maiores
consumidores de bebidas alcoOlicas do mundo. As matérias publicitárias, que,
assim como acontece com o cigarro, associam sucesso e riqueza ao
consumo de determinada bebida são responsáveis por esse Indice. A
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embriaguez é responsável por quase 50% das vItimas de acidente
automobilIstico atendidas no Hospital das ClInicas de São Paulo. Nas
madrugadas, jovens embriagados fazem de nossas vias pUblicas a sua pista
de corrida para a morte.

Dessa forma, entendemos que o projeto de lei em análise vem reforçar,
como medida educativa, o estabelecido na Lei das ContravençOes Penais,
possibilitando que todos ten ham conhecimento da lei.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela juridicidade, pela legalidade e pela

constitucionalidade do Projeto de Lei no 301/99.
Sala das ComissOes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antonio JUlio -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 302/99

Cornissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei no
302199 dispOe sobre o reconhecimento de localidade como estância
hidromineral.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 8/5/99, a proposicão foi distribulda a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a",
do Regimento Interno

Fundamentação
A proposição em exame tern em vista estabelecer requisitos para que uma

localidade seja considerada estãncia hidromineral, bem como disciplinar as
procedimentos especIficos que deverão ser observados para que haja tal
reconhecimento.

Cumpre salientar que a matéria é disciplinada no piano federal pela Lei no
2.661, de 3/12/55, e pelo Decreto-Lei no 7.841, de 8/8/45. A referida lei, em
seu art. 1 0, estabelece que se considera "estancia termomineral, hidromineral
ou simplesmente mineral a localidade assirn reconhecida por lei estadual que
disponha de fontes d' águas termais ou minerais, naturais, exploradas corn
observância dos dispositivos desta lei e do Decreto-Lei Federal n o 7. 841, de
8 de agosto de 1945". Portanto, a legislação federal remete a lei estadual a
reconhecimento de que determinada localidade é uma estãncia hidromineral,
por preencher as requisitos legais. Vale dizer, as condicOes necessárias a
esse reconhecimento devem preexistir a lei especIfica que outorga a
localidade essa qualificacão. A seu turno, a Decreto-Lei n o 7.841, que cantém
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o Côdigo de Aguas, estabelece os requisitos mInimos para que haja a
instalaçào ou o funcionamento de uma estncia hidromineral, que sâo os
seguintes: - montagem de instalacoes crenoterápicas convenientes, de
acordo corn a natureza das águas; - construção ou existência de hotels ou
sanatórios corn instalaçoes higiênicas convenientes, providas de servico
culinário apto a atender as indicaçaes dietéticas; - contrato de medico
especalista encarregado da orientaçao do tratamento e facilidades gerais de
tratamento e assisténcia médica farmacêutica; - existência de laboratório para
reahzação de exames bacteriolOgicos periódicos para verificaçao da pureza
das águas em exptoraçâo ou contrato de tais servicos corn organizaçâo
dônea, a juizo do DNPM; - existéncia de urn posto meteorolOgico destinado a
obtençâo das condiçoes climáticas locais; - organizaçao das fichas sanitárias
dos funcionérios das estâncias e dos hotels, renovadas pelo menos a cada
seis meses; - no caso de a água ser entregue engarrafada ao consumo, além
dos requisitos especiais determinados para cada caso pelo órgão competente
do DNPM, será, no mInimo, exigida, na instalação de engarrafamento, a
existéncia de uma máquina engarrafadora automática ou semi-automática e
de máquina ou dispositivo destinado a lavagem do vasithame durante o tempo
necessário, corn uma solução de soda cáustica a 10 0 Baumé aquecida a 60°C
ou urn outro processo ou dispositivo aprovado pelo DNPM, que assegure
esteritização do vasllhame.

Note-se que a legistação federal estabelece os requisitos minimos a serem
atendidos para que urna localidade seja qualificada corno estância
hidromineral. Não ha, pois, Obice a que a lei estadual estabeleça outros
requisitos adicionais, a maneira do disposto no projeto em questâo, desde
que suas disposiçoes não contrariem as normas federals. Ressatte-se, ainda,
que o projeto estabelece a documentaçao que deve instruir os projetos de lei
que tenham por objetivo o reconhecimento de novas estãncias.

Por firn, deve-se satientar que a matéria versada na proposição, atérn de
inserir-se no dominio de cornpetência legislativa do Estado, não se encontra
entre aquelas de cornpetêricia privativa do Governador do Estado, cabendo a
esta Assembléla instaurar o processo legislativo a eta referente.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e peta legalidade do Projeto de Lei n° 302199.
Sala das Cornissães, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

AntOnio Julio - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 307/99
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Cornissâo de Constituição e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado Errnano Batista, o Projeto de Lei n o 307/99 atribui

responsabilidade ao DER-MG pela construçäo, manutenção e reparos de
trechos de estradas que menciona.

Pubticada no "Diário do Legistativo" em 8/5/99, a proposicão fol distribuida a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legatidade, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundarnentação
O projeto em exame estabelece a responsabilidade do Departamento

Estadual de Estradas de Rodagern do Estado de Minas Gerais - DER-MG -
pela construcão, manutencão e reparos dos trechos urbanos que servirem de
teito de estradas sob sua jurisdicão. Ainda segundo o projeto, tat
responsabilidade será afastada caso o municlpio em que se situar 0 referido
trecho manifeste o contrario junto ao DER-MG.

Cumpre analisar a matéria a tuz do Decreto n o 13.819, de 11/8/71, que
dispOe sobre a estrutura administrativa e organizacional do DER-MG, bern
como do Decreto n° 14.607, de 28/6/72, que dispoe sobre a estrutura
organica e fixa as competéncias dessa autarquia. Segundo tais atos
normativos, são, entre outras, as seguintes as atribuicOes que tocarn ao DER-
MG:

- executar direta e indiretamente os serviços de projetos, impiantacão,
pavimentacão, conservacão, recuperacão e meihoramento em estradas de
rodagem sob sua jurisdicão;

- manter a conservação das estradas de rodagern estaduais;
- manter as condiçOes de operacão, corn seguranca e conforto, das

estradas de rodagem sob sua jurisdicão e responsabilidade.
Da anátise de tais preceitos, constata-se que todo trecho de rodovia

estadual, seja urbano ou não, 6 da responsabitidade do DER-MG. Corn efeito,
os referidos decretos não excluem da cornpetência dessa autarquia trechos
urbanos de rodovia estaduat. Assim, a rigor, a proposição em tela seria
desnecessãria, não fosse o fato de que, na pratica, o DER-MG não se
corisidera na obrigação de cuidar da conservacão de trechos urbanos, por
faltar expressa disposição normativa nesse sentido. 0 projeto em tela, ao
prever expressamente que tat atribuição deve ficar a cargo do DER-MG, poe
terrno a qualquer discussão quanto a essa responsabilidade.

