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Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl2min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para proceder a leitura
das atas das trés reuniöes anteriores.

1  Parte1  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 César de Mesquita, 1 0-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte

correspondéncia:
OFiCIOS

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando o relatôrio de atividades desse órgão relativo ao primeiro
trimestre de 1999. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Angelo Oswaldo de Aratjo Santos, Secretário da Cultura,
comunicando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião da
Comissão de Direitos Humanos no dia 23/6/99 e que solicitou a Sra. Edilane
de Almeida Carneiro, Superintendente do Arquivo Püblico Mineiro, que o
represente na ocasião. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil e Comunicacão
Social, informando, em atenção a requerimentos dos Deputados Paulo Piau,
Sargento Rodrigues e Dimas Rodrigues, que suas solicitaçöes foram
encaminhadas a Secretaria de Transportes e Obras PUblicas, para exarne.

Do Sr. MaurIcio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
PUblicas, informando, em atencão a requerirnento da Deputada Maria Olivia
(asfaltamento do trecho de rodovia entre os Municipios de Dores do lndaiá,
Engenho do Ribeiro e Born Despacho), que a solicitacão foi encaminhada ao
DER-MG, para exame.

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Adrninistração, informando, em
atencão a pedido de diligéncia da Comissão de Justiça (atual situação do
imOvel objeto do Projeto de Lei no 236/99), que a solicitacão foi encaminhada
a Secretaria da Fazenda, para exame. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
236/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em
atenção a pedido de diligéncia da Comissão de Justiça (atual situaçao do
imóvel objeto do Projeto de Lei no 107/99), que a solicitação foi encaminhada
a Secretaria da Educação, para exame. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
107/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, comunicando, em
atencão a pedido da Comissäo de Justiça, que a Secretaria do Trabaiho foi
consultada corn relação ac, Projeto de Lei no 214/99 e é aguardada sua
informaçao. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 214/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, cornunicando, em
atenção a pedido da Comissão de Justica, que a Secretaria da Educacão foi
consultada corn relação ao Projeto de Lei no 134/99 e é aguardada sua
informaçao. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 134/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, inforrnando, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça, que a Secretaria do Trabalho foi
consultada a respeito do Projeto de Lei n o 258/99 e é aguardada sua
informaçao. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 258/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em
atencão a pedido da Comissão de Justiça, que a Secretaria do Trabalho,
consultada a respeito do Projeto de Lei no 207/99 (autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel ao MunicIpio de Pecanha), rnanifestou-se contra a doação e
pela manutenção do contrato de cessão de uso do imóvel. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei no 207/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administraçao, comunicando, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça, que essa Secretaria, após consulta
a Secretaria da Educação e análise técnica da Superintendência Central de
Administração de Transportes, lmóveis e Serviços, está de acordo corn o
Projeto de Lei no 52/99, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
MunicIpio de Conceição da Aparecida. (- Anexe-se ao Projeto de Lea no
52/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em
atenção a pedido da Comissão de Justica, que a Secretaria da Segurança
Püblica foi consultada a respeito do Projeto de Lei no 54/99 e é aguardada
sua informação. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 54/99.)

Do Sr. Jesus Mario de Almeida Lima, Prefeito Municipal de Betim, e do Sr.
Paulo Augusto Pinto de Mattos, Prefeito Municipal de Contagem, solicitando a
Casa a ratificaçao de leis municipais dos citados municipios que estabelecem
as divisas entre eles. (- A Corn issão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Genir Carneiro da Rocha, Presidente da Cãmara Municipal de
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Muriaé, solicitando a rejeicão do Projeto de Lei n o 356/99. (- Anexe-se ac
Projeto de Lei no 356/99.)

Do Sr. Caio Brandào Pinto, Presidente da RURALMINAS, encaminhando
relaço dos processos de legitimaçao de terras devolutas rurais a serem
legitimados pela referida fundaçào. (- A Comissão de Politica Agropecuária,
para exame.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morals, Presidente da CEMIG, informando, corn
referência ao Requerirnento n o 122/99, do Deputado Rogério Correia, que fol
encaminhado a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte orçamento para
melhoria da iluminaçâo da Praça Amadeo Lorenzatto, beneficiando tarnbém a
Avenida Sigmund Weiss.

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, encaminhando
dados relativos aos recursos repassados ao Estado por essa empresa no ano
de 1998. (-A CPI dos Fundos.)

Da Sra. Maria Helena, Vereadora a Câmara Municipal de Belo Horizonte,
encaminhando cópia da Representação n° 1.062/99, do Vereador Rui
Resende. (- A Comissao de Direitos Humanos.)

Do Sr. Joâo Lopes, Diretor-Geral da Academia de Policia Civil - ACADEPOL
-, agradecendo pela oportunidade de representantes da Policia Civil, entre
eles, professores da ACADEPOL, terem participado do curso Etica e Temas
Conternporâneos, promovido pela Escola do Legislativo.

Da Sra. HeloIza Machado de Souza, Coordenadora de Atencào Básica a
SaUde, do Ministério da SaUde, larnentando pela impossibilidade de
comparecer a reuniáo da Cornissão de SaUde para debater questöes relativas
ao Programa de Saüde da FamIlia. (- A Comissão de SaUde.)

Do Sr. Antonio de Pádua Telles, Presidente da Casa de Fabiano de Cristo,
justificando a auséncia de representante da entidade em reuniâo da
Cornissâo de SaUde para discutir questOes relacionadas a AIDS. (- A
Comissão de Saáde.)

Do Sr. [sac Roizenblatt, do setor de Desenvolvimento de Mercado da
Philips, solicitando seja marcada nova data para a reuniao da Comissão de
Defesa do Consumidor em que o representante dessa empresa deverá
comparecer, em virtude de sua impossibilidade de estar presente na data
estipulada. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

De membros da Comunidade de Barbacena e região, solicitando a
conclusão das obras de duplicação da BR-040, no trecho entre Os Municipios
de Barbacena e Santos Dumont. (- A Comissâo de Transporte.)

TELEGRAMAS
Do Deputado Federal Ademir Lucas, manifestando seu apoio ao

Requerimento n o 77/99, do Deputado Bilac Pinto.
Da Sra. Maria Emilia de Almeida e Silva Elias, Chefe de Gabinete do

Secretário de Estado da Saide, agradecendo o convite para participar da
reuniao para discutir e avaliar a extensão do cOlera no MunicIpio de Pedra
Azul. (- A Comissáo Especial do Cólera.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçaes

o Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A Mesa passa a receber
proposiçOes.

- Nesta oportunidade, sao encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0 N° 20/99

Acrescenta dispositivo ao Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitórias
da Constituicào do Estado de Minas Gerais.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitárias da Constituiçao

do Estado de Minas Gerais fica acrescido do seguinte artigo:
"Art. .... - Fica extinto o Fundo de que trata a Lei n° 11.263, de 29 de outubro

de 1993, revertendo o respectivo patrirnOnio a autarquia criada pela Lei n°
6.258, de 13 de dezembro de 1973, ressalvado o montante correspondente a
contribuição do participante, que Ihe será restituido integralmente, atualizado
monetariamente, em ate trés parcelas mensais e consecutivas contadas da
data da promulgaçao desta emenda.

§ 10 - Fica assegurado ao servidor já desligado do Fundo citado no "caput"
deste artigo o direito a restituiçâo na forma mencionada, calculada ate a data
do pedido de cancelamento de sua inscrição.

§ 20 - 0 patrimOnio destinado a autarquia mencionada no "caput" deste
artigo será utilizado para constituiçao de urn fundo de reserva destinado ao
pagamento dos atuais beneficiários e formaçäo de uma entidade ünica de
previdéncia de servidores e membros do Poder Legislativo.

§ 31 - A adequaçao da entidade de que trata o parágrafo anterior as
disposiçOes constitucionais será regulamentada pela Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.".

Sala das ReuniOes, de de 1999.
Rémolo Aloise - Djalma Diniz - Márcio Kangussu - Olinto Godinho - Fábio

Avelar - Maria José Haueisen - Paulo Piau - Eduardo Hermeto - Sargento
Rodrigues - Marcelo Goncalves - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho -
Paulo Pettersen - AntOnio Genaro - Pastor George - Ailton Vilela - AmbrOsio
Pinto - Mauro Lobo - Elaine Matozinhos - Sebastiao Costa - AntOnio Carlos
Andrada - Dalmo Ribeiro Silva - Joäo Paulo - Ronaldo Canabrava - Maria
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Tereza Lara - Alberto Bejani - Joo Batista de Oliveira - Bilac Pinto.
Justificação: Tendo em vista a necessidade premente de cortes de gastos,

para ajuste da patente situação financeira caótica do Estado, herdada pelo
atual Governo, propornos, como mais uma contribuiçâo desta Casa, a
extinçao do Fundo de Previdência do Servidor da Secretaria da Assembiéia
Legislativa - PRELEGIS.

0 Fundo foi criado pela Deiiberação da Mesa n° 287, de 1984, que
contemplava o Regulamento Especial da Assistência da Assernbléia
Legislativa, incluindo assisténcia médico-hospitalar, tendo sido medida
oportuna e de fundamental importância para o servidor naquele momento.

Atendendo as disposiçães federais, passou o PRELEGIS a ser regido pela
Lei n° 11.263, de 29/10/93.

Posteriormente, a assisténcia médico-hospitalar foi desvinculada do
beneficio de complementaçáo de pensao. Corn isso, foi institulda uma nova
contribuição, hoje denomiriada Assembléja - Piano de SaCjde. Ou seja, hoje 0
servidor sofre, alérn de outros, descontos relativos a: !PSEMG, piano de
saUde, PRELEGIS e contribuiçào previdenciária (aposentadoria).

Assirn, corno se verifica, a flnalidade do Fundo hoje é apenas a
complementaçâo de pensao.

A pensão por rnorte de servidor é urn dos beneficios garantidos pelo
IPSEMG ate o limite de 20 vezes a valor do menor vencimento do Estado,
que é a salário minimo.

Corn efeito, configura-se, desse modo, urna flagrante injustiça, uma vez que
grande nUrnero de servidores, especialmente aqueles que percebem
remuneração inferior a 20 salários, contribuem para urn fundo que, além de
não ter nenhuma ligaçáo corn a assistência médica, näo ihes vai garantir a
pretensa cornplementaçào de pensão, porque náo haverá nada a ser
complernentado.

Essa injustiça precisa ser corrigida irnediatamente. A proposta apresentada
permite que a servidor descontente corn o PRELEGIS se desligue do Fundo,
sendo ressarcido do valor corn que contribuiu.

Cumpre esclarecer que a ressarcimento de contribuiçoes pagas a institutos
ou fundos assemelhados e medida legal. A Lei n° 9.506, de 30/10/97, que
extinguiu o Instituto de Previdéncia dos Congressistas - 1PC -, assegurou 0
ressarcimento das contribuiçoes efetuadas pelos participantes, corn a devida
correçao monetária mensal pelos indices da caderneta de poupanca.

E importante ressaltar que, conforrne comprovarn dernonstrativos contábeis
publicados, o PRELEGIS foi adequadarnente administrado, possuindo saUde
financeira, o que garante a disponibilidade de recursos para a efetivaçäo da

7
medida proposta.

Visando garantir a pagarnenta dos atuais beneficiários, propornos a
incarparacão do patrirnônio do citado Fundo ao Instituto de Previdëncia do
Legislativa de Minas Gerais - IPLEMG -, excluIdo 0 rnontante a ser restituido
aos contribuintes, objetivando a forrnacão de urna entidade Unica de
previdência de servidores e mernbros do Poder Legislativo.

Ern face do exposto, esperarnos contar corn o apoio dos nobres pares a
esta proposiçâo.

- Publicada, vai a proposta a Cornissão Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento interno.

PROJ ETO DE LEI N O 414/99
Declara de utilidade pUblica a Associaçào Mineira das Escolas Farnilias

AgrIcolas - AMEFA -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica deciarada de utilidade pi:ibiica a Associação Mineira das

Escolas FarnIlias Agricolas - AMEFA -, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicOes ern contrário.
Sala das Reuniães, de de 1999.
Adelmo Carneiro Leäo
Justificaçao: A Associaçao Mineira das Escolas FarnIlias AgrIcoias -

AMEFA - é sociedade civil sern fins lucrativos, foi fundada ern 24/7/93, em
Virgern da Lapa, pelas Escolas AgrIcolas do Estado de Minas Gerais. For
decisão de seus associados, sua sede foi transferida para a Capital mineira.

De conforrnidade corn o art. 4 0 do seu estatuto, constituern objetivos da
AMEFA, entre outros, coordenar, prornover e desenvolver as entidades
agregadas, quando solicitada; representar e defender os interesses das
unidades agregadas perante as Orgãos municipais, estaduais, federais e
internacionais, quando solicitada; difundir e defender os princIpios das

0 unidades agregadas, mediante atividades relacionadas corn a cuitura e o
lazer no rneio rural, a geração de ernprego, corn o combate a forne e a
rniséria e a tado tipo de discriminacão de raga e a pessoas portadoras de
deficiência fisica e, por firn, corn tecnoiogias alternativas adaptadas e
acessiveis ao pequeno produtor rural, de forma a defender e proteger 0 rneio
ambiente.

Irnporta salientar que tal Associaçâo atende aos requisitos alistados no art.
1 1 da Lei no 12.972, de 27/7/98, irnprescindiveis para que ela possa ser
declarada de utiiidade pübiica estadual, a saber, a camprovação de que
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adquiriu personalidade jurIdica; está em funcionamento ha mais de dois anos;
os cargos de sua direção nào são remunerados; seus Diretores são pessoas
idôneas.