Portanto, a proposicão não so está em conforrnidade corn a tegislacão
pertinente 0 matéria, como ainda dirime quaisquer dOvidas que poderiam
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surgir quanto a interpretacão das disposiçöes normativas já existentes.

Conclusäo
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 307/99.
Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Antonio JUlio, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira - Eduardo

Daladier - Ermano Batista.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 311/99

Comissáo de Constituicâo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto em epIgrafe dispOe sobre
a reduçào da carga tributária nas operaçöes realizadas na area mineira da
SUDENE.

Publicada no "Diârio do Legislativo" de 13/5/99, a proposiçâo foi distribulda
preliminarmente a esta Comissâo para exame de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno. A matéria tambérn deverá ser apreciada pela
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária.

Fundamentaçâo
O projeto em comento autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga

tributária relativa ao ICMS para ate 12% nas operacOes internas realizadas
por contribuintes situados na area mineira da SUDENE.

Como a proposição dispöe sobre matéria tributária, necessária se faz a
edição de lei especIfica, nos termos do art. 150, I, § 6°, da Constituiçao
Federal.

A alIquota do ICMS nas operacOes internas nâo pode ser inferior a prevista
para as operaçães interestaduais, que é de 12%, conforme estabelecido na
Resoluçâo n° 22, de 1989, do Senado Federal, salvo deliberacão do Conselho
Fazendário Nacional - CONFAZ.

Portanto, a luz desse diploma normativo, nào se vislumbra empecilho a
tramitaçâo do projeto nesta Casa.

Também näo se verifica inconstitucionalidade no tratamento tributário a ser
dispensado aos municipios integrantes da area mineira da SUDENE.

Consoante o art. 152, I, da Carta Mineira, é vedado ao Estado instituir
tributo que não seja uniforme em todo o território estadual ou que implique
tratamento preferencial dado a um municIpio em detrimento de outro. Porém
esse mesmo dispositivo constitucional admite, em sua segunda parte, a
concessäo de incentivo fiscal corn a finalidade de promover o equilIbrio do
desenvolvimento socieconOmico entre as diferentes regiOes do Estado. Cabe
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lembrar, nesse particular, que a Constituição Federal, no art. 43, e a do
Estado, no art. 41, estabelecem que o poder pUblico deverá articular
regionalmente a sua acão administrativa corn o objetivo de contribuir para a
reducão das desigualdades regionais, mediante a execucâo de pIanos,
programas e projetos regionais e setoriais dirigidos ac, desenvolvimento global
das coletividades do mesmo complexo geoeconOmico e social.

Como se sabe, a Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE -, autarquia federal vinculada ao Ministérlo do Planejamento e
Orçamento, foi criada para promover o desenvolvimento do Nordeste. Nesse
sentido, ela realiza, direta ou indiretamente, estudos, pesquisas e
diagnOsticos e atua no planejamento e na coordenaçäo dos investimentos
federais na area denominada PolIgono da Seca, no semi-árido brasileiro, que
se estende desde o Maranhão ate o Norte de Minas Gerais, englobando
ainda o sertäo e o agreste nordestinos.

Trata-se, evidentemente, de uma area de escassa propulsâo
socioeconOmica e castigada pelas intempéries da natureza, que necessita de
apoio e investimentos especIficos do poder pUblico para se desenvolver e
propiciar melhores condicOes de vida a populacão local.

Por fim, cumpre-nos observar a inexistência de reserva de iniciativa para
deflagrar o processo legislativo nessa matéria. Diante disso, formulamos a
seguinte conclusâo.

Conclusão
Conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de

Lei n° 311/99.
Sala das Cornissöes, 27 de maio de 1999.
Antonio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 333/99

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

O projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder Executivo, tern corno
objetivo autorizar a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
MG - a participar de consôrcio para a construçâo da Hidrelétrica de trapé, no
rio Jequitinhonha, e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/5/99, foi o projeto distribuIdo a
esta Comissao para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102,
Ill, do Regimento Interno.

Por força de Acordo de LIderes, acolhido pela Presidência da Casa, a



1006
proposição tramita em regime de urgéncia.

Fundarnentaçâo
A proposição em destaque procura dotar a COPASA-MG dos instrumentos

juridicos necessários a consecuçâo dos seus objetivos estatutários. No caso,
aquela sociedade de economia mista, integrante da administraçâo indireta do
Estado de Minas Gerais, pretende associar-se a terceiros, reunindo esforcos
para a construçâo da Hidrelétrica de Irapé, que, depois de concluida, servirá
aos interesses das empresas consorciadas.

A Lei n o 6.084, de 15/5/73, que criou a Companhia Mineira de Aguas e
Esgotos - COMAG -, cuja denominaçâo passou a ser Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -, por força da Lei no 6.475, de
14/11/74, não fez constar no rol de competéncia daquela entidade a
prerrogativa para consorciar-se na forma prevista no projeto em estudo.

Do ponto de vista da competência desta Cornissâo, não vislumbramos
óbices que possam interromper o curso da proposição em tela nesta Casa.
Ao contrário, está o projeto em consonância corn a regra do art. 173 da
Constituiçào da Repüblica, que autoriza, em caso de relevante interesse
coletivo, a participaçâo de ente estatal no exercIcio de atividade econãmica.

Chamamos a atencao ainda para o art. 237 da Lei Federal n o 6.404, de
15/12/76, que dispoe que as companhias de ecoriornia mista - como é o caso
- somente poderâo explorar as atividades econômicas se autorizadas por lei.
Vê-se, pois, que o projeto busca fornecer a COPASA-MG - o instrurnento
legal imprescindIvel para que explore, de forma consorciada, a atividade
econômica de que cogita a proposiçäo.

Entendemos, ainda, ser aplicável a espécie a regra do art. 25 da
Constituiçào da Repübiica, que conferiu aos Estados prerrogativas para se
organizarem de acordo corn as leis que adotarern. Não ha dtvida de que 0
prirtcIpio da legalidade, previsto no art. 37 da mesma Carta de 1988, está
sendo também prestigiado no projeto.

Por Ultimo, lembrarnos que a análise dos aspectos envolvendo a
oportunidade e a conveniência da medida proposta, a luz do interesse
pt:iblico, está afeta a competëncia das comissöes de mérito que deverâo
apreciar o projeto corn a devida acuidade, corno sempre lhes é peculiar.

Conclusão
Pelas 	 razöes 	 aduzidas,	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

coristitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 333/99.
Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Antonio JClio - Eduardo Daladier.
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PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIçAO N o 14/99
Comissâo Especial

RelatOrio
De autoria de 1/3 dos membros da Assernbléia e tendo corno primeiro

signatário o Deputado Durval Angelo, a Proposta de Emenda a Constituiçâo
no 14/99 altera a redaçâo dos arts. 39, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e
143 da Constituiçâo do Estado e acrescenta artigo a seu Ato das DisposiçOes
Constitucionais TransitOrias. Foi-lhe anexada a Proposta de Ernenda a
Constituicão no 18/99, do Governador do Estado, nos termos do art. 173, § 20,
do Regimento Interno.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo no 1, a proposta retorna a
esta Comissão a fim de ser objeto de parecer para o 2 0 turno. Segue anexa,
como parte deste parecer, a redaçâo do vencido.

Fu ndamentaçao
Como foi salientado no 1 0 turno, a proposta em tela tern o objetivo de

adequar o texto da Constituição do Estado a Carta Magna, principalmente em
virtude de rnodificacaes introduzidas nesta pelas Emendas a Constituicão nos
18 e 19, de 1998, as quais se referem ao tratamento dado ao Corpo de
Bombeiros Militar.

Durante as exaustivas discussOes nesta Cornissão e em Plenário, no 1°
turno, verificou-se, desde o iniclo, o consenso dos parlamentares quanto a
necessidade de se desrnernbrar da Policia Militar o Corpo de Bombeiros,
dando-Ihe autonomia administrativa e financeira, orcarnento e cornando
prOprios, em razão de suas funçoes diferenciadas e especificas, que levararn
o legislador constituinte federal, ao tratar da segurança pUblica, a dar-Ihe
tratamento especial, a semelhanca do concedido as policias militares dos
Estados, conforme o inciso V do art. 144 da Constituiçâo da RepOblica.

Verificou-se tambérn, ao final do 1° turno de tramitaçäo da proposta de
emenda sob análise, a cessacäo das manifestacOes divergentes dos
parlamentares quanto a destinação a ser dada as pracas excluldas da PMMG
em virtude de sua participacâo no movirnento reivindicatOrio de junho de
1997, o que permitiu a aprovacào em Plenário, por unanirnidade, do
Substitutivo n o 1, apresentado por esta Comissão.

0 posicionamento dos rnernbros desta Casa pelo retorno a atividade das
pracas excluldas por sua inclusào nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar
foi uma demonstração inequlvoca da suprernacia dos fundamentos
constitucionais do estado democrático de direito: a cidadania, a dignidade da
pessoa humana, os valores sociais do trabaiho e o pluralisrno politico,
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enumerados no art. 1° da Carta Magna.

Exame técnico mais detalhado do texto do Substitutivo n o i, de nossa
autoria, indica, entretanto, a necessidade de promover-se correção de erro
material e ajustes de natureza operacional, para aprimorar a proposição.

o erro material ocorreu na redaçâo dada pelo art. 9 0 do Substitutivo n o 1 ao
§ 1° do art. 142 da Constituição do Estado. A intenção, na verdade, era
restabelecer a expressâo "A Poilcia Civil" no inIcio do art. 137 da Carta
mineira, a qual havia sido equivocadarnente suprimida. Ressalte-se que a
Policia Civil, nos termos do § 6 0 do art. 144 da Constituiçao da RepCthlica,
também está subordinada ao Governador do Estado, por intermédlo da
Secretaria da Segurança PtbIica.

o ajuste técnico, por sua vez, torna-se necessário em virtude de o Corpo de
Bombeiros integrar, atualmente, a estrutura da Policia Militar do Estado, como
uma de suas unidades. Ele não possui, portanto, autonomia para gerir seu
orçamento no corrente exercIcio, apôs seu desmembramento da corporação
de origem.

Por fim, deve-se destacar que hoje estão lotados em unidades da PolIcia
Militar em torno de 60 militares, entre oficials e praças, que possuern
formaçao e experiência na atividade tipica de bombeiro militar. Em
obediência, pois, aos principios constitucionais da eficiëncia e da
razoabilidade, faz-se mister, neste mornento, otimizar a utilização do potencial
desses recursos humanos, permitindo seu aproveitamento no Corpo de
Bombeiros Militar. Por esse motivo é preciso acrescentar a proposta aprovada
em 10 turno dispositivo que propicie a esses profissionais a oportunidade de
optar por sua integração nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar.

Por essas razöes, julgamos que a apresentaçâo de novo substitutivo é a
forma mais adequada de se promoverem as alteraçoes indicadas.

Durante a discussão deste parecer, o Deputado João Leite apresentou
proposta de emenda ao texto do Substitutivo n o 1, de nossa autoria,
remetendo a lei a efetivação do desmembrarnento patrimonial, financeiro e
orçamentário das duas corporaçöes militares, bem corno a disciplinamento do
respectivo periodo de transição. Tendo em vista a aprovaçâo da proposta por
esta Comissão e a fato de que ela enriquece o texto apresentado,
incorporamo-la a nossa proposição, que passa a ter nova redação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda a

Constituiçao n o 14/99 no 20 turno, na forma do Substitutivo n o 1 ao vencido no
10 turno, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N o 1
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Altera a redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e

143 da Constituição do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - 0 "caput" do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar cam

a seguinte redação:
"Art. 39 - São militares estaduais as integrantes da Policia Militar e as do

Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio
estabelecido em lei complernentar.".

Art. 20 - 0 inciso VII do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 61 - ........................................
VII - fixaçâo e modificaçào dos efetivos da Policia Militar e do Corpo de

Born beiros Militar;".
Art. 30 - A alInea "a" do inciso III do art. 66 da Constituicão do Estado passa

a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 66 - ...................
III - ....................................
a) a fixação e a modificação dos efetivos da PolIcia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar;".
Art. 4 0 - Fica a art. 90 da Constituicão do Estado acrescido do inciso XXVIII,

passando o inciso XXV a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 90 - .....................
XXV - exercer o comando superior da Policia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar, promover seus oficiais e norneá-Ios para as cargos que
Ihes são privativos;

XXVIII - relevar, atenuar ou anular penalidades administrativas impostas a
servidores civis e a militares do Estado, quando julgar conveniente.".