Diante do relatado, temos por certo que Os nobres pares haverão de dar
apoio a aprovação deste projeto de lei, que constitui justo e oportuno
reconhecimento a AMEFA pelos relevantes trabalhos que vem prestando a
comu nidade.

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

PROJETO DE LEI N'415/99
Obriga as empresas de transporte coletivo intermunicipal a afixar aviso de

indenização a passageiros vitimas de acidentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas rodoviárias de transporte interrnunicipal de

passageiros que operam dentro dos limites do território do Estado de Minas
Gerais ficam obrigadas a afixar, no interior de seus veiculos e em local visivel,
aviso sobre a indenização a que tern direito a pessoa neles acidentada.

§ 1°- 0 aviso a que se refere este artigo terá a seguinte redacão: "Todas as
pessoas que forem vItimas de acidentes de trãnsito causados por velculos
automotores de vias terrestres, transportadas ou não, serão indenizadas pelo
seguro obrigatOrio a que se refere a Lei Federal n° 6.194, de 19/1211974.".

§ 2° - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagern de Minas Gerais
- DER-MG - definir as dirnensöes do aviso mencionado neste artigo.

Art. 2° - Esta lei sera regularnentada no prazo de sessenta dias contado da
data de sua publicação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de junho de 1999.
Chico Rafael
Justificação: Ha vinte e cinco anos vigora a Lei Federal n° 6.194, que

institulu o seguro obrigatOrio corn vistas a favorecer as pessoas que forem
vitimas de acidentes de trânsito causados por veIculos autornotores em vias
terrestres. Entretanto, a maioria dos usuários do transporte coletivo
intermunicipal, por desconhecimento da lei, deixam de receber as
correspondentes indenizaçôes.

0 presente projeto de lei tern o objetivo de divulgar direito expressamente
definido em lei, corn o que esperarnos estar valorizando a cidadania em Minas
Gerais.
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- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Transporte para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LE! N'416/99

Veda o acesso de pessoa jurIdica a crédito püblico estadual nos casos que
menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedado a administração püblica estadual conceder auxilios,

contribuiçoes, incentivos fiscais e financeiros, empréstimos e financiamentos,
bern como oferecer garantias de qualquer natureza a pessoa juridica que não
comprovar a observância do disposto nos § 1 0 e 20 do art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho, corn a redaçao dada pelo Decreto-Lei n°
229, de 28 de fevereiro de 1967.

Parágrafo ünico - Para os efeitos desta lei, consideram-se como integrantes
da adrninistração ptiblica estadual os órgãos da administração direta e
indireta, nesta incluldas as autarquias, as fundaçoes e as sociedades de
economia mista estaduais, bern como as entidades por elas controladas.

Art. 2° - 0 pedido de acesso ao crédito pblico sornente será objeto de
exame pela adrninistração pUblica estadual quando a pessoa juridica
destinatária do benefIcio comprovar, quando for o caso, o cumprirnento dos
dispositivos a que se refere o artigo anterior.

Art. 3 1) - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de junho de 1999.
Chico Rafael
Justificação: 0 art. 389, § 1° e 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho,

corn a redação dada pelo Decreto-Lei n° 229, de 28/2/67, assim dispöe:
"Art. 389- .....................................................................................
§ 1 0 - Os estabelecimentos em que trabalharern pelo menos 30 (trinta)

muiheres corn mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado
onde seja permitido as empregadas guardar sob vigilância e assisténcia Os

C 	 seus fllhos no perlodo de amamentação.
§ 21 - A exigéncia do § 1° poderá ser suprida por meio de creches distritais,

rnantidas, diretamente Cu mediante convénios, corn outras entidades püblicas
ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do
SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais".

Este projeto de lei tern por objetivo fazer corn que seja cumprida a
supracitada legislação federal. A recusa da concessâo de crédito püblico é
uma forma legItima de fazer corn que os direitos da mulher trabalhadora
sejam, de fato, assegurados, uma vez que não 6 aceitável nem ético que
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empresas em descompasso corn a legislaçao vigente recebam incentivoS
ptblicos.

Pela justiça e oportunidade da proposta, esperarnos contar corn o apoio de
nossos nobres pares a sua aprovaçào.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
I nterno.

PROJETO DE LEI N o 417/99
Declara de utilidade püblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Born Despacho, e corn sede MunicIpio de Born
Despacho.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utitidade püblica a Associaçâo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Born Despacho, corn sede no MunicIpio de Born
Despacho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, dejunho de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justificaçào: Sao inegáveis os serviços prestados pelas Associaçöes de

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais.
Os relevantes servicos prestados por estas entidades merecern grande

destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem gracas ao esforço, a
abnegação e, sobretudo, ao espirito de amor ao próximo de seus dirigentes.
Sem possuirern urn orçamento fixo sobrevivem de subvençöes, de prornocao
de eventos rentáveis, de doacoes e de gestos de pessoas caridosas.

A APAE do Municipio de Born Despacho já foi declarada de utilidade pUblica
pelo rnunicipio, por rneio da Lei Municipal n° 916 de 14/10/83 e corn registros
em órgãos estaduais.

Sua declaraçáo de utilidade püblica em nIvel estadual perrnitirá que a
entidade se tome apta a alçar projetos maiores no desenvolvirnento de suas
atividades.

Assim sendo, espero o costumeiro apoio dos meus pares, para a aprovaçao
deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
NO 427/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo
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ao Secretário de Administraçào corn vistas a que se faca cumprir o Decreto no
36.033, que regularnenta a Lei no 10.961, objetivando a promoçao e a
progressão de servidores pUblicos. (- A Comissão de Administracâo PUblica.)

NO 428/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçöes corn o Sr. Agilio Monteiro Filho pela
posse no cargo de Diretor-Geral da Policia Federal. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

NO 429/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçöes corn o Prefeito e Os Vereadores do
MunicIpio de Ervália pela comemoração dos 60 anos de sua emancipação
politico-administrativa. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N O 430/99, da Comissào Especial do Cólera no Jequitinhonha, solicitando
seja encarninhado ofIcio ao Sr. Bruno Murta Gaspar de Oliveira, Chefe
Distrital da COPASA-MG, para que encarninhe a citada Comissão Especial
relatOrio corn as atividades realizadas pela COPASA-MG no combate ao
cólera e corn sugestöes para a solução da epidemia. (- A Mesa da
Assembléia.)

NO 431/99, do Deputado Dairno Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacöes corn o Sr. Antãnio Maciel Neto por
sua assuncão da Presidência da Ford do Brasil. (- A Comissão de Turisrno.)

NO 432/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado corn vistas a que sejarn
exarninadas corn rigor as contas do Governo de 1998 e subseqüentes, corn
relaçäo a dotaçao orçarnentária do setor de Ciëncia e Tecnotogia.

N O 433/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado corn vistas a que, na lei orçamentária a ser enviada a
esta Casa, a ciência e a tecnologia sejam tratadas corno questöes de Estado
e que se garanta o repasse dos duodécimos, nos termos do art. 212 da
Constituicâo do Estado. (- DistribuIdos a Comissão de Educacào.)

NO 434/99, da Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha,
0 solicitando seja formulado a Diretora da Regional de Saide de Pedra Azul

pedido de envio a essa Cornissâo de relatório detalhado das atividades
realizadas por esse Orgào no combate ao cólera, bern corno de sugestöes
para soluçâo definitiva do problema.

NO 435/99, da Comissäo Especial do COIera no Vale do Jequitinhonha,
solicitando seja formulado ao Comandante do Pelotäo da Poilcia Militar de
Pedra Azul pedido de envio a essa Cornissão de relatOrio detaihado das
atividades realizadas por esse destacamento, como Orgâo de defesa civil, no
combate ao cólera, bern como de sugestoes para solucâo definitiva do
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problema. (- Distribuldos a Mesa da Assernbléia.)
- São também encaminhados a Mesa requerirnentos dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva (2), Miguel Martini, Marcia Kangussu, Antonio Carlos Andrada,
Ermano Batista, Adelmo Carneiro Leão, Wanderley Avila e Arlen Santiago e
outros.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes dos Deputados Bilac

Pinto, Wanderley Avila, Djalma Diniz e Antonio Genaro, da Comissão Especial
da Seca no Norte de Minas e das ComissOes de Direitos Humanos, de
Administração Pblica, de Transporte e de Educação.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência interrompe as

trabalhos ordinários, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, para
receber a Exmo. Sr. Secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Dr.
Manoel Costa, que comparece a esta Casa, a requerimento dos Deputados
Márcio Cunha, João Paulo e José Milton, aprovado em Plenário, para prestar
informacOes sobre a situaçao financeira do Estado e as medidas legais
adotadas pelo Governo.

- A ata da parte desta reunião em que estiveram interrompidos as trabalhos
ordinários será publicada em outra ediçao.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
• Sr. Presidente - Estão reabertos as trabalhos ordinários.

21 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçoes
• Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a l a Parte, a Presidência

passa 21 Parte da reunião, corn a 1' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçOes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de requerimentos. Estão abertas as inscriçOes para a Grande
Expediente da prOxirna reunião.

Questáo de Ordem
o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Quero apresentar uma questäo de

ordem corn fundamento no art. 173, § 5°, do Regimento lnterno. Tomamos
conhecirnento, através da publicação do "Minas Gerais" de 24/6/99, da
distribuiçOo as ComissOes do Projeto de Lei no 399/99, do Governador do
Estado.

A matéria foi despachada as ComissOes de Constituição e Justiça, de
Administraçao PCiblica e de Fiscalização Financeira e Orcamentária, nos
termas do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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Tendo em vista que a projeto versa sobre diversas matérias corno criação

de secretaria, extinção de empresa e alteração da estrutura de diversos
órgãas do Estado, não ha como se esquivar do cumprimento do § 5° do art.
173, que determina: "§ 51 - A proposição que versar sobre mais de uma
matéria será encaminhada, preliminarmente, a Camissão de Constituiçao e
Justiça para desmembramento em praposiçOes especificas".

Assirn sendo, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que refaça seu despacho,
encarninhando a projeto, preliminarmente, a Comissão de Justiça, para que
esta proceda ao desmembramento exigido pelo Regimento Interno, sem que
se alegue tratar a projeto de matéria ünica - reforma administrativa.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai examinar a questão de ordem de V.
Exa. e aportunamente a responderá.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termas do inciso IV do art. 180, c/c a inciso I do art. 284,

do Regimento Interno, e tendo em vista a prornulgação da Lei no 13.243, de
23/6/99, publicada no "Diana do Executivo" de 24/6/99, e oriunda do Projeto
de Lei n o 265/99, determina a arquivamento, par perda de abjeto, dos Projetos
de Lei n

o
s 81/99, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, e 140/99, do

Deputado Mauni Torres.
Mesa da Assembléia, 29 de junho de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exercIcio da Presidéncia.

DECISAO DA PRESIDENCLA
A Presidéncia, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei no 409/99, do Governador do Estado,
ao Projeto de Lei n o 315/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, par guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 29 de junho de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exercicia da Presidência.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação dos Projetos de Lei n o
s 388/99, do Deputado Alencar

da Silveira JUnior, e 398/99, do Deputado Marcia Cunha, ao Projeta de Lei no
340/99, do Deputado Carlos Pimenta, par guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 29 de junho de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exercIcio da Presidência.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação da Mensagem no 34/99, do Gavernador do Estado, ao
Projeto de Resolução n o 408/99, do Deputado Alberta Pinto Coelho, urna vez
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que o objetivo da solicitaçào contida na mensagem está contemplado no
referido projeto.

Mesa da Assembléia, 29 de junho de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exercIcio da Presidência.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçoes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Antonio Genaro - informando
sua renüncia como suplente na Comissâo de Assuntos Municipais (Ciente. A
Area de Apoio as ComissOes e cOpias as Liderancas.); e Djalma Diniz -
indicando o Deputado Dinis Pinheiro como suplente na Comissâo de
Assuntos Municipais, na vaga do Deputado AntOnio Genaro (Ciente. Designo.
A Area de Apoio as ComissOes e cópias as Liderancas.); pela ComissOo de
Educaçao - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei no 

313/99,
do Deputado Agostinho PatrOs, e do Requerimento no 396/99, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; pela ComissOo de Transporte - aprovação, na 13a
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n os 382/99, da Deputada Elaine
Matozinhos; 384/99, do Deputado Marco Regis; 385/99, da ComissOo de
EducaçOo, e 387/99, do Deputado César de Mesquita; pela ComissOo de
AdministraçOo Püblica - aprovação, na iia Reuniao Ordinária, do
Requerimento no 390/99, do Deputado Doutor Viana; pela Comissâo de
Direitos Humanos - aprovaçâo, na 12a ReuniOo Ordinária, do Requerimento no
383/99, do Deputado Marco Regis; e pela Comissão Especial da Seca no
Norte de Minas - informando o fim de suas atividades e encaminhando o
relatOrio final (Ciente. Publique-se.).

- 0 relatOrio final da Corn issão da Seca no Norte de Minas é o seguinte:
RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA, NO PRAZO DE 60

DIAS, PROCEDER A LEVANTAMENTO NO NORTE DE MINAS SOBRE OS
EFEITOS DA SECA E SUAS CONSEQUENCIAS PARA A VIDA PUBLICA,

ECONOMICA E SOCIAL NA REGIAO
1 - Antecedentes
Em decorrência de requerimento de autoria do Deputado Carlos Pimenta,

aprovado pelo Plenário desta Casa, em 24/2/99, e publicado no "Diário do
Legislativo" de 26/2/99, foi instaurada a ComissOo Especial para, no Prazo de
60 Dias, Proceder a Levantamento no Norte de Minas sobre os Efeitos da
Seca e Suas Consequencias para a Vida POblica, EconOmica e Social na
RegiOo, que, no momento de sua designaçao, passou a denominar-se
Comissão Especial da Seca no Norte de Minas.