Art. 5 0 - A alInea "b" do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado passa
a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 106- .....................................................

b) a Secretário de Estado, ressalvado a disposto no § 2 0 do art. 93, os
JuIzes dos Tribunals de Alcada e de Justiça Militar, os JuIzes de Direito, as
rnernbros do Ministério Püblico, o Coma ndante-Geral da Policia Militar e o do
Carpo de Bornbeiros Militar e Os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade;".

Art. 60 - 0 "caput" do art. 110 e a art. 111 da Constituiçào do Estado
passam a vigorar corn a seguinte redaçao:
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Art. 110 - 0 Tribunal de Justiça Militar, corn sede na Capital e jurisdiçao em

todo o território do Estado, compöe-se de juIzes Oficiais da ativa, do mais alto
posto da Policia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar e de juizes civis, em
nUmero impar, fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, mantendo-
se sempre a maioria de juizes Oficiais em uma unidade.

Art. 111 - Compete a Justiça Militar processar e julgar a policial militar e o
bombeiro militar, em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça
Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de Oficial e da graduaçao
de praça.".

Art. 7° - 0 art. 136 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte
inciso Ill:

"Art. 136- .....................................................
Ill - Corpo de Bombeiros Militar.".
Art. 8° - 0 art. 137 da Constituiçao do Estado passa a vigorar corn a

seguinte redação:
"Art. 137 - A Policia Civil, a PolIcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se

subordinam ao Governador do Estado.".
Art. 9° - 0 art. 142 da Constituição do Estado passa a vigorar corn a

redação que segue:
"Art. 142 - A Policia Militar e a Corpo de Bombeiros Militar, forças püblicas

estaduais, são órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia e
na disciplina militares, preferencialmente sob o comando de oficial da ativa do
Ultimo posto, competindo:

- a Policia Militar a polIcia ostensiva de prevençào criminal, de segurança,
de trânsito urbano e rodoviário, de flarestas e de mananciais e as atividades
relacionadas corn a preservação e a restauraçao da ordem pCiblica, alérn da
garantia do exercicia do poder de polIcia dos órgãos e entidades pUblicos,
especialmente das areas fazendária, sanitária, de protecao ambiental, de uso
e ocupacão do solo e de patrimônio cultural;

II - ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e a execução de acöes de
defesa civil, prevenção e combate a incêndio, pericia de incêndio, busca e
salvamento e a estabelecimento de normas relativas a segurança das
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe;

Ill - a Policia Militar e ao Corpo de Bornbeiros Militar a funcão de polIcia
judiciária militar, nos terrnos da lei federal.

§ 1 1 - A PolIcia Militar e a Corpo de Bombeiros Militar são forças auxiliares e
reservas do Exército.

§ 21 - A vista de decisão fundamentada, a comando da Policia Militar ou do
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Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido par oficial da reserva que
tenha ocupado, durante a serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativa
do ültimo pasta da corporação.".

Art. 10 - 0 art. 143 da Constituicão do Estado passa a vigarar cam a
seguinte redaçãa:

"Art. 143 - Lei complementar organizará a Poilcia Militar e a Corpo de
Born beiros Militar.

Parágrafo ünico - Os regulamentas disciplinares das corporaçães a que se
refere a "caput" deste artigo serão revistos periodicamente pelo Poder
Executivo, em intervalos máximas de cinca anos, visando ao seu
aprimoramenta e atualizaçaa.".

Art. 11 - Os oficiais e pracas lotados ern unidades do Corpo de Born beiros
do Estado na data da publicação desta emenda terãa a prazo de noventa dias
para realizar a opcãa irretratável de permanência na Policia Militar.

Art. 12 - Terãa a prazo de noventa dias para realizar a opcão irretratável
pela integração nos quadras do Corpo de Bombeiros Militar as militares
lotados em unidades da Policia Militar na data da publicaçãa desta emenda
que preencharn as seguintes requisitos:

- possuam certificado de conclusão do Curso de Bambeiro para Oficial, se
oficiais superiores e intermediários;

II - ten ham ate cinca anos no pasta, se oficiais subalternos;
III - possuam certificado de conclusão de Curso de Formaçao de Bombeiro

Militar, se praças.
Art. 13 - Ate que lei complementar dispanha sabre a organizaçãa básica, a

estatuta dos servidares e a regulamento do Corpa de Bombeiros Militar,
aplicar-se-á a essa corporaçao a legislaçãa vigente para a Palicia Militar.

Parágrafa Unico - Na decorrer do exercIcio de 1999, a ordenacãa das
despesas do Carpo de Bombeiros Militar será realizada pela PolIcia Militar,
ate que se processe a individualizaçao dos respectivas arçamentas na
prapasta arçarnentaria do exercicio de 2000.

Art. 14 - A efetivacão do desmembramento patrimonial, financeiro e
orçamentário do Corpa de Bambeiras Militar e da Palicia Militar será definida
na forma da lei, que disporá também sobre a respectivo perlodo de transicão.

Parágrafa Cinico - Ate que a legislar,5o discipline a prevista neste artiga, a
Corpo de Bambeiros Militar permanecerá utilizando toda a sua atual estrutura
administrativa.

Art. 15 - 0 Poder Executivo pramaverá a revisão do Regulamento
Disciplinar e do Estatuto da Policia Militar no prazo de cento e aitenta dias
contados da publicacãa desta emenda, visando ao seu aprimaramenta e
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atualização.

Art. 16 - As praças da Poilcia Militar de Minas Gerais excluldas em virtude
do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 ficam incluldas nos
quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a contagem do tempo e
a mesma graduação anteriores ao afastamento.

§ 10 - Para o exercIcio do direito estabelecido neste artigo, as pracas
deverão, no prazo de trinta dias contados da data da publicação desta
emenda:

- apresentar requerimento escrito ao Governador do Estado;
II - renunciar expressamente, nos autos, ac , direito em que se funda a acao

judicial proposta contra o Estado em virtude da exclusão decorrente dos fatos
referidos no "caput" deste artigo.

§ 21 - 0 Governador do Estado de Minas Gerais editará decreto, na data da
publicação desta emenda, relacionando os nomes das pracas a que se refere
este artigo.

Art. 17 - Ficam retiradas das fichas individuais dos militares que
participaram do movimento reivindicatório de junho de 1997 todas as
anotaçoes e registros de puniçöes administrativas ou disciplinares dele
decorrentes.