Compuseram a Comissao, corno membros efetivos, os Deputados
Agostinho Silveira, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues e
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JoOo Batista de Oliveira e, como suplentes, os Deputados Djalma Diniz,
Pastor George, José Henrique, Doutor Viana e Márcio Kangussu.

No dia 4/3/99, em reuniào que teve como Presidente "ad hoc" o Deputado
Agostinho Silveira, foram eleitos os Deputados Dimas Rodrigues e Agostinho
Silveira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente, e o Deputado Carlos
Pimenta foi designado relator.

A primeira reuniOo ordinária, no dia 9/3/99, foi dedicada ao planejamento
dos trabaihos da Comissäo. Foram apresentados e aprovados cinco
requerimentos, que permitiram estabelecer uma agenda minima. As reuniOes
ordinárias, destinadas a ouvir os convidados relacionados nos requerimentos
mencionados, foram marcadas para as terças-feiras, no perlodo vespertino.
Também se fixaram as visitas técnicas e as audiências pOblicas, realizadas
em pontos focais da regiào afetada pela seca em Minas Gerais, nos vales do
SOo Francisco e do Jequitinhonha, para onde foi estendida a area de estudo
da Comissao, em razäo de requerimento apresentado pela Deputada Maria
José Haueisen.

No decorrer dos trabalhos, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
apresentou requerimento, imediatamente aprovado, solicitando a
prorrogacäo, por 30 dias, do prazo de trabalho da Comissão, conforme
previsto no Regimento Interno da Assembléia Legislativa.

2 - Objetivos
De acordo corn a justificaçâo do requerimento inicial, a constituiçao da

Comissão Especial se fez necessária em virtude da situacOo extremamente
difIcil por que passa o Node de Minas, em razão dos efeitos danosos e
cumulativos das secas que assolam a região ha vários anos.

Segundo esse requerimento, as providéncias tomadas, por órgãos federais
ou estaduais, nâo tern trazido resultados eficazes para combater os efeitos
das prolongadas estiagens, gerando grande expectativa nas autoridades e
desespero nos produtores rurais.

Assim, para o requerente, esta ComissOo tern a irnportante missão de
apontar as principais dificuldades e entraves para a solucão dos problemas,
bern como propor uma ação coordenada e homogênea, envolvendo os
diversos Orgãos responsáveis pelo combate aos efeitos da seca, tanto do
Governo Estadual quanto do Federal.

3 - Trabalhos realizados
Para melhor atingir os objetivos propostos, a CornissOo promoveu

audiências pUblicas, reuniOes ordinárias e extraordinárias e visitas técnicas ao
Projeto Jaiba e aos Municipios de Janaüba e AraçuaI. Estas Oltirnas foram
realizadas em conjunto corn a Cornissão de Politica Agropecuaria e
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Agroindustrial.

Na visita ao Projeto Jalba, houve uma audiência püblica corn os agricultores
do projeto, seguida de ampios debates. Em JanaCiba, estiveram reunidos
Prefeitos, Vereadores e outras lideranças da região, verificando-se intensa
participaçâo dos segmentos envolvidos. Fato similar ocorreu em Araçuai,
onde se fez presente numerosa representaçao de lideranças dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri.

3.1 - Relacao dos convidados ouvidos em reuniöes ordinárias e
extraordinárias

16/3/99: Ten.-Cei. PM James Ferreira Santos, Secretário Executivo da
Coordenadoria de Defesa Civil - CEDEC.

23/3/99: Abelard Carlos Pimenta, Presidente da Associação de Vereadores
da Area Mineira da SUDENE - AVAMS -; Cirlaco Serpa de Menezes,
Superintendente Regional da Cia. de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF -; Edailton AntOnio Godinho Pimenta, Presidente da
Associação dos Municipios do Alto Jequitinhonha - AMAJE -; Frederico Carlos
de Carvaiho Soares, Coordenador da Fundação Nacional de SaUde -FNS-MG
-; GetUlio Neiva, ex-Deputado Federal; Josemar Soares, Prefeito de
Varzelândia; Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário de Estado da Justiça;
Renato Rebello Freitas, Diretor do Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS -; Roberto GrapiUna, Presidente da Associação dos
Municipios do Baixo Jequitinhonha - AMBAJ -; Ronaldo Mota Dias, Presidente
da Associação dos MunicIpios da Area Mineira da SUDENE - AMAMS.

30/3/99: Armando Francisco dos Santos, Vereador em São Francisco,
representante da AVAMS; Dênio Marcos SimOes, Presidente da Associação
dos Municipios do Médio São Francisco - AMESF -; Eduardo Pires, Secretário
Executivo da Associacão dos Municipios do Alto Jequitinhonha - AMAJE -;
Maria de Lourdes Pereira Santos, representante do Sr. Tilden Santiago,
Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
Nodge de Castro Maia, representante do Sr. Marcelo Siqueira, Presidente da
COPASA-MG; Rogerio Rocha Rafael, Presidente da Associação dos
MunicIpios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -; Ronaldo Mota Dias,
Presidente da Associacão dos Municipios da Area Mineira da SUDENE -
AMAMS -; Sérgio Luis Amaral Ferreira, Superintendente da Superintendência
de Desenvolvimento do Node de Minas - SUDENOR.

6/4/99: Antonio Lima Bandeira, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado
da Agricultura; João Carlos Guimarães, Coordenador de lrrigação e
Drenagem da EMATER; Marcos Reis Araüjo, Diretor Técnico do IMA;
Sebastião Gonçalves de Oliveira, Chefe da Associação de Planejamento e
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Coordenação da EPAMIG.

13/4/99: Adelino Pereira Dias, ex-Deputado e ex-Prefeito de JanaUba; João
Bosco Senra, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -
José Medina, Coordenador de Tecnologia Florestal do IEF; Marcia Couto de

Melo, representante da Fundacâo Centro TecnolOgico de Minas Gerais -
CETEC.

20/4/99: Augusto César Soares dos Santos, Coordenador do Piano Diretor
das Bacias Afluentes do Rio São Francisco, da RURALMINAS.

5/5/99: Aloisio Marcos de Vasconcelos Novais, Diretor de Distribuicào da
CEMIG; Rogério Rocha Rafael, Presidente da Associaçao dos MunicIpios do
Médio Jequitinhonha - AMEJE.

21/5/99: Abelard Carlos Pimenta, Presidente da Associacão de Vereadores
da Area Mineira da SUDENE - AVAMS -; Evaldo Ferreira de Fatima, Prefeito
de Cristália; Jairo Athayde Vieira, Prefeito de Montes Claros; Lanfroi
Fernandes da Cruz, Prefeito de Jalba; Renato Rebello Freitas, Diretor do
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS -; Roberto
Mauro Amaral, Diretor da EMATER-MG; Ronaldo Mota Dias, Presidente da
Associacao dos MunicIpios da Area Mineira da SUDENE - AMAMS -; Sergio
Luis Amaral Ferreira, Superintendente da Superintendéncia de
Desenvoivimento do Node de Minas - SUDENOR -; Tarcisio Delgado, Prefeito
de Juiz de Fora; Evaldo Ferreira Gonçalves, Vereador e representante do
Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros.

25/5/99: Odair Santos JUnior, representante da SETASCAD; Pedro Paulo
Ferreira dos Santos, ex-Diretor de Recursos Hidricos e Meio Ambiente da
COPASA-MG; RUbio Andrade, ex-Superintendente da SUDENOR.

ReuniOes conjuntas corn a Comissão de PolItica Agricola e Agroindustrial:
29/4/99: Bruno Murta Gaspar de Oliveira, representante da COPASA-MG;

Carlos Alberto de Oliveira, representante da SETASCAD; EdaIlton AntOnio
Godinho Pimenta, Presidente da Associaçâo dos MunicIpios do Alto
Jequitinhonha - AMAJE -; Erotides José Filho, representante do IEF;

0 Eustáquio Lomelino Cardoso, representante do IGAM; Flávio Andrade,
Professor da UFOP; lano Maioline, Presidente da Cãmara Municipal de
AraçuaI; Liliane Ramure, representante do IMA; Marcos AntOnio de Souza,
Promotor da Comarca de AracuaI; Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita
de AracuaI; Messias Eustaquio Farias; Roberto GrapiUna, Presidente da

0 Associacão dos MunicIpios do Baixo Jequitinhonha - AMBAJ -; Rogério
Rocha Rafael, Presidente da Associacão dos MunicIpios do Médio
Jequitinhonha - AMEJE-; Silvio Marques Brum, representante da EMATER;
Teófilo Barbosa Neto, Presidente da Associacão dos MunicIpios do Mucuri -
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AMUC.
18/3/99: Alolsio Guedes Barra, Diretor de Financas da RURALMINAS; Cab

Brandão, Presidente da RURALMINAS; Carlos Antonio Landi Pereira,
Gerente Executivo do Projeto JaIba; Ciriaco Serpa de Menezes,
Superintendente da CODEVASF; João Anibal Soares, Presidente da Cârnara
Municipal de Jalba; Juraci Moreira Souza, Diretor de PolItica Agricola da
FETAEMG; Lanfrob Fernandes da Cruz, Prefeito de JaIba; Ronaldo Mota Dias,
Presiderite da Associacão dos Municipios da Area Mineira da SUDENE -
AMAMS-; Sergio Luis Amaral Ferreira, Superintendente da Superintendéncia
de Deserivolvirnento do Node de Minas - SUDENOR.

4 - ConclusOes
A Cornissão Especial que ora conclui os seus trabalhos adotou como

premissa que as secas na região são urn problema permanente, de arnpla
recorréncia, que a cada dia vern se agravando, devido a inércia do poder
püblico em combater seus efeitos corn med idas eficientes.

Ha urn imenso conjunto de dados de natureza técnico-cientifica que
comprovam a iricidéncia desse fenOmeno clirnático na area norte-rnineira.
Series histOricas de rnedidas das precipitacOes pluviais e das vazOes dos rbos
ali situados demonstram, de forma cabal, que a deficléncia hidrica tern se
acentuado corn o transcorrer dos anos. Os fatores que contribuem para 0
recrudescirnento das secas são diversos, rnas todos assentados sobre urna
base cornurn: a intervencão antrópica descontrolada.

Ern 1981, a Fundacão Centro Tecnolôgico de Minas Gerais - CETEC -, ao
publicar o projeto Planoroeste 2, já dava conta de que, no Node de Minas, a
cada perbodo de dez anos, as culturas agricolas tern sete safras frustradas.
Não e preciso ser economista ou cientista social para perceber que tal
indicador é incompatIvel corn qualquer atividade produtiva econornicarnente
rentável. Ainda rnais no rneio rural, onde a notória ausência de uma politica
agricola adequada, por si 50, já é fator de desestabilização da produção.

As consequOncias desse quadro para o Node de Minas e o vale do
Jequitinhonha são de todos conhecidas: êxodo rural, abandono das
atividades produtivas e estagnaçao econãmica, criando a cada dia urn fosso
ainda major entre essas regiães e as de major desenvolvirnento em nosso
Estado.

E preciso ter em mente que estarnos atravessando urna seqüêncba de anos
corn precipitacOes bern rnenores que a media anuat histórica de 800mm, valor
abaixo do qual se caracteriza o clima semi-árido. E fato conhecido que, apôs
urn perbodo de chuvas escassas e rnal distribuidas, corno tern acontecido em
Minas, a seca se agrava, devido a falta de reposição dos estoqueS hIdricos
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naturals.

Estamos no inIcio de urn perlodo critico, que se estenderá ate o longlnquo
mês de novembro, quando, pela graca de Deus, urn novo ciclo de chuvas
deverá iniciar-se.

As conclusOes dos trabalhos realizados por esta Comissão Especial estão,
por isso, agrupadas em dois blocos: urn, de açoes ernergenciais, que visam a
combater os efeitos da seca no ano em curso, que já são notOrios; o outro, de
acOes permanentes, que tern por objetivo a preparacão da região para o
convivio harmônico corn as suas caracterIsticas climáticas.

Não devernos deixar dOvidas, entretanto, sobre as proposbçOes desta
Comissão. As medidas ernergenciabs são necessárias para minirnizar as
conseqüêncbas de urn problerna crOnico, que jé se antevO como gravissirno,
neste ano de 1999. Mas devemos deixar bern claro que a adocão de rnedidas
emergenciais não pode implicar o adiamento das acOes perrnanentes de
combate aos efeitos da seca, objetivo Ultimo desta Cornissão.

Antes de passarmos as propostas, gostarIarnos de lembrar que elas são
fruto de urn trabalho realizado ao longo desses 90 dias. Nesse perlodo,
ouvimos representantes de entidades e orgãos pOblicos, federals e estaduabs,
de sindicatos patronais e de trabalhadores, de colonos, de produtores
agricolas, de sern-terras, de técnicos e de moradores da região do semi-árido,
dos vales do São Francisco, Pardo, Jequitinhonha e Mucuri.

O que esta Cornissão fez fob reunir e analisar as opiniOes e sugestOes
desse imenso contingente de habitantes da região semi-árida de Minas,
sisternatizando-as em forma de propostas, que esperarnos sejarn
implernentadas pelo atual Governo.

4.1 - Medidas Ernergenclais
As açOes que, a seguir, serão propostas visam a minirnizar os efebtos da

seca no corrente ano. São, podanto, rnedidas de caráter emergencial, que,
postas em prática, contribubrão para arnenizar as graves conseqüências que a
escassez de água provoca na econornia regional. Algurnas delas
correspondem a retomada de soluçOes que, na atualidade, estão paralisadas,
causando grande bnsegurança na população que se destinavam a atender.

1 - Completar os postos tubulares ja perfurados nos prograrnas
ernergenciais executados no Node de Minas e no Jequitinhonha.

Segundo avaliação feita durante os trabalhos desta Cornissão, ha, na area
minebra da SUDENE, mais de 150 pocos tubulares perfurados sem as
cornplementaçöes necessárias para a sua utblização. Ern rnuitos, faltarn as
bombas e tubuaçOes; em outros, a energização; ern outros, ainda, ambas as
coisas. Esses pocos não estão atendendo a sua finaibdade preclpua,
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caracterizando o desperdicio de recursos e de potencial.
Para que se complete a instalacão dos equipamentos nesses poços, torna-

se necessária uma aco integrada da COPASA-MG (responsável pela
maioria das perfuracoes) e da CEMIG, devendo esta Ultima providenciar a
extensâo das redes elétricas ate os pocos, para fazer funcionarem os
equipamentos instalados.

Uma opcão para o barateamento dessas instalaçães, no que diz respeito a
energia elétrica, seria a equiparacão dos pocos tubulares a uma casa de
máquinas. Isso possibilitaria a CEMIG o enquadramento desse tipo de obra
em um programa já existente na empresa. Consequentemente, haveria um
ganho de tempo na colocação desses pocos a servico da comunidade.

2 - Dar continuidade ao programa de construção de pequenos barramentos.
Esse programa, que tem o mérito de ser uma das melhores acöes no

combate aos efeitos da seca, deverá passar por uma profunda avaliaçao,
para sanar os vIcios detectados durante a sua execuçäo, no ano de 1998.

Avaliamos que esse programa sO poderá atingir plenamente seus objetivos
se houver o envolvimento direto das prefeituras municipais corno elemento
auxiliar na fiscalização das obras e o da comunidade beneficiada na indicaçâo
de alternativas para locacao dos barramentos e priorização do uso das águas.

Além disso, esta Comissào recebeu inUmeras denUncias de graves
irregularidades na construção de diversas barragens. Algumas não acumulam
água, como, de fato, verificamos quando da visita a obra feita em Chapada do
Lagoào, em AraçuaI. Outras tern problemas estruturais, e muitas ficaram sO
no papel. Por isso, recomendamos que o Executivo proceda a um
levantamento completo dos barramentos construidos e que apresentam
problemas, para verificar a possibilidade de recuperá-los plenamente e
colocá-los a servico das comunidades.

3 - Reduzir o ICMS dos produtos do semi-árido mineiro para 12%.
Em uma região onde ha risco major para a produção agrIcola, é

fundamental que o Governo incentive fortemente o produtor rural, corn o
objetivo de dar-Ihe tranquilidade e perspectivas em médio prazo. Contribui-se,
dessa forma, para a continuidade das atividades agrIcolas regionais, dando
condiçOes de cornpetitividade a produção local e de melhoria da oferta de
em pregos.

4 - Elirninar as taxas de licenciamento arnbiental para Os projetos de
irrigacão corn area de ate 20ha, a serem implantados na area rnineira da
SUDENE.

0 licenciamento ambiental para projetos de irrigação é extremamente
necessário. Entretanto, as taxas cobradas pela Fundação Estadual do Meio
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Ambiente, que chegam a atingir R$6.000,00 por projeto, são fator de exclusão
do pequeno produtor rural. Marginalizados, esses irrigantes deixam de adotar
práticas e métodos adequados a conservação arnbiental, tao necessários
para a recuperaçao do Norte de Minas e do Jequitinhonha.

5 - Equiparar a tarifa diurna de energia elétrica a noturna, nos projetos de
irrigação da area mineira da SUDENE.

A irrigaçao no perIodo noturno exige, por parte do produtor rural,
investimento de capital financeiro incompatIvel corn a realidade
socioeconOmica da maioria dos irrigantes da regiao. 0 benefIcio ofertado pela
reducâo da tarifa de energia elétrica no periodo noturno so pode ser
alcançado por aqueles que dispãern de capital para automatizar a irrigacào de
suas areas de trabalho e adquirir a técnica necessária ao manejo desses
equipamentos.

Exclui-se desse contexto o pequeno produtor rural, que não possui recursos
financeiros nern linhas de crédito suficientes para comprar os equipamentos e
aprender a técnica necessária para o born funcionamento dos equipamentos
de irrigação no periodo noturno.

E preciso, nesses casos especificos, haver a reduçâo da tarifa diurna,
equiparando-a a noturna, quando se tratar de projetos de irrigação de
pequeno porte.

6 - Liberar a licença ambiental da barragem de São Gregorio, no MunicIpio
de Ubal.

A barragem de São Gregorio tern potencial para beneficiar ampla area dos
MunicIpios de Ubal, Campo Azul, Campo Chique e demais municIpios
vizinhos, gerando ernprego e fortalecendo a produçao agrIcola.

A construcao desse importante barramento está dificultada pela falta da
licença arnbiental competente, o que vem provocando atraso no cronograma
da obra e grande frustraçao da populaçâo local.

Propomos a realizaçao de gestoes junto a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável para que seja liberada, corn urgência, a licenca
requerida para a continuidade da obra e de outras barragens planejadas para
a regiâo.

7 - Realizar gestôes para viabilizar o pagamento referente ao més de
dezembro de 1998 aos trabalhadores das frentes de trabalho e dar
continuidade ao prograrna.

Esta Comissão pOde detectar a grande insatisfaçao existente na area
mineira da SUDENE, decorrente do atraso do pagamento do mês de
dezembro de 1998 aos trabalhadores das frentes de trabalho. fato sem
solução ate o presente momento.
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Torna-se, pois, fundamental a realizaçáo de gestães junto ao Executivo
estadual, corn vistas ac, pagamento imediato desses salários.

Por outro lado, Minas Gerais no foi contemplada corn Os beneficios da
Medida ProvisOria n° 1.822, de 1999, que prevé a permanéncia dessas
frentes nos Estados do Nordeste. Esta Casa deverá encaminhar ofIcio ao
Presidente da Repüblica, aos Ministros e Deputados Federais da bancada de
Minas solicitando a incluso da area mineira da SUDENE entre aquelas nas
quais se pretende manter as frentes em atividade.

8 - implantar ag(§ncias do Banco do Nordeste do Brasil nas cidades-pólos
do vale do Jequitinhonha.

A recente inclusâo do vale do Jequitinhonha na area mineira da SUDENE
precisa ser cornplernentada corn acöes concretas que permitarn sua real
ntegraçäo na area de atuaçäo desse órgão. A instalação de agéncias do
Banco do Nordeste no vale do Jequitinhonha facilitará o acesso dos
produtores agricolas e industriais a essa importante instituicâo financeira.

9 - Estender ao vale do Mucuri os beneficios da prorrogaçäo do prazo de
vencimento dos ernpréstimos do Prograrna Nacional de Agricultura familiar -
PRONAF.

0 PRONAF tern trazido inümeros benefIcios ao pequeno produtor rural.
Contudo, as linhas de créditos e a forma de quitacao dos empréstimos
tomados apresentam problemas e deveriam ser reavaliadas, para que o
PRONAF alcance plenamente seus objetivos.

Uma melhoria importante nesse programa seria a concessão do tempo de
doze meses de caréncia, a partir da efetiva liberag5o do crédito pelo Banco.
Hoje o produtor rural perde ate quatro meses, entre a assinatura do contrato -
data em que se inicia a contagem do prazo - e a disponibilizacão do recurso
financeiro.

Além dessa mehoria, é necessário que os beneficios já concedidos a
outras regiöes afetadas pela seca sejam estendidos ao vale do Mucuri,
principalmente o da prorrogação dos prazos de vencimento dos contratos
atuais.

10 - Intensificar e acelerar o processo de titulação das terras nos perImetros
irrigados.

Urna das queixas mais freqüentes ouvidas por esta Comissâo diz respeito a
grande insegurança causada aos colonos dos projetos de irrigação pea
morosidade do processo de titulação da terra.

Sern o tItulo de propriedade, o colono sofre limitaçoes na obtencao de
financiamentos para suas atividades.

Trata-se de urna questão que tern colocado em risco os projetos de
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irrigação para pequenos produtores, que, sem capital e impedidos de obter
financiamento, não conseguem tornar produtivas suas areas, passando a ser
presas fáceis para os atravessadores.

11 - Implantar estação de tratarnento de água e esgoto no MunicIpio de
Mata Verde.

Nessa localidade, uma significativa parcela da população encontra-se
prejudicada pea poluicão do córrego que banha a sede municipal, em virtude
do lançamento dos esgotos da area urbana em suas águas.

Trata-se de uma situacâo Impar, pois parte da população local tern
recolhido sistematicarnente o valor estipulado pelas autoridades para a
implantação da estacâo de tratarnento. Sendo urna instalacao que ja vem
sendo custeada pelos próprios cidadàos, sua construção pouco onerará o
poder pUblico.

12 - Irnplernentar no Projeto Jaiba as seguintes acöes:
a) Aumentar e equipar o destacarnento da Policia Militar do Projeto Jaiba.
Atualrnente, o destacamento da Policia Militar do Projeto Jaiba é constituido

por uma guarnicao minima, desprovida das viaturas necessárias ao
desempenho de suas funcöes.

São apenas quatro rnilitares destacados para o projeto, dispondo somente
de urn veiculo para o atendimento de todas as ocorrências policiais.

Deverão ser realizadas gestoes junto ao Cornando da PolIcia Militar para
que essa deficiência seja imediatamente sanada.

b) Asfaltar a Rodovia MG-401, no trecho DER a Matias Cardoso.
Essa obra cornplementará a malha viaria minima para atendimento das

dernandas do Projeto Jaiba relativas ao transporte rodoviário. Além disso,
possibilitará o atendimento do Municipio de Matias Cardoso e facilitara o
acesso dos trabaihadores residentes naquela localidade a area do Projeto.

c) Construir e reforrnar escolas da rede pUblica.
Pleiteia-se a construcão de sete escolas equipadas corn quadras

poliesportivas nos nCicleos habitacionais do Projeto Jalba, bern como a
reforma de trés outros prédios escolares de 10 grau e urn de 2° grau.

4.2 - Medidas Permanentes
1 - Adotar urn novo modelo de gestão para os perIrnetros irrigados que

privilegie a diversificaçâo das culturas, a estrutura de comercialização dos
produtos e a irnplantacão de agroindistrias nas areas produtoras.

0 rnodelo de gestäo que atualmente se emprega nos perirnetros irrigados
em Minas tern conduzido os produtores a investir em urna Unica cultura, ern
consequência de uma decisão irnediatista de mercado, que leva os Bancos a
conceder empréstimos dirigidos a alguns poucos produtores.
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Essa monocultura cornpulsória, induzida par financianieritos dirigidos,
provoca desequilIbrios na produção e queda de preco. Além da necessidade
de se mudar o modelo de financiamento, de modo a impedir que a entidade
de crédito obrigue o produtor a se direcionar para determinada cultura, deve-
se pensar na instalação de agroindUstrias nos perImetros irrigados, voitadas
para a industrializaçao dos produtos e, especialmente, para a absorção dos
excedentes agricolas.

Os beneficios dessa polItica são evidentes. Provocariam, de uma so vez,
estabilidade de preço e de volume de produção e permitiriam aos colonos
planejar suas colheitas.

O Projeto JaIba é urn exemplo clássico dos problemas causados pelo
excessivo direcionamento da produçao. Ate recentemente, os produtores sO
conseguiam financiamento para a plantio de banana, prática que se revelou
extremamente prejudicial ao born desempenho do projeto.

Esta Casa encaminhará oficio ao INDI-MG e a outros Orgãos do Estado,
solicitando que se empenhem na atração de agroindüstrias para a Jalba, e
também aos responsOveis pelo projeto, para que rnodifiquem a atual modelo
de gestão.

2 - Implementar programa de construcão de barragens, privilegiando os
eixos estudados pela CODEVASF e as projetos do DNOCS.

Nos estudos realizados pela CODEVASF, foram levantados 36 locais
favoráveis para a construção de barramentos de porte rnédio ou superior, na
area mineira da SUDENE. For sua vez, a DNOCS tern barrarnentos em
construção e autros projetados. Urn deles, a barragem do rio Congonhas, na
Serra Central, é de fundamental impartOncia para a região urbana de Montes
Claros e para a bacia hidrográfica do rio Verde. São projetos cujas estudos
básicos e orçamentos preliminares já foram realizados.

Nesse conjunto, devem receber atenção especial as barrarnentos de Sitia
Novo, em Porteirinha; dos cOrregos Gerais e Bananal, em Rubelita; de
Matrona, ern Montes Claros, e a grande projeto do rio Jequital. Este,
composto por dais barramentos, poderá irrigar urna area de ate 40.000ha,
produzir 20.000kw de energia elétrica e gerar cerca de 50 mil empregos.

Esse programa deve incluir, tarnbém, a cornplementaçao das obras em
algumas barragens, cam a implantação, por exemplo, dos perimetros
irngados de Berizal e Machado Mineiro, cujo projeto já tern assegurados as
recursos hidricos.

A construção desses barramentos depende de acão politica junta ao
governo federal, para a inclusão das obras no orçamento federal. Essa
medida poderá ser viabilizada a partir de uma acão canjunta desta Casa e

25

dos Deputados Federais da bancada mineira, visanda a necessária alocação
de recursas.

3 - Implantar programas de educação ambiental e capacitação de rnão-de-
abra.

Urn dos principals fatores a serem desenvolvidos a fim de habilitar a
indivlduo ao canvIvia harmonica corn regiOes de clima semi-árido é a
capacidade de percepcão ambiental, que lhe permitirá adequar seu modo de
vida as condicOes ambientais ecologicamente frágeis.