Art. 18 - Esta emenda a Constituicão entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Rémolo Aloise, relator - João Leite - Rogério

Correia - Luiz Fernando Faria.
Redação do Vencido no 1 1 Turno

PROPOSTA DE EMENDA A C0NSTITUIçA0 N O 14/99
SUBSTITUTIVO NO 1

Altera a redação dos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e
143 da Constituicão do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - 0 "caput" do art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar corn

a seguinte redacão:
"Art. 39 - São militares estaduais os integrantes da Pollcia Militar e os do

Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio
estabelecido em lei complementar.".

Art. 20 - 0 inciso VII do art. 61 da Constituição do Estado passa a vigorar
corn a seguinte redação:

"Art. 61 - .....................................................
VII - fixação e modificação dos efetivos da Policia Militar e do Corpo de
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Bombeiros Militar;".

Art. 30 - A alinea "a" do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado passa
a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 66 - .......................................................
III - ................................................................
a) a fixacão e a modificação dos efetivos da Pollcia Militar e do Corpo de

Bornbeiros Militar;".
Art. 41 - Fica o art. 90 da Constituição do Estado acrescido do inciso )(XVIII,

passando o inciso XXV a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 90 - ......................................................
)(XV - exercer o comando superior da PolIcia Militar e do Corpo de

Bombeiros Militar, promover seus oficiais e nomeá-Ios para os cargos que
Ihes são privativos;

XXVIII - relevar, atenuar ou anular penalidades administrativas impostas a
servidores civis e a militares do Estado, quando julgar conveniente.".

Art. 5 0 - A ailnea "b" do inciso I do art. 106 da Constituição do Estado passa
a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 106- ......................................................

b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2 0 do art. 93, 05
Juizes dos Tribunais de Alcada e de Justica Militar, as JuIzes de Direito, os
membros do Ministério Püblico, o Comandante-Geral da PolIcia Militar e o do
Corpo de Bombeiros Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade;".

Art. 61 - 0 "caput" do art. 110 e o "caput" do art. 111 da Constituição do
Estado passam a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 110 - 0 Tribunal de Justica Militar, corn sede na Capital e corn
jurisdição em todo o território do Estado, compöe-se de juIzes Oficlais da
ativa, do mais alto posto da PolIcia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, e
de juIzes civis, em nimero Impar, fixado na Lei de Organizacão e Divisão
Judiciârias, mantendo sernpre a maioria de juizes Oficials, em urna unidade.".

"Art. 111 - Compete a Justiça Militar processar e julgar o policial militar e a
bombeiro militar, em crime militar definido em lei, e ao Tribunal de Justiça
Militar, decidir sobre a perda do posto e da patente de Oficial e da graduacão
de praca.".

Art. 70 - 0 art. 136 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte
inciso Ill:

"Art. 136 -
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Ill - Corpo de Born beiros Militar.".
Art. 80 - 0 art. 137 da Constituição do Estado passa a vigorar corn a

seguinte redação:
"Art. 137 - A Poilcia Civil, a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar se

subordinam ao Governador do Estado.".
Art. 90 - 0 "caput", os incisos I e II e os § 1° e 21 do art. 142 da

Constituição do Estado passam a vigorar corn a redacão que segue, ficando
suprimido o inciso IV:

"Art. 142 - A Pollcia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, forças püblicas
estaduais, são órgãos permanentes, organizados corn base na hierarquia e
na disciplina rnilitares, preferencialmente sob o comando de oficial da ativa do
Ultimo posto, competindo:

- a Policia Militar a policia ostensiva de prevencão criminal, de segurança,
de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades
relacionadas corn a preservação e a restauração da ordem piiblica, além da
garantia do exercIclo do poder de poilcia dos Orgãos e entidades püblicos,
especialmente das areas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso
e ocupação do solo e de patrimônio cultural:

II - ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e a execução de acöes de
defesa civil, prevenção e combate a incêndio, perIcia de incêndio, busca e
salvamento e o estabelecimento de normas relativas a segurança das
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe.

§ 1° - A Poilcia Civil, aPolIcia Militare o Corpo de Bombeiros Militar são
forcas auxiliares e reservas do Exército.

§ 20 - A vista de decisão, sempre fundamentada, o comando da Policia
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar poderá ser exercido por oflcial da
reserva, que tenha ocupado, durante o servico ativo e em caráter efetivo,
cargo privativo do Ultimo posto da corporação."

Art. 10 - 0 art. 143 da Constituição do Estado passa a vigorar corn a
seguinte redação:

"Art. 143 - Lei complementar organizará a PolIcia Militar e o Corpo de
Bombeiros Militar.

Parágrafo Unico - 0 Regulamento Disciplinar das corporaçães de que trata
o "caput" será revisto periodicarnente pelo Poder Executivo, em intervalos
rnáximos de cinco anos, visando ao seu aprimoramento e atualizacão.".

Art. 11 - Os oficiais e pracas lotados em unidades do Corpo de Bombeiros
do Estado na data da publicação desta emenda terão o prazo de noventa dias
para realizar a opçào irretratável de permanéncia na PolIcia Militar.
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Art. 12 - Ate que a lei complementar disponha sobre a organizacão básica,

o estatuto dos servidores e o regulamento do Corpo de Bombeiros Militar,
aplicar-se-á a essa corporacao a legislação vigente para a Poficia Militar.

Art. 13 - 0 Poder Executivo promoverá a revisào do Regulamento
Disciplinar (R116) edo Estatuto da Policia Militar no prazo de cento e oitenta
dias contados da publicacão desta emenda, visando ao seu aprimoramento e
atualizacão.

Art. 14 - As praças da Policia Militar de Minas Gerais excluIdas em virtude
do movimento reivindicatOrio ocorrido em junho de 1997 flcam reincluIdas nos
quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a contagern do tempo e
a mesma graduacão anteriores ao afastamento.

§ 1 1 - Para o exercIcio do direito a que se refere este artigo, as pracas
deverão, no prazo de trinta dias contados da data da publicacão desta
emenda:

I - apresentar requerimento escrito;
II - renunciar expressamente, nos autos, ao direito em que se funda a acão

judicial proposta contra o Estado em virtude de sua exclusâo pelos fatos
referidos no "caput" deste artigo.

§ 21 - 0 Governador do Estado de Minas Gerais editará decreto na data da
publicacão desta emenda, relacionando os names das pracas referidas neste
artigo.

Art. 15 - Ficam retiradas das fichas individuais dos militares que
participaram do movimento reivindicatãrio de junho de 1997 todas as
anotacães e registros de punicöes administrativas ou disciplinares dele
decorrentes.