A educacão ambiental se apresenta, nesse contexto, coma elemento
importante para adaptacOo do homem as condiçoes agressivas do semi-árido.
Coma a produção de alimentos nessas areas requer técnicas as vezes
sofisticadas, é imperativa que se alie a educacão ambiental a preparação da
mão-de-obra para produzir alimentas sem degradar a natureza.

As universidades, em especial, a UNIMONTES, a UEMG, a UFOP, a UFLA
e a UFV, tern realizado cursos-pilotos na região do semi-árido, voltados para
esses temas. Tern ministrado, também, cursos de conhecimentos agricolas
para producão alternativa, de acordo corn a dispanibilidade hidrica regional. E
preciso que esses cursos sejarn sistematizados e massificados, para preparar
a população, especlairnente a do meia rural, para a convIvio corn as secas.
Esta Comissão deverá encamirihar oficlo ao Secretãrio de Estado da
Educaçaa, solicitando a inclusão, no curricula escolar, de matérias que
ensinem a convivia corn a seca ou a introducão de programas permanerites
para conscientizar as javens da necessidade de aprender a conviver corn
elas.

4 - Programa de recuperaçãa e conservacãa de ecassistemas.
O Norte e a Nordeste de Minas Gerais foram pOlas de urn modelo de

ocupacão territorial extrernamente agressiva e degradador do rneio ambiente.
A respasta da natureza aos desmatarnentos, queimadas, práticas agricolas

inadequadas e garimpos em leitos de rias foi a agravamento das condicöes
climáticas. Os rios perderam volume, as nascentes estão morrendo, e a
cobertura vegetal está reduzida a pequenos capOes.

E preciso inverter esse quadra. Ao lado dos prograrnas de educaçãa
ambiental, as Prefeituras, a IEF, a EMATER-MG e a instituto que
pretendemos ver implantada deverãa colocar em funcionamento urn
prograrna de recuperação da cobertura vegetal.

Propornos urn prograrna que crie uma parceria entre a praprietário rural e a
poder püblico, voltado para a recuperacão das matas de topo, das areas de
alta declividade e das faixas marginais das drenagens. E fundamental que urn
programa dessa natureza enfatize a cooperação entre o proprietário e a pader
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püblico como elo fundamental para a consecução de seus fins.

5 - Adequação institucional do Estado.
Uma açâo permanente de combate aos efeitos das secas requer, por parte

do Estado, uma estrutura institucional peculiar, para que se atue de forma
harmonica e coordenada, evitando desperdIcio de tempo, de recursos
humanos e financeiros e a dupiicaçao de esforços.

Nas audiências pOblicas realizadas na area mineira da SUDENE e nas
reuniOes em Belo Horizonte, esta Comissão pOde constatar que inUmeras
acOes de combate aos efeitos da seca foram realizadas de forma
descoordenada e corn grande desperdIcio de recursos pOblicos. Em urna das
visitas, verificamos a existência de urn pogo tubular perfurado em local onde
deveria existir o lago de urn barrarnento recém-construldo.

o mais grave é que nem a barragem nern o pogo estão funcionando. Ao
lado dessas duas obras, a popuiaçao de Chapada do Lagoao, em Aracuai,
continua dependendo da distribuiçao de água feita por carros-pipas. E
incompreensivel que o Estado tenha seus recursos dilapidados em obras mal
planejadas, inacabadas e ineficientes sob todos os aspectos. E, o que é pior,
que se superponham duas obras, enquanto diversas locaiidades deixam de
ser beneficiadas, por faita de urna coordenaçOo Onica para as acOes
governarnentais

Assim, estamos propondo a apresentaçâo do seguinte projeto de lei, cujo
objetivo central é permitir que, sob urn comando ünico e bern definido, Minas
Gerais tenha uma poiltica perrnanente de combate aos efeitos da seca,
abrangendo acOes em curto, médio e longo prazo, que serão empreendidas
de forma coordenada e corn objetivos claros.

Passamos, ento, ao projeto de lei, que contém urna proposta nova e que
corn muito orguiho apresentamos a seguir.

ANTEPROJETO DE LEI
Cria o Conselho Estadual de Combate aos Efeitos das Secas, altera a Lei no

11.711, de 23 de dezembro de 1994, que dispOe sobre a Cornissão de
Desenvoivimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE -, e dá outras
providéncias.

A Assembiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado o Conseiho Estaduai de Cornbate aos Efeitos das

Secas, órgão deliberativo e normativo vinculado a Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenaçâo Geral - SEPLAN.

Art. 21 - Compete ao Conseiho Estaduai de Combate aos Efeitos das
Secas:

- propor açOes permanentes ou emergenciais de combate continuado aos
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efeitos da seca em todo o territOrio do Estado;

Ii - opinar sobre propostas do Poder Executivo que visem a empreender
açOes para o cornbate a seca em todo o territOrio mineiro;

III - apreciar e publicar, ate 31 de dezembro de cada ano, reiatório anual
sobre a situacão hidrolOgica de cada região do Estado;

IV - supervisionar, acompanhar e avaiiar a execuçOo dos pianos de trabaiho
dos Orgâos pOblicos responsáveis pelo combate aos efeitos da seca;

V - apreciar e aprovar, no Ombito do Poder Executivo, a proposta de
orçamento anual do setor pUbIico estadual na area de combate a seca;

Vi - deliberar sobre os recursos financeiros a serem repassados aos
municipios em estado de ernergéncia ou de calamidade piblica em virtude da
seca, bern corno fiscalizar sua apiicação;

Vii - coordenar, de forma integrada e harmonica, a acâo das areas
competentes da administracäo estaduai, visando a garantir rnaior rapidez e
eficiência no corn bate aos efeitos da seca;

Viii - estimuiar a impiantacao de programas de convIvio corn a seca e de
combate aos seus efeitos nas escolas pOblicas estaduals;

IX - divuigar informacOes sobre programas e projetos para o combate aos
efeitos da seca;

X - autorizar a abertura de créditos especiais e financiamentos bancários
para os pequenos e médios produtores rurais das regiOes afetadas pela seca,
para o custeio de suas atividades agroindustriais;

XI - pianejar, coordenar, supervisionar e orientar a formuiacão e a execucao
de pianos e programas de desenvolvirnento econOmico e social para a região
Nordeste do Estado, na area de atuacOo da SUDENE;

Xli - formuiar e propor diretrizes e acães necessárias a definiçào de
poilticas de desenvoivimento econâmico e social para a região Nordeste do
Estado, tendo em vista a sua compatibiiização corn as poiiticas dos Governos
Estadual e Federal;

XIII - fixar critérios de concessOo de estIrnulos fiscais e financeiros.
Art. 3° - C) Conseiho será composto de representantes dos seguintes

árgâos, nomeados peio Governador do Estado:
- urn representante da Secretaria de Estado do Planejamento - SEPLAN -;

II - urn representante de cada associaçOo microrregional do Node de Minas
e do vale do Jequitinhonha;

III - urn representante da Associaçâo dos Vereadores da Area Mineira da
SUDENE — AVAMS -;

IV - um representante da Assembiéia Legislativa;
V - urn representante da Fundacäo Nacional de Saiide - FNS -;
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VI - urn representante da Companhia de Desenvolvimento do Vale do So

Francisco - CODEVASF -;
VII - urn representante do Departamento Nacional de Obras Contra as

Secas - DNOCS -;
VIII - urn representante da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

IX - urn representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável -;

X - urn representante da Universidade Estadual de Montes Claros —
UNIMONTES -;

XI - urn representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA - MG -;

XII - urn representante do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas — IGAM -;
XIII - urn representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento e da Empresa de Assistência Técnica e Extenso Rural de
Minas Gerais - EMATER-MG;

XIV - urn representante da CEDEC.
§ 10 - Cada mernbro do Conseiho Estadual de Combate a Seca terá urn

suplente, que a substituirá ern caso de impedimento.
§ 20 - 0 Conselho Estadual de Combate a Seca será presidido pelo

representante da SEPLAN.
§ 3 0 - A participação no Conselho é considerada serviço pUblico relevante,

vedada a remuneraçao de seus membros, a qualquer tItulo.
Art. 4 0 - 0 Orgão executivo do Conseiho Estadual de Combate a Seca será

o Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha -
IDENORJE -, ao qual competem as acães de cunho operacional demandadas
pelo Conselho e a elaboraçao das informaçoes necessárias a suas
deliberaçoes.

Art. 50 - Q regulamento do Conselho Estadual de Combate a Seca disporá
sobre a forrnaçao de câmaras especializadas, sobre a dinârnica das reuniöes
plenárias e sobre outras questöes de caráter especifico.

Art. 60 - As despesas corn a instalaçâo do Conselho correrão a conta das
dotaçoes orçarnentárias próprias da Secretaria de Estado do Planejarnento e
Coordenaçao Geral.

Art. 70 - Os arts. 1° a 5 0 e 13 a 27 da Lei n° 11.711, de 23 de dezembro de
1994, passam a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 1 0 - A Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE -, entidade autárquica, corn autonomia administrativa e
financeira, personalidade jurIdica de direito püblico, prazo de duracão
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indeterminado, corn sede e foro na Capital do Estado, vinculada a Secretaria
de Estado de Assuntos Municipais, criada pela Lei Complementar n° 12, de 6
de outubro de 1964, passa a denominar-se Instituto de Desenvolvimento do
Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha - IDENORJE -, ficando vinculada a
SE P LA N

Parágrafo Unico - As denominacöes Instituto de Desenvolvimento do Norte
de Minas e Vale do Jequitinhonha e IDENORJE se equivalem nesta lei para
identificar a entidade de que trata este artigo.

Art. 2° - A area de atuacão do IDENORJE abrange as municipios
integrantes da area mineira da SUDENE, definida par lei.

§ 1 0 - Em caráter ernergencial, a atuacão do IDENORJE poderá estender-se
a outros municipios em estado de calamidade püblica devido a seca.

§ 2° - Os recursos concedidos ao IDENORJE, direta ou indiretarnente, pela
SUDENE, so poderâo ser aplicados em localidades situadas dentro da area
geográfica e econOmica de que trata a "caput" deste artigo.

§ 31 - Para a desenvolvimento de suas atividades, a IDENORJE poderá
manter escritOrios nos diversos municIpios da região.

Art. 30 - 0 IDENORJE tern par finalidade elaborar, coordenar e executar as
pIanos, programas, projetos e atividades de aproveitarnento dos recursos da
area mineira da SUDENE, corn vistas ao seu desenvolvimento econOmico e
social.

Art. 40 - Compete ao IDENORJE:
- articular-se corn instituicOes pübiicas federais, estaduais e municipais,

objetivando acães integradas que visem a solução dos problernas regionais;
II - negociar recursos nacionais ou estrangeiros para a realização de

prograrnas, projetos e atividades destinados ao desenvolvimento da região e
ao aproveitamento maxima de seu potencial;

III - elaborar e submeter a aprovaçâo do Governador do Estado a Plano
Geral de Aproveitamento da Area Mineira da SUDENE;

IV - enviar ao Governador do Estado relatórias e programacOes anuais
sabre as setores püblicos atuantes na região;

V - planejar e desenvolver acOes que visem a incentivar a produçâo
artesanal local e a promover sua comercializacão;

VI - prornover a melhoria do nIvel de vida da populacào regional, mediante a
elaboracâo, a coordenacâo e o incentivo a implantaçäo de projetos de infra-
estrutura, saneamento, habitaçäo, agricultura, transporte, comunicação,
educaçao e saUde;

VII - prestar assessoria técnica as entidades e associacOes comunitárias da
area mineira da SUDENE, para a consecuçao de seus objetivos;
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VIM - acompanhar Os projetos e obras desenvolvidos por órgãos e entidades

pUblicas, certificando-se de que seus objetivos estão sendo cumpridos de
forma adequada as condiçoes e necessidades da região;

IX - articular-se corn organismos nacionais e internacionais, tendo em vista
o desenvolvirnento de programas e projetos para a região;

X - representar os interesses da região e articular formas de atuação corn
instituicães rnunicipais, estaduais e federais que ali atuem;

Xi - articular-se corn as demais unidades do Sisterna Estadual de
Planejarnento e Coordenacao Geral na identificacao, alocacão e
administraçao de recursos nacionais e internacionais e de outras fontes, para
o desenvolvimento de suas atividades;

XII - coordenar a promoção de oportunidades empresariais visando a atrair
investimentos para a regiäo;

XIII - coordenar as atividades de encaminhamento de solucoes em
assuntos de interesse do Estado de Minas Gerais junto a SUDENE.

Art. 50 - 0 IDENORJE tern a seguinte estrutura organica:
I unidade de direcao superior: Diretoria-Geral;
Ii - unidades administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e 000rdenaç5o:
1 - Coordenadoria de Planejamento e Orcamento;
2 - Coordenadoria de Modernizaçao Administrativa;
c) Diretoria de Administraçao e Finanças:
1 - Divisâo de Administraçao:
1.1 - Servico de Material e PatrimOnio;
1.2 - Servico de Documentação e Arquivo;
1.3 - Serviço de Pessoal;
1.4 - Servico de Apoio Administrativo;
2 - Divisäo de Finanças:
2.1 - Serviço de Adrninistraçao Financeira;
2.2 - Serviço de Contabilidade;
d) Diretoria Técnica:
1 - Coordenadoria de Estudos e Pesquisas:
1.1 - Nücleo de Pesquisa;
1.2 - Nücleo de Informaçao e Docurnentaçâo;
2 - Coordenadoria de Planejarnento Regional:
2.1 - Nücleo de Infra-Estrutura Regional;
2.2 - Nücleo de Desenvolvimento Social;
2.3 - Nücleo de Desenvolvimento Econômico e do Meio Ambiente;
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3 - Coordenadoria de EstImulo e Incentivo ao Artesanato:
3.1 - Nücleo de Comercialização;
3.2 - NUcleo de Assisténcia ao Artesao;
4 - Coordenadorias de Açäo Regional.
§ 1° - 0 nümero e a localizaçao das Coordenadorias de Aço Regional

rnencionadas neste artigo serâo definidos em regulamento.
§ 20 - A cornpetência e a descricáo das unidades administrativas previstas

neste artigo serão estabelecidas no regularnento do IDENORJE, aprovado ern
decreto do Governador do Estado.

Art. 13 - A diretoria do IDENORJE é cornposta de urn Diretor-Geral e de
dois Diretores, todos de livre nomeacào e exoneraçâo pelo Governador do
Estado.

Art. 14 - Compete ao Diretor-Geral do IDENORJE:
I - administrar a entidade e exercer a coordenação das unidades

administrativas, praticando os atos de gestäo necessários;
II - aprovar os pianos e programas gerais de trabalho do IDENORJE;
Ill - aprovar e submeter ao Conselho Estadual de Cornbate aos Efeitos das

Secas a proposta orçamentária anual e o Piano Plurianual do IDENORJE;
IV - representar, ativa e passivamente, o IDENORJE, em juIzo ou fora dele;
V - designar o seu substituto eventual, escolhido entre os Diretores do

ID ENO RJ E;
VI - autorizar os desembolsos orcados ou contratados;
VII - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes corn instituiçöes

pCiblicas ou privadas, relacionados corn os interesses do IDENORJE;
VIII - apresentar ao Conselho Estadual de Combate aos Efeitos das Secas,

anualmente, as contas da sua gestäo e o relatório de atividades do
ID ENO RJ E;

IX - subrneter a aprovação do Conselho Estadual de Combate aos Efeitos
das Secas o regulamento do IDENORJE;

0 X - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, apOs a aprovacão do
Conselho Estadual de Combate aos Efeitos das Secas, a prestaçáo de contas
anuai do IDENORJE.

Art. 15 - Constituem receitas do IDENORJE:
I - os recursos provenientes de convênios corn instituiçöes nacionais ou

estrangeiras, pUblicas ou privadas, e de dotaçoes orçamentárias da Uniâo,
dos Estados e dos municIpios;

II - as rendas resultantes de suas atividades e as resultantes do uso ou da
cessão de suas instalacöes e bens imOveis;
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III - os recursos provenientes da apiicação da receita;
IV - os saldos do exercicio anterior;
V - as doacoes.
Art. 16 - Nenhum recurso financeiro do IDENORJE será apiicado em obras

e servicos sem que esteja incluIdo em seu piano de trabaiho e seja
devidamente recornendado peio Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos
das Secas.

Paragrafo Unico - Importa em crime de responsabiiidade a execucão de
obra ou serviço e a concessão de auxiiio ou vantagem peio IDENORJE, sob
qua!quer tItulo, a pessoa fisica ou juridica ou a municIpio, em desacordo corn
os termos desta lei.

Art. 17- Constituem patrimônio do IDENORJE:
I - bens e direitos a ele pertencentes e os que se lhe incorporarem;
II - doacao, legado, auxIlio ou outros beneficios provenientes do Estado e

de pessoas fIsicas ou juridicas, nacionais ou estrangeiras;
III - bens e direitos resuitantes das apiicaçoes dos recursos previstos nesta

lei.
Art. 18 - 0 exercIcio financeiro do IDENORJE coincidirá corn o ano civil.
Art. 19 - 0 orçamento do IDENORJE é uno e anual e compreenderá as

receitas, as despesas e os investimentos, dispostos em programas.
Art. 20 - A prestação de contas do IDENORJE conterá os elementos

exigidos pela Iegislação em vigor.
Art. 21 - 0 IDENORJE submeterá ao Tribunal de Contas, anualmente, o

balanço financeiro de suas atividades, para exame da aplicação dos recursos.
Art. 22 - 0 regime jurIdico dos servidores do IDENORJE é o referido no

parágrafo ünico do art. 10 da Lei no 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 23 - 0 Anexo XX da Lei n o 10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa a

vigorar na forma do Anexo I da Lei no 11.711, de 23 de dezembro de 1994.
Paragrafo Unico - Para o preenchimento do cargo de Diretor da Diretoria

Técnica, serão apresentados ao Governador do Estado os nomes de ate três
servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal do !DENORJE que retnam
condiçoes técnicas especificas da area de trabaiho e possuam curso superior
completo.

Art. 24 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento em Comissão
do IDENORJE, os cargos constantes no Anexo U desta lei, destinados ao
atendimento da sua estrutura intermediária.

§ 10 - A jornada de trabalho dos cargos criados neste artigo é de quarenta
horas semanais.

§ 2° - Os cargos de que trata este artigo são de Iivre nomeação e
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exoneracão pelo Diretor-Geral do IDENORJE.
Art. 25 - Ao ocupante de cargo de provimento em comissão do IDENORJE,

aplica-se o disposto no art. 19 da Lei n o 11.406, de 28 de janeiro de 1994.
Art. 26 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do IDENORJE, os cargos de

provimento efetivo constantes no Anexo Ill da Lei no 11.711, de 23 de
dezembro de 1994, destinados a complementação da estrutura do
I DENO RJ E.

Art. 27 - Fica extinta a classe de cargo de Assessor Especial da Diretoria-
Geral, criada no Quadro de Pessoal da Comissão de Desenvoivimento do
Vale do Jequitinhonha pelo art. 38 da Lei no 11.050, de 19 de janeiro de
1993.".

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 9 0 - Revogam-se as disposicoes em contrário, especialmente os arts. 60

a 12 da Lei no 11.711, de 23 de dezembro de 1994, e o inciso III do art. 6 0 da
Lei no 9.518, de 29 de dezembro de 1987, corn a redação dada pelo art. 1 0 da
Lei no 10.633, de 16 de janeiro de 1992.

4.3 - Medidas propostas após a leitura do relatôrio
1 - Realizacão de reunião de debates sobre o Programa Polo Node de

Minas.
Trata-se de um programa de grande importância para o Norte de Minas,

desenvolvido nos Municipios de Jalba, Janaüba, Manga, Matias Cardoso,
Nova Porteirinha, Porteirinha e Verdelãndia. Seu objetivo é duplicar a area
irrigada nesses municIpios, que passará de 25.000 ha para 51.900 ha. Visa
também a construcäo de várias barragens, como as de SItio Novo, em
Porteirinha, e Calindó, em Manga, bern como a reativação de mais de 60
pivôs centrais.

A importãncia desse programa no combate aos efeitos da seca é Obvia. A
Comissão deve empenhar-se para que seja estendido aos demais municipios
da area mineira da SUDENE.

2 - Distribuição deste relatOrio aos Prefeitos, as Cãmaras Municipais, aos
órgãos pibIicos e a outras entidades da area mineira da SUDENE e do vale
do Mucuri.

A conclusão dos trabalhos desta Comissão é uma grande oportunidade
para dar inIcio, nesta Casa, a urn processo de discussão das propostas
contidas em nosso relatOrio final, especialmente o projeto de lei que busca
reestruturar o quadro institucional do Estado.

3 - lnstauracão de uma cornissão parlamentar de inquérito para investigar
os desvios de recursos e irregularidades ocorridas durante a construçâo de
pequenas barragens no Node de Minas e nos vales do Jequitinhonha e do
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Mucuri.

Proposta pelo Deputado Agostinho Silveira, essa CPI justifica-se pelo
grande nCimero de denüncias, formuladas por Prefeitos e outras autoridades,
de irregularidades na construção de barrageris na rego afetada pela seca. A
Comissão pode verificar, durante visita técnica, que a barragern da
comunidade de Lagoao, em AraçuaI, apresenta problernas técnicos de
construçào, preço exorbitante e não tern condiçöes mInimas para acumular
água.

Mesmo reconhecendo que o programa de construção de pequenas
barragens e urn programa vitorioso, o relator, Deputado Carlos Pimenta,
acolheu a sugestao.

5 - Agradecimentos
A Comissão Especial da Seca no Node de Minas agradece aos Prefeitos e

aos Vereadores da região afetada pelas secas, bern como aos representantes
de entidades pblicas e privadas e da sociedade civil, por seus depoimentos
e ampla participação nas reuniöes de trabalho que se fizeram para atingir os
objetivos propostos. Agradece tarnbérn a Deputada Maria José Haueisen,
que, mesmo não sendo membro da Comissâo, esteve sernpre presente as
visitas técnicas e as reuniöes, bern corno as autoridades a seguir
relacionadas, pelo apoio prestado durante as visitas e audiências püblicas
realizadas no Node de Minas e vale do Jequitinhonha: Prefeito Lanfroi
Fernandes, de Jaiba; Prefeita Maria do Carmo Ferreira da Silva, de Araçuai;
Prefeito Roberto GrapiUna, Presidente da Associação dos MunicIpios do
Baixo Jequitinhonha - AMBAJ -; Prefeito Rogerio Rocha Rafael, Presidente da
Associação dos MunicIpios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -; Prefeito
Ronaldo Mota Dias, Presidente da Associação dos MunicIpios da Area
Mineira da SUDENE - AMANS.

Sala das Cornissöes, 2 de junho de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Agostinho Silveira -

Dalmo Ribeiro Silva.
- Publicar pra os fins do parágrafo Unico do ad. 114 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente indefere, nos termos do inciso XII do ad. 82 do

Regimento Interno, por não haver sernelhança entre as proposicöes,
requerirnento do Deputado Adelmo Carneiro Lea-o, em que solicita a
anexação do Projeto de Lei no 151/99 ao Projeto de Lei no 22/99; e defere,
cada urn por sua vez, nos termos do inciso XXXII do ad. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Wanderley Avila, em que solicita o
desarquivamento do Projeto de Lei no 1.977/98; nos termos do inciso VIII do
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art. 232 do Regimento interno, requerimento do Deputado Miguel Martini, em
que solicita a retirada de tramitaçâo do Projeto de Lei n o 92/99 (Arquive-se o
projeto.); nos termos do inciso VII do ad. 232, c/c o ad. 141, do Regimento
Interno, requerirnentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva (2), em que
solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei n

o
s 119 e 130/99, uma

vez que a Comissão de Fiscaiizacao Financeira perdeu o prazo para ernitir
seu parecer; Ermano Batista, em que solicita a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n o 157/99, uma vez que a Comissâo de Fiscalização Financeira
perdeu o prazo para emitir seu parecer; e Antonio Carlos Andrada, em que
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei no 181/99, urna vez que
a Cornissào de Fiscalizaçào Financeira perdeu o prazo para ernitir seu
parecer; nos termos do inciso VII do ad. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja o
Projeto de Lei n o 328/99 encaminhado a comissâo seguinte a que foi
distribuldo, uma vez que a Comissão de Justica perdeu o prazo para emitir
seu parecer; e defere, deixando para fixar a data opodunamente, nos termos
do inciso XXI do ad. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Arlen Santiago e outros, em que solicita a realizacâo de reuniào especial para
homenagear o jornalista Paulo César de Oliveira.

Questâo de Ordem
o Deputado Hely Tarqümnio - Como V. Exa. pode verificar, Sr. Presidente,

nào ha "quorum" para a continuacâo da reunião; portanto, solicitaria o seu
encerramento, de piano, Sr. Presidente.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuaçao dos trabalhos e encerra a reuniâo, convocando
os Deputados para as reuniOes extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e
de amanha, dia 30, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bern como para a reuniäo ordinária de amanhâ, as 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
ediçào anterior.). Levanta-se a reuniáo.

ATA DA 20 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 23/6/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Surnário: Comparecimento - Abedura - 1a Pade: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussao e Votaçâo de ProposicOes: Requerimento do Deputado
Marco Regis; aprovacäo - Inexistência de "quorum" qualificado para a votacâo
de proposta de emenda a Constituicâo - Discussâo, em 10 turno, do Projeto
de Lei no 333/99; encerramento da discussâo; votacão do projeto, salvo
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emendas; aprovação; votacao da Emenda n o 2; aprovaçäo; votaçâo da
Emenda no 1; rejeição - Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 4/99;
apresentacào da Emenda no 1 e do Substitutivo no 1; encerramento da
discussao; encaminhamento do projeto, da emenda e do substitutivo a
Comissào de Assuntos Municipais - Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
no 14/99; aprovaçäo com a Emenda no 1 - Discussão, em 10 turno, do Projeto
de Lei no 39/99; requerimento do Deputado Carlos Pimenta; aprovacão;
verificaçao de votaçáo; inexistência de "quorum" para votaçao; anulaçâo da
votação; chamada para recomposicão de "quorum"; existência de "quorum"
para a votacao; renovação da votacäo do requerimento; aprovação -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 41/99; apresentaçâo das
Emendas n°s 1 e 2; encerrarnento da discussão; encaminhamento do projeto
e das emendas a Comissão de Transporte - Discussão, em 1 1 turno, do
Projeto de Lei no 64/99; aprovacâo com as Emendas n°s 1 a 3 - Discussáo,
em 10 turno, do Projeto de Lei no 78/99; apresentacao da Emenda n o 1;
encerramento da discussao; encaminhamento do projeto e da emenda a
Comissão de Defesa do Consumidor - Questão de ordern - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho PatrUs - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Ambrásio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- Antonio Genaro - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael
- Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Eduardo Brandäo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elmo Braz - Hely TarqUInio - Irani Barbosa - ivo José - João
Batista de Oliveira - Joäo Leite - Joâo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marco Regis -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aioise - Ronaldo Canabrava - Sebastião
Costa - Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 11-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Pane
Ata
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- 0 Deputado Doutor Viana, 21-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2a Parte (Ordem do Dia)

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

Discussäo e Votacao de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Marco Regis,

que, na forma regimental, solicita inversão da pauta, de modo que o Projeto
de Lei no 89/99 seja apreciado em 61timo lugar entre as matérias na pauta. Os
Deputados que o aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Presidência verifica, de piano, a inexistência de "quorum"
qualificado para a votacao da proposta de emenda a Constituicao e passa a
apreciaçao das demais matérias na pauta.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 333/99, do Governador do
Estado, que autoriza a COPASA-MG a participar do consórcio para
construcao da Hidrelétrica de rape e dá outras providéncias. A Comissão de
Justica conciui pela constitucionalidade do projeto. A Comissâo de
Administração Püblica opina por sua aprovaçâo corn as Ernendas n°s 1 e 2,
que apresenta. A Comissào de Fiscaiizacão Financeira opina pela aprovação
do projeto corn a Ernenda n o 2, apresentada pela Comissão de Administraçao
PtbIica, e pela rejeição da Emenda no 1, da referida Cornissao. Em
discussào, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacao, a
Emenda n o 2, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votaçáo,
a Ernenda no 1, da Comissáo de Administraçao PUblica, que recebeu da
Comissâo de Fiscalizaçào Financeira parecer pela rejeicão. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado em 10 turno, o Projeto de Lei no 333/99 corn a Emenda no
2. A Comissao de Administraçao PThlica.