Art. 16 - Esta emenda a Constituicão entra em vigor na data de sua
publicaçào.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 123/99
Comissâo de Redacão

0 Projeto de Lei n o 123/99, do Deputado Carlos Pimenta, que institui a Dia
da FamIlia Mineira, foi aprovado em turno ünico, corn a Emenda no 1.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 123/99
Institui a Dia da Familia Mineira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 10 - Fica instituido o Dia da Farnilia Mineira, a ser comemorado no

segundo domingo de agosto.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 27 de maio de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 194/99
Cornissão de Redação

0 Projeto de Lei n o 194/99, de autoria do Governador do Estado, que cria a
Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de Cerirnonial e dá outras
providéncias, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma proposta.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Este órgâo técnico propöe a exclusâo, no texto da redaçao final do Projeto
de Lei n° 194/99, do quadro publicado na forma de anexo a proposta, urna
vez que se trata de uma justificacão para a possIvel repercussáo financeira
da proposição e deveria figurar como parte da mensagem do Governador do
Estado, e não do projeto.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 194/99
Cria a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de Cerimonial e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criada a Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e

de Cerimonial, subordinada diretarnente ao Governador do Estado.
Parágrafo Unico - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Cornunicaçâo

Social fornecerá recursos humanos, administrativos, rnateriais, orcamentários
e financeiros a Assessoria criada por esta lei.

Art. 20 - A Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de
Cerimonial tern por finalidade:

I - assessorar o Governador do Estado na formulaçäo e na implernentaçâo
da politica de relaçöes internacionais;

II - coordenar o processo de captaçao de recursos externos para
financiamento de projetos governamentais;

Ill - orientar, coordenar e promover as atividades de cerimonial nos contatos
governamentais corn autoridades nacionais e estrangeiras.

Art. 30 - Ficam extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
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Estado da Casa Civil e Comunicaçáo Social, sete cargos de Assessor do
Governador, cOdigo MG-02, sImbolo AG-02.

Art. 40 - Fica transformado, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicaçào Social, urn cargo de Secretãrio-Geral do
Governador, simbolo 9281, em urn cargo de Assessor Especial para
Assuntos Internacionais e de Cerirnonial, código MG-50, corn a mesma
remuneracão.

Art. 50 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicacäo Social:

- quatro cargos de Assessor de Assuntos Internacionais I, cOdigo MG-48,
simbolo AI-01, corn remuneraçào mensal fixada de acordo corn o previsto no
§ 20 do art. 50 da Lei n° 11.728, de 30 de dezernbro de 1994, corn fator de
ajustamento 0,7150;

- dois cargos de Assessor de Assuntos Internacionais II, cOdigo MG-49,
sirnbolo Al-02, corn rernuneraçâo mensal fixada de acordo corn o previsto no
§ 20 do art. 50 da Lei no 11.728, de 30 de dezembro de 1994, corn fator de
ajustamento 4,4410, aplicados os percentuals de que trata o paragrafo ünico
do art. 30 da Lei n o 11.432, de 19 de abril de 1994.

Art. 6° - Ficam incluidas, nos quadros constantes no Decreto n° 37.711, de
29 de dezembro de 1995, as seguintes classes de cargos comissionados:

- no Grupo de Direção Superior, Assessor Especial para Assuntos
Internacionais e de Cerirnonial;

II - no Grupo de Assessoramento:
a) Assessor de Assuntos Internacionais I;
b) Assessor de Assuntos Internacionais II.
Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 80 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 27 de rnaio de 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 90/99
Mesa da Assernbléia

RelatOrio
De autoria do Deputado Amilcar Martins, a proposicâo em análise requer

sejarn solicitadas ao Secretário de Estado da Cornunicacâo Social as
seguintes inforrnacöes relativas ao documento do Governo de Minas Gerais
intitulado "A verdade sobre as DIvidas Herdadas, as Tentativas de Diálogo
corn o Governo Federal e as Medidas de Ajuste Emergericial Adotadas pelo
Governo de Minas Gerais", publicado em fevereiro do corrente ano: qual a
tiragem, custo total e quem arcou corn o pagamento do referido documento.
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Publicada em 25/3/98, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VII!, "c', do Regimento Interno.

Fu ndamentaçao
Uma das prerrogativas que a Constituiçao Estadual, no seu art. 62, )O(XI,

confere privativamente a Assembléia Legislativa é a de fiscalizar e controlar
os atos do Poder Executivo.

No exercIclo dessa função, referindo-se ainda a Carla Estadual, o § 2 1 do
art. 54 dispoe que "a Mesa da Assembléla poderá encaminhar ao Secretário
de Estado pedido escrito de informaçao, e a recusa, ou o não-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam crime de
responsabilidade".

Acerca das informaçoes objeto do requerimento em análise, cumpre-nos
informar que em 17/2/99, na Reunião Solene de Instalação da Sessão
Legislativa Ordinária desta Casa, o Chefe do Executivo enviou mensagem a
Assembléia Legislativa, cujo tItulo era exatarnente "A Verdade sobre as
Dividas Herdadas, as Tentativas de Diálogo corn o Governo Federal e as
Medidas de Ajuste Emergencia! Adotadas pelo Governo de Minas Gerais".

0 objetivo do docurnento era o de esclarecer este parlamento, corn detalhes
e valores numéricos, sobre a real situação financeira do Estado, bern como as
medidas emergenciais adotadas pelo Chefe do Executivo ao assumir o
governo.

Esse documento, por forca do art. 171, paragrafo Unico, VI, do Regimento
Interno, foi publicado no órgão oficial do Estado, tratamento dado a todas as
mensagens enviadas a este Poder pelo Executivo. Mas como foi também
impresso e distribuldo a várias instituiçöes estaduals, consideramos que tal
fato justifica as argüiçöes formuladas por intermédio da proposiçào ora
examinada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 90/99 na

forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 26 de rnaio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 170/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

A Cornissão de Defesa do Consumidor, atendendo a requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos, requer sejam solicitadas a EMBRATEL
informaçoes sobre o serviço de telessexo internacional, especialmente as
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seguintes: a quem são repassados os recursos arrecadados corn as ligacoes,
qual o tipo de contrato existente entre a EMBRATEL e as operadoras desse
servico e o volume de ligacoes internacionais dessa natureza, entre outras.

Publicado em 10/4/99, vem o requerimento a Mesa para receber parecer,
nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regirnento Interno.

Fundamentacao
0 pedido de informação em referência é dirigido a Embratel Participaçães

S.A., uma "holding" de capital aberto que controla a operadora Empresa
Brasileira de Telecom unicaçöes S.A.

Privatizada em 29/7/98, corn a realizaçäo do Ieilão do Sistema TELEBRAS,
a empresa MCI Communications Corporation, considerada a segunda major
empresa do rnercado norte-americano de ligacães interurbanas, adquiriu o
seu controle acionário, corn 98,8% do seu capital. A composicão do restante
de seu capital, 1,2%, é nacional.

No que tange ao mérito, é oportuno ressaltar que as inforrnacães solicitadas
por intermédio do requerimento em pauta são convenientes, pois subsidiarâo
os trabalhos da Comissão de Defesa do Consumidor e esclarecerão dividas
e questionamentos da opinião püblica.

Conclusão
Dessa forma, opnamos pela aprovação do Requerimento n° 170/99 na

forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 26 de malo de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Dilzon Melo - Gil

Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 208/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, a proposição em apreco solicita seja
inserido nos anais da Casa o editorial intitulado "Agricultura sem Politica",
publicado pelo jamal "Estado de Minas" do dia 9/4/99.

Publicado em 17/4/99, vem a requerimento a Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno.

Fundarnentacäo
0 Regimento Interno desta Casa, no inciso XIII do art. 233, condiciona a

inserção de documento ou pronunciarnento não alicial nos anais da
Assembléia Legislativa a sua especial relevância. Corn base em tal
dispositivo, entendemos que a matéria a ser transcrita deva ter importância e
profundidade suficientes para permitir a compreensão dos fatos relativos ao
momenta politico ou que deva exprimir uma manifestacão polItica e cultural
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de relevància histOrica para o Estado.
o editorial cuja transcriçâo o requerimento em análise propoe refere-se a

atual politica agrIcola do Pals, que, no entender do jornalista, é retOrica em
relação as acöes práticas implementadas.

o autor afirma o descaso oficial corn o qual vem sendo tratada a agricultura
brasileira, ao preterir os pequenos produtores rurais, que não conseguem,
para levar avante seus empreendirnentos, as mesmas condiçoes e vantagens
conferidas aos grandes proprietários de terras.

A necessidade de se evitar o crescimento desordenado dos grandes
centros urbanos, de aumentar a oferta de empregos no interior e de
incrernentar a produçäo agricola faz corn que o incentivo aos pequenos
produtores seja meta de qualquer governo que se dedique ao
desenvolvimento do Pals.

A matéria sernpre teve ampla repercussào no ârnbito do Poder Legislativo,
que comunga corn a opinião do erninente jornalista autor do editorial. Mas,
apesar de especialmente importante para a forrnaçao da opinião pUblica,
entendemos que ela ja mereceu destaque suficiente neste parlarnento, tendo,
por isso, lugar garantido nos anais da Casa, nao justificando a insercäo, au,
de assunto da mesma natureza.

Conclusão
Diante do exposto, opinarnos pela rejeição do Requerimento no 208/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 26 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 263/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Amilcar Martins, a proposição em análise tern por
finalidade requerer do Secretário de Recursos Hurnanos e Adrninistracão os
seguintes esclarecimentos referentes ao recolhimento de arnbulãncias,
objetos de termos de cessão de uso gratuito, firrnado entre o Governo do
Estado, por rneio da Secretaria de Assuntos Municipais, e diversas entidades:
quais os critérios utilizados para solicitar o recolhirnento das ambulãncias;
quais as entidades que foram objeto de tal solicitação; especificacão dos
casos em que foi verificado o uso indevido desses veiculos, conforme
declaração do Secretário a imprensa.

A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regirnento lnterno,
determinou a anexação do Requerirnento no 264/99 ao Requerirnento no
263/99, por guardarern identidade entre si.
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Publicada em 30/4/99, vem a matéria a Mesa para receber parecer, nos

termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.
Fundamentacão

0 requerimento em exame submete-se ao comando do art. 54, § 2°, da
Carla Estadual, transcrito abaixo:

"Art. 54- .........................
§ 21 - A Mesa da Assernbléia poderá encaminhar 30 Secretãrio de Estado

pedido escrito de informaçao, e a recusa, ou o não-atendirnento no prazo de
trinta dias, ou a prestação de informação falsa importarn crime de
responsabilidade.".

As informaçöes cujo envio a esta Casa ora se requer dizern respeito ao
recoihimento de ambulâncias objetos de termos de cessão de uso gratuito
firmado entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assuntos
Municipais, entidades de natureza social e Prefeituras Municipais.

Conforrne divulgou o Secretário de Recursos Humanos e Administracão, ern
entrevistas a irnprensa, o recolhirnento das arnbulâncias tern-se dado por
estarem sendo utilizadas de forma irregular, em descumprirnento do objetivo
social preconizado nos convênios.

Considerando que grande parte dos rnunicipios de nosso Estado não
possuem meios financeiros para adquirir esse transporte e, rnuitas vezes, não
dispöem de recursos próprios para tratar certas enfermidades, a Iocomoção
de pessoas para centros urbanos mais equipados torna-se de vital
importància.

Entendemos, portanto, que as indagacöes propostas são pertinentes e
oportunas, visto que, por interrnédio delas, esta Casa poderá exercer as
prerrogativas de fiscalizacão e controle que Ihes foram conferidas
constitucionairnente e pugnar para que a sociedade tenha direito a urn
governo obediente a lei e eficaz.

Entretanto, corn a finalidade de aperfeiçoar a matéria e incluir a solicitação
da proposicão que foi anexada, entendemos necessária a apresentacão do
Substitutivo no 1.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Requerirnento no 263/99 na

forma do Substitutivo n o 1, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO N O 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
o Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma regimental, seja

solicitado ao Secretário de Recursos Humanos e Administracão 0 envio a
esta Casa de inforrnacöes referentes ao recoihimento de ambulâncias objetos

z
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do termo de cessão de uso gratuito firmado entre o Governo de Estado, por
meio da Secretaria de Assuntos Municipais, entidades sociais e Prefeituras
Municipais, nos termos seguintes: 1 - quais os critérios utilizados para que
fosse solicitado a recolhimento das ambulâncias; 2 - quais as entidades
afetadas pela iniciativa, especificando os casos de USO indevido dos velculos;
3 - o motivo do recolhimento do velculo placa GMG-8749, mencionado no Of.
Gab. n° 210/99 Scates, que estava sendo utilizado pela sociedade de
utilidade püblica do Bairro Nacional e adjacéncias, de Contagern.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 26 de malo de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Gil

Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 283/99

Mesa da Assembléia
Relatôrio

De autoria do Deputado Mauro Lobo, a proposição em epIgrafe tern por
objetivo pedir ao Presidente da Casa seja encaminhado oflcio ao Secretário
da Educação solicitando prestar inforrnacães sobre as providéncias tomadas
para a aplicaçâo da Lei n° 10.889, de 1992, que dispöe sobre a promoçao da
educaçao ambiental em todos os niveis de ensino e a disseminacão das
informaçoes necessárias a conscientizacäo püblica para a preservacão do
meio ambiente (regulamentacào do art. 214, I, da Constituicào do Estado).