Discussão, ern 1° turno, do Projeto de Lei Complernentar n o 4/99, do
Deputado Marcelo Gonçalves, que altera a composiçao da Regiao
Metropoiitana de Belo Horizonte, de que tratam os arts. 7 0 e 21 da Lei
Complernentar no 26, de 14/1/93. A Comissäo de Justica conclui peia
constitucionalidade do projeto. A Cornissâo de Assuntos Municipais opina por
sua aprovaçäo. Em discussâo, o projeto.

- Vêm a Mesa:
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EMENDA N o 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 4/99

Altera a composição da Regiao Metropofitana de Belo Horizonte, de que
tratam as arts. 70 e 21 da Lei Cornpfementar no 26, de 14/1/93.

Os arts. 70, este alterado pela Lei Complementar no 48, de 12111/97, e 021,
ambos da Lei Complementar n o 26, de 14/1/93, passam a vigorar corn a
seguinte redacão:

"Art. 7° - Integrarn a Região Metropolitana de Bela Horizonte os Municipios
de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capirn Branco, Confins,
Cantagem, Esrneraldas, Florestal, Ibirité, Igarape, Juatuba, Lagoa Santa,
Mario Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo,
Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acirna, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia,
São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e
Vespasiano.".

"Art. 21 - 0 Colar Metropolitano da Região Metropalitana de Belo Horizonte
e constituldos pelos MunicIpios de Barão de Cocais, Bela Vale, Bonfim,
Fortuna de Minas, lnhaüma, Itabirito, ltatiaiuçu, ltaüna, Jabuticatubas, Moeda,
Nova União, Pará de Minas, Santa Barbara, São José da Varginha e Sete
Lagoas.".

Sala das Reuniães, de de 1999.
Fábio Avelar
Justificacão: A inclusão que ora se busca fazer, corn a apresentaçãa desta

emenda ao Prajeto de Lei Complernentar no 4, visa, par urna questão de
justiça, conferir ao prOspero Municipia de Taquaraçu de Minas a condicào de
membro integrante da Região Metropolitana de Bela Horizonte.

Ressalto, par apartuna, que a rnencianado municipia passul uma papulacao
de 3.303 habitantes, de acordo corn a Ultimo censo demográfico realizado em
1996, pelo IBGE, além de se situar prOxirna a dais rnunicIpios (Santa Luzia e
Caeté) já integrantes da Região Metropolitana de Bela Horizonte.

Entre as potencialidades apresentadas pelo Municipia de Taquaraçu de
Minas, destaca: a lacalização estrategica do municIpia; uma papulação
dotada de elevado indice de alfabetização; atividade ecanômica diversificada,
presente nas areas de extração mineral, transformação de minerais nãa
metálicos, indüstria de vestuária, calçados, artefatos de tecidos e de pradutas
alimentares, cornércia varejista, camércia atacadista, entre autros; uma
excelente rede de camunicaçoes (local, DDD, DDI); rede de energia elétrica
que atende corn eficiéncia a dernanda instalada, corn condicoes técnicas para
expansãa.

Pelas razães apresentadas e pelo fato de a MunicIpia de Taquaraçu de
Minas ser integrante do Colar Metrapolitana desde sua canstituição, nos
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termos da Lei Complementar n o 26, de 14/1/93, é que se busca, cam o apaia
dos meus ilustres pares, transferir o municIpia do Colar Metrapalitana para a
Regiãa Metropolitana.

SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 4/99
Altera a compasiçãa da Regiãa Metropolitana de Bela Horizonte, de que

tratam as arts. 7 0 e 21 da Lei Cornplernentar no 26, de 14 de janeira de 1993.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os arts. 70 e 21 da Lei Camplementar no 26, de 14 de janeira de

1993, passam a vigarar corn a seguinte redação:
"Art. 70 - Integrarn a Região Metropolitana de Bela Horizonte as Municipios

de Bela Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins,
Cantagern, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Jabuticatubas, Juatuba,
Lagoa Santa, Mario Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará,
Santa Luzia, São Jaaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e
Vespasiano.";

"Art. 21 - 0 Colar Metrapalitano da Regiaa Metropolitana de Bela Horizonte
é constituldo pelos MunicIpias de Barão de Cocais, Bela Vale, Bonfim,
Fortuna de Minas, lnhaürna, Itabirito, ltatiaiuçu, ltaüna, Moeda, Nova União,
Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Barbara, São José da Varginha,
Sete Lagaas, Funilándia, Baldim e Taquaraçu de Minas.".

Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 30 - Revagam-se as dispasiçöes em cantrário.
Sala das Reuniöes, de junha de 1999.
Adelino de Carvaiho
Justificação: 0 prapósita deste Substitutivo ao projeto do Deputada Marcelo

Gançalves e excluir do Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Bela
Horizonte a Municipia de Jabuticatubas e inclul-lo nessa regiãa metrapalitana,
juntamente corn as Municipios de Capim Branco e Matozinhos, bern coma
incluir no citado calar metropalitano as MunicIpios de Baldim, Funilãndia e
Prudente de Morais, pelas mesmos mativas apresentadas pela autar do
prajeta, quais sejam a crescimenta e desenvalvimento acentuados da regiãa
metrapolitana e a proximidade entre as municipios mencionados e a Capital
m i neira.

0 Sr. Presidente - Não ha oradores inscritas. Encerra-se a discussão. No
decorrer da discussão, foram apresentadas ao prajeta emenda do Deputada
Fábia Avelar, que recebeu a no 1, e substitutivo do Deputada Adelino de
Carvaiho, que recebeu a no 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimenta
Interno, a Presidência encaminha a projeta, a emenda e a substitutivo 6
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Comissão de Assuntos Municipais para receberem parecer.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 14/99, da Deputada Maria José
Haueisen, que institui o Fundo Rotativo de Fomento a Agricultura Familiar e
de Viabilizaçào de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais e dá
outras providéncias. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade
do projeto corn a Emenda n° 1, que apresenta. As ComissOes de
Agropecuária e de Fiscalizacao Financeira opinam por sua aprovaçao corn a
Ernenda n° 1, da Comissao de Justica. Em discussão, o projeto. Nao ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacao, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votacao, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela
aprovaçâo. Os Deputados que a aprovarn permanecam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei
n° 14/99 corn a Emenda n° 1. A Comissão de Fiscalizaçào Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 39/99, do Deputado Luiz
Fernando Faria, que extingue as Regioes Administrativas do Estado. A
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de
Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita o adiamento da
discussäo do projeto. Em votacâo, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito verificacão de
votaçâo.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificaçOo de
votação, pelo processo eletrOnico. Para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus iugares.

- Procede-se a verificaçào de votaçao por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 12 Deputados, nOmero insuficiente para

votaçâo. Portanto, a Presidéncia torna sem efeito a votacOo do requerimento.
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, peco recomposiçOo de

"quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai determinar que se

proceda a recomposição de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário para
proceder a chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Doutor Viana) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 41 Deputados. Ha "quorum"

para a votaçáo da matéria em pauta. A Presidência vai renovar a votação do
requerimento do Deputado Carios Pimenta, em que solicita, na forma
regimental, o adiarnento da discussão do Projeto de Lei n° 39/99. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 41/99, do Deputado Alberto
Bejani, que concede passe livre ao policial militar no transporte coletivo
intermunicipal e dá outras providéncias. A Comissão de Justica perdeu o
prazo para ernitir parecer. A Comissão de Transporte opina pela rejeiçOo do
projeto. Em discussäo, o projeto.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N O 41/99

EMENDA N o 1
D&-se ao art. 2° a seguinte redação:
"Art.....- Somente terá direito ao passe livre o Policial Militar que utilizar 0

Onibus intermunicipal a partir de terminal rodoviário, após identificar-se no
guichê da empresa concessionária.".

Sala das ReuniOes, 23 de marco de 1999.
Alberto Bejani
Justificaçao: A emenda visa a dar maior seguranca aos usuários do

transporte coletivo, aos motoristas e aos trocadores. Corn efeito,
freqUentemente se encontram marginais disfarcados de policiais, em rodovias
do Estado, conforme tern sido notificado pela imprensa, que relata constantes
assaltos e sequestros feitos por falsos militares, o que tern trazido
inseguranca e medo a toda a populacão. Tal medida visa, também, ao
controle da emissOo dos passes, evitando-se abusos.

EMENDA N O 2
Su bstitua-se "policial militar" por "militar estadual".
Sala das ReuniOes, 23 de junho de 1999.
Paulo Piau
Justificaçâo: Corn a promulgaçOo da Ernenda a Constituicâo n o 39, a

expressão "policial militar" diz respeito täo-somente a integrante da Policia
Militar. Necessário se faz inserir no texto expressOo que designe, também, 0
membro do Corpo de Bombeiros Militar.

O Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussOo. No
decorrer da discussão, foram apresentadas emendas dos Deputados Alberto
Bejani e Paulo Piau, as quais receberam, respectivamente, os n°s 1 e 2. Nos
termos do § 20 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as
emendas corn o projeto a ComissOo de Transporte para receberem parecer.

DiscussOo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 64/99, do Deputado Bilac
Pinto, que dispOe sobre a publicação da relação dos estabelecimentos
multados por poluição e degradaçOo ambiental. A Comissão de Justica
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conclui pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n
o
s 1 a 3, que

apreserita. A Cornissão de Meio Ambiente opina por sua aprovacäo corn as
Ernendas n

o
s 1 a 3, da Cornissão de Justiça. A Comissão de Fiscalizaçâo

Financeira opina pela rejeição do projeto. Ern discussão, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados aue o aprovam perrnaneçam como se encontrarn. (-
Pausa.) Aprovado. Em votaçao, as Emendas n

o
s 1 a 3, que receberam

parecer pela aprovacâo. Os Deputados que as aprovarn permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei n o 64/99 corn as Emendas n os 1 a 3. A Comissão de Meio
Arnbiente.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 78/99, do Deputado Marcelo
Gonçalves, que limita o valor da multa de mora decorrente do inadimplemento
da obrigação do pagamento pelo servico de abastecimento de água e coleta
de esgoto da COPASA-MG. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. As Comissôes de Defesa do Consumidor e de
Fiscatizaçäo Financeira opinam por sua aprovaçäo. Em discussäo, o projeto.

- Verna Mesa:
EMENDA N o 1 AO PROJ ETO DE LEI N o 78/99

D&-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - A multa de mora devida por consumidor a entidade da

administraçáo pUblica ou a concessionária e permissionária de servico pCiblico
no será superior a dois por cento do valor do débito.

Parágrafo Unico - 0 disposto no "caput" deste artigo aplica-se a multa de
mora devida por contribuinte em débito corn a Fazenda Püblica.".

Sala das Reuniães, 22 de junho de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: NotIcia veiculada na "Gazeta Mercantil" do dia 18/6/99 dá

conta de que, a partir do próximo mês, os consumidores que atrasarem o
pagamento de suas contas telefânicas estarâo sujeitos a multa diana ate o
limite de 10%. Tal situacao nào se coaduna corn a reatidade: os
consumidores vivem as conseqüências da grave crise financeira que afeta o
Pals. For outro lado, ao instituir esse lirnite da multa corn alcance para todos
os serviços pertinentes disponiveis para a populacâo, o Estado de Minas
Gerais estará cumprindo o dever de promover a necessária defesa do
consumidor.

Por essas razöes, aguardo de meus pares a aprovação desta emenda.
0 Sr. Presidente - Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No

decorrer da discussão foi apresentada ao projeto ernenda de autonia do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu n o 1. Nos termos do § 2 1 do art.
181 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda corn o projeto
a Comissão de Defesa do Consumidor, para receber parecer.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, temos matérias importantes na

pauta e persiste a falta de "quorum" para votaçâo, solicito que V. Exa. encerre
a reunião.