De conformidade corn o disposto no art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno,
a Mesa da Assembléia compete emitir parecer sobre a matéria.

Fundarnentaçao
No âmbito interno deste parlamento, a iniciativa encontra amparo no inciso

IX, c/c o parágrafo Unico, do art. 100 do Diploma Regimental, segundo os
quais tanto as comissães quanto a Deputado é conferida a atribuicâo, de
caráter concorrente no tocante a iniciativa, de encaminhar, por intermédio da
Mesa da Assembléia, pedido escrito de informacâo a Secretário de Estado e
a outras autoridades estaduais.

Na verdade, tais dispositivos tern por fulcro a § 2 1 do art. 54 da Constituiçao
do Estado, o qual, além de estatuir a mesma norma no tocante a Secretário
de Estado, vai além, estabelecendo que a recusa, ou a náo-atendimento no
prazo de trinta dias, ou a prestaçâo de informação falsa importam crime de
responsabil idade.

0 Estado de Minas Gerais foi inovador e precursor na adoção de politica de
educaçao ambiental, ressaltando a importância da conscientização e
discussão de temas ecolOgicos quando editou a Lei n° 10.889, de 1992, que
regulamenta o inciso I do § 1 0 do art. 214 da Constituição mineira. De acordo
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corn esses dispositivos, para assegurar efetividade do direito, outorgado a
todos, a meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbe ao Estado
"promover a educacão ambiental em todos as niveis de ensino e disseminar,
na forma da lei, as informaçöes necessárias a concientizacào pUblica para a
preservação do meio ambiente".

No entanto, sornente neste ano, no dia 4 de abril, a Presidente da Reptiblica
sancionou lei pela qual se exige a inclusâo da educacão ambiental no
currIculo das escolas püblicas e particulares do ensino básico e superior.

Diante dessa nova circunstância, entendemos legitimo a pedido de
informacães, formulado exatamente par quem deflagrou a proposiçäo de lei
que deu origem a citada Lei n° 10.889. Ademais, as parlamentares, na
qualidade de agentes politicos, devem dispor de todas as informacöes que
julgarern necessárias ao bom desempenho de sua meta de estabelecer
normas jurIdicas que regulam a sociedade, bern coma de acompanhar a fie]
cumprirnento delas.

Conclusäo
Em face do exposto, apinarnos pela aprovacão do Requerimento n° 283/99

coma apresentado originalmente.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 26 de maio de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Gil

Pereira.
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954, 956
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Rémolo Aloise - 883, 884

Rogério Correia -44, 117, 120, 121, 123, 124, 174, 187, 343, 386, 486, 555, 635,

721, 725, 759, 814

Ronaldo Canabrava -421,422, 811

Sebatião Costa -39,46, 51, 53, 250, 470, 471, 638, 679

Sebastiäo Navarro Vieira - 59, 60, 63, 64, 227, 353, 357, 451, 452, 470, 471, 589,

764, 837, 838

Sargento Rodrigues - 100, 104, 382, 387, 616, 620, 717, 719, 720, 767, 887, 892

Wandez-ley Avila - 98, 230, 478, 943, 945

Mesa da Assembléia - 265. 267, 268, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 304, 305, 306,

.	 307, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 331, 462, 463, 464,

521 522, 523 524, 550 798 799, 1017, 1018, 1019 1020 1022

Palavras do Sr. Presidente - 3, 62, 200, 364, 641, 696, 858, 957

0
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Comissão de Administração Pñblica - 6, 216, 218, 219, 221, 256, 262, 736, 743,

744, 746, 748

Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial - 207, 801

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçao - 69, 133, 213, 478, 893, 896

Comissão de Constituiçao e Justiça - 260, 264, 270, 272, 273, 274, 276, 278, 280,

282, 284, 287, 288, 290, 292, 294, 310, 312, 410, 503, 504, 506, 507, 511, 512, 515,

531, 535, 537, 540, 543, 545, 547, 771. 772, 773, 774, 775, 776, 779, 781, 784, 785,

786, 789, 791, 792, 794, 795, 804, 977, 978. 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986,

987, 988, 990, 992, 995, 997. 998. 1000. 1001, 1003, 1004, 1005

1033
Comissão de Educacão, Cultura, Ciência e Tecnologia - 395, 500, 502, 534, 646,

831, 904, 938

Comissão Especial - 6, 30, 205, 206, 211, 400, 454, 455, 479, 495,496, 499, 505,

770, 805, 826, 894, 899, 900, 1007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -27. 70, 131, 135, 156, 232,

403, 404, 527, 571, 574, 577. 578. 580, 680, 798, 799, 908, 922

Comissão de Meio Ainbiente e Recursos Naturais - 209, 479, 497, 647, 739, 740,

769,926

Comissão Parlamentar de Inquérito - 130, 134, 205, 396, 399, 529, 532, 645, 824,

z
Comissão de Defesa do Consumidor - 129, 141, 142, 397, 644, 897 	 895,925

Comissão de Direitos Humanos -25, 72, 99, 131, 138, 139, 194, 643, 650, 654, 	 ComissaodeRedacao-127,143,212,315,316,317,411,459,SlS,5l6,Sl7,518.

656, 702, 815, 841, 927 	 519, 520, 521, 738, 748, 778, 919, 920, 975, 1015

Comissão de Satide -24,99,258,309,310,400,458,465, 777, 802, 923
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Comissäo do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social - 127, 212, 408, 431, 456,

460, 461, 479. 499, 500, 501, 502, 573, 581, 647, 702, 739, 832, 900. 901, 902, 903,

904, 905

Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras Püblicas -210, 232, 261, 457,

533, 648. 753, 768, 898, 928, 929, 930, 938

Comissão de Turismo, Induistria e Comércio - 394, 403

Bancada do PL - 760

Bancada do PT - 760
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