Encerrarnento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que não ha "quorum"

para o prosseguimento dos trabaihos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reuniáo especial de amanhá, dia 24, as 9 horas, nos
termos do edital de convocacão, e para a reunião ordinária, também de
amanhã, as 14 horas, corn a ordem do dia regimental. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 1 1 a  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de junho de mil novecentos
e noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados João
Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada
Cornissào. Está presente também o Deputado Joâo Batista de Oliveira.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Joäo Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Goncalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos rnembros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que esta reunião se destina a ouvir o Secretário Adjunto
de Direitos Humanos, que levará ao conhecirnento de representantes de

Z entidades ligadas a area a agenda de trabalho da Secretaria Adjunta de
Direitos Humanos, e apreciar a matéria constante na pauta. A seguir, procede
a leitura da seguinte correspondéncia recebida: Oficlo no 282/99, do
Presidente da Câmara dos Deputados, em que encaminha cópia de moçâo,

0 relativa aos cortes de recursos para os programas da Rede de Proteção
Social; ofIclo do Sr. Felix de Sousa AraUjo Sobninho, Secretario Legislativo da
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado da Paraiba, em que solicita a
esta Comissào uma troca de informacöes e expeniências relativas a area de
Direitos Humanos; convite da comissäo organizadora de evento a ser
realizado pelas Escolas de Engenhania, de Enfermagem e de Medicina de
Itajubá solicitando a indicaçâo de urn membro desta Comissao para participar
da mesa redonda", no dia 11 de agosto pnOximo para debater o tema
"PolIticas Ptiblicas e Terceira Idade"; oficlo do Presidente do CREA-MG em
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que comunica que o engenheiro-agrônomo Nilson Bernardes dos Santos vem
sofrendo ameacas ja relatadas a Superintendéncia da Policia Federal em
Minas Gerais e solicita atençào especial da Cornissão para o caso; ofIcio da
jornalista isis Marcia de Oliveira Mota solicitando providéncias da Cornissão,
corn vistas a aumentar a seguranca dos cidadãos, tendo em vista que já foi
assaitada nove vezes; - ofIcio do Vereador Francisco Paulo da Silva, da
Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, solicitando providências corn
vistas a acompanhar junto a Prornotoria de Justiça da Cornarca de
Conseiheiro Lafaiete, bern como junto a Procuradoria-Geral de Justiça do
Estado, as acöes necessárias para apurar as agressöes sofridas por ele,
praticadas por elementos ligados a administracâo pUblica daquela cidade;
representacão do sIndico do edifIcio Caravelas e demais condôminos contra o
Subtenente Gilberto Aparecido de Oliveira, domiciliado no referido
condomInio, solicitando providências; ofIcio da Comissão Representativa do
Acarnpamento Novo Piano soiicitando interferéncia da Comissão para impedir
agressão contra trabalhadores pobres e camponeses; ofIcio do Juiz de Direito
da Comarca de AracuaI em que encaminha copia de laudo pericial referente
aos exames feitos na cadeia ptibiica dessa Comarca e solicita providéncias;
correspondência de representantes do Projeto Toriba para conhecimento da
Comissão. Ato continuo, o Presidente comunica que a Deputada Maria
Tereza Lara foi designada relatora, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 57/99.
Passa-se a fase de discussão e votacão dos pareceres sobre Os Projetos de
Lei n os 105/99 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara.) -parecer peia
aprovacão da Emenda no 1 ao Substitutivo no 1 ao Projeto de Lei no 105/99 -
aprovado; 117/99 - (reiatora: Deputada Maria Tereza Lara) - parecer pela
aprovacão da Emenda no i ao Projeto de Lei n o 117/99 - aprovado; 224/99 -
(relator: Deputado Marcelo Gonçaives) - pedido de prazo regimental feito pelo
relator; no 84/99 - (relator: Deputado Marcelo Goncalves) - parecer pela
aprovacâo do Projeto de Lei no 84/99, na forma do vencido no 1 0 turno -
aprovado; 143/99 - (relator: Deputado Glycon Terra Pinto) - parecer pela
aprovação do Projeto de Lei n o 143/99 na forma do vencido no 1 0 turno. -
aprovado; redistribulda a proposição (Deputado Marcelo Goncalves): Passa-
se a fase de discussão e votacão de proposição que dispensa a apreciaçâo
do Plenário da Assembléia. Requerimento no 348/99 - retirado de pauta a
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves; e Requerimento n o 374/99 -
aprovado; Requerimento no 375/99 - aprovado; Requerimento no 376/99 -
aprovado; A seguir, passa-se a fase de discussão e votacão de proposiçöes
da Comissão. São aprovados requerimento e do Deputado João Leite em que
se solicita se oficie ao Presidente da Repüblica, manifestando a preocupação
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da Comissão e das organizaçöes de Direitos Humanos do Estado corn as
denüncias sobre prática de torturas que pesam contra o Delegado João
Batista Campelo; requerimento do Deputado Marcelo Gonçaives em que se
solicita seja retirado de pauta o Requerimento no 348/99; requerimentos da
Deputada Maria Tereza Lara, em que se solicita seja realizada audiência
pblica para discutir a vioiência na televisão, seus aspectos negativos e
sobretudo a influência na familia; e em que solicita seja realizada audiência
piblica da Comissão, corn a presenca dos Vereadores que compãem a CPI
do Garimpo de Itabira, instalada para apurar denüncias de agressöes e
torturas contra os garimpeiros desse municIpio, após o dia 9/8/91. Nesse
momento, o Presidente convida a tomar assento a mesa o Sr. José Francisco
da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, passando-Ihe a palavra.
Encerrada a exposiçâo, ha debate corn a participacão dos Deputados e dos
convidados, conforrne consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca
os membros da Comissào para a próxima reunião ordinária, determina a
iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Corn issöes, 23 de junho de 1999.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara.
ATA DA 12 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAçAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia dezesseis de junho de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro Antonio,
Alberto Bejani e Wanderley Avila, membros da supracitada Cornissào.
Havendo nUmero 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 qua] é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissâo presentes. 0
Presidente distribui o Projeto de Lei no 307/99 ao Deputado Wanderley Avila
e, a seguir, passa a discussão e votacão de proposicOes sujeitas a
apreciacão do Plenário da Assembléia. 0 Presidente solicita ao Deputado
Alberto Bejani que proceda a leitura da nova redação do parecer sobre 0

Projeto de Lei no 12/99, no 10 turno, o qual conclui pela aprovacão do projeto
na forma do Substitutivo n o 1 e pela prejudicialidade das Ernendas n os 1 a 4,
da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do § 3 1 do art. 138 do
Regirnento Interno. Na ausência do relator, o Presidente redistribui o Projeto
de Lei n o 69/99 ao Deputado Arlen Santiago e o Projeto de Lei no 111/99 ao
Deputado Wanderley Avila. Estando o relator em condiçOes de proferir o seu
parecer, este o faz e conclui pela aprovacão da matéria na forma proposta.
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Submetido a discussão e votação, e a parecer aprovado. ApOs, a Presidéncia
passa a discussão e votaçâo de proposiçöes que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência submete a votaçào, cada urn por sua
vez, Os Requerimentos n°s 232, 332 a 335, 342, 344, 345, 351, 354, 355, 372
e 373/99, Os quais são aprovados. 0 Presidente passa a discussão e votacão
de proposicöes da Comissâo. 0 Deputado Wanderley Avila apresenta
requerimento, ern que solicita seja formulado apelo ao Dr. Antonio Bertoletti,
Diretor-Geral do DER-MG, pedindo que as linhas de Onibus intermunicipais
que fazem a circuito Belo Horizonte-Ouro Preto, exploradas pelas empresas
Santa Fe e Liberdade, possam ter seus intinerários alterados, a fim de meihor
atender a comunidade ouro-branquense. Submetida a votação, é a matéria
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a
prOxima reunião extraordinária,dia 23, as 9h3Omin, corn a finalidade de se
ouvir a jornalista Suzy Belloussier sobre a tema "Informalidade nos
Transportes PUbticos de Passageiros", determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das ComissOes, 23 de junho de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Dinis Pinheiro - Wanderley Avila.

ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS
As dez horas e cinco minutos do dia dezessete de junho de mil novecentos

e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Dinis
Pinheiro, Rogéria Correia, Mauro Lobo, Dimas Rodrigues, Pastor George e
Paulo Piau, mernbros da supracitada Comissão. Havendo nUrnero regimental,
o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, 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 apravada e é subscrita
pelos membras presentes. 0 Deputado Mauro Lobo, corn a palavra, faz a
leitura do Oflcio n° 212/99, enviado pela Sr. Márcio Tadeu Pereira, Presidente
da Loteria do Estado de Minas Gerais, por meia do qual encaminha
documentos solicitados pela Comissão. A Presidência esciarece que a
finalidade da reuniäo e auvir a Sr. Marcos Pessoa, ex-Presidente do BDMG, a
quern convida para compor a mesa dos trabalhos. 0 Presidente registra
também a presenca dos Srs. Luiz Carlos Pereira Guliherme, Gerente do
Departarnento de Fundos de Desenvolvimenta do BDMG; Pedro Vargas de
Oliveira Penna, assessor da Presidência do BDMG; e Paulo Eduardo Rocha
Brant, ex-Diretor do BDMG. 0 Sr. Marcos Pessoa, corn a palavra, faz sua
expasicão e, em seguida, é questionado pelos Deputados Mauro Lobo,
Rogério Correia, Pastor George e Paulo Piau. 0 Dr. Luiz Carlos Pereira

47
Guliherme, a pedido do canvidada, também presta alguns esclarecimentas.
ApOs suas consideracOes finals, a Sr. Marcos Pessoa passa as mãos da
Presidência documentos que serão anexados aos autos da CPI. 0 Presidente
informa que a inteiro tear da reunião consta nas notas taquigraficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação e a
colaboracão do Dr. Marcos Pessoa, ex-Presidente do BDMG, pelas subsIdios
prestados aos trabaihos da Comissäo, agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1999.
Dinis Pinheira, Presidente - Alvaro AntOnio - Maria Tereza Lara - José

Milton.
ATA DA 16 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL
As dez haras do dia vinte e dais de junho de mil novecentos e noventa e

nave, comparece na Sala das ComissOes a Presidente da Comissão,
Deputada Ivo José, que declara aberta a reuniãa e informa que eta se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e a auvir a Sr. Hermélio Soares
Campos, Presidente da Federaçao dos Aposentadas e Pensionistas de Minas
Gerais, que ira fazer uma explanaçao sabre as aposentados e pensianistas,
bern coma discutir questOes ligadas a Previdéncia Social. 0 Presidente
convida a Sr. Hermélio Soares Campos a tomar assento a mesa e, em
seguida, procede a leitura das seguintes correspondOncias: do Sr. Antonio
Divino de Miranda, Presidente da Cãmara Municipal de Lagoa da Prata,
encaminhando macáa de apoia ao setor sucro-alcooleiro, em suas
reivindicacOes de reativaçãa do PrO-AIcooI, apresentada pelo Vereador
Fortunata Francisco do Couto e aprovada par essa Casa Legislativa; do
Presidente da Mineracâa Marro Veiho Ltda., Roberto Carvaiha Silva,
infarmando a Oomissão que considera desnecessária a canduçãa au a
participacão da Marro Veiho em qualquer estudo que vise a reabertura au a
reativação das areas de responsabilidade da referida empresa; do Prefeito de
Nova Lima, Vitor Penido de Barras, agradecendo a canvite feito peta
Oomissão para participar da audiOncia pUblica em Raposos e informando que
par motiva de viagern não pode comparecer; da Sra. Wanda Engel Aduan,
Secretária de Estado de Assisténcia Social, encaminhando as planilhas cam a
indicaçãa dos valares repassados para a Fundo Municipal de Assistência
Social para manutençâa dos servicas assistenciais de acão cantinuada.
Prosseguinda, a Presidente designa as relatores das seguintes matérias: do
Projeto de Lei n° 153/99, Deputado Cristiano Canédo, e do Prajeta de Lei no
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334/99, Deputado Ronaldo Canabrava. 0 Deputado Ivo José, autor do
requerimento que suscitou a reunião, tece as suas consideraçöes iniclais.
Apôs a exposicão do Sr. Hermélio Soares Campos, passa-se a fase de
debates corn a participação dos Srs. Edson Jardim, representante da
Secretaria de Imprerisa da Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas - COBAP -; Stelo Aleixo de Castro, ex-Presidente da Associacão
de Aposentados e Pensionistas de TimOteo; Oswaldo Silva, representante da
Associacão dos Aposentados da Construçâo de Belo Horizonte; Maria
Raimunda Nunes da Silva, representante da União Naciorial dos Servidores
Pblicos em Minas Gerais - UNSP -; João da Paz Rocha, Presidente da
Associacão dos Aposentados de Nova Lima; Jorge Santos, representante da
UNSP; José Dias Pereira, Diretor de Expansão da Federacão dos
Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais; Adahil Batista de Jesus,
representante da Associacao dos Aposentados da Construcão Civil; e do Sr.
Hermélio Soares Campos, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir,
o Presidente informa que, por falta de "quorum", a matéria coristante na pauta
deixa de ser apreciada, agradece o comparecimento dos convidados e dos
dernais participantes, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 28 de junho de 1999.
Ivo José, Presidente - Cristiano Canêdo - Luiz Menezes.

ATA DA 16 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e dois de junho de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Joào Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente,também, o Deputado Gil
Pereira. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Elaine Matozinhos, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comisâo presentes.
A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir
representantes de diversas entidades, os quais irão prestar esciarecimentos
sobre o prejuIzo que os consumidores vêm sofrendo corn as lâmpadas a
venda no mercado, uma vez que são fabricadas para suportar 120 volts,
quando deveriam resistir a 127 volts. Passa-se l Fase da Ordern do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposiçöes
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléla. Corn a palavra, o relator,
Deputado Bené Guedes emite seu parecer sobre o Projeto de Lei n o 232/99,
no 2° turno, mediante o qual conclul pela aprovação da matéria na forma do
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vencido no 1° turno. ApOs, o Presidente redistribui o Parecer para a 1° Turno
do Projeto de Lei no 316/99 a Deputada Elaine Matozinhos, que emite seu
parecer, mediante a qual conclui pela aprovação da matéria. Submetidos a
discussão e votação, cada urn por sua vez, são os pareceres aprovados.
Esgotada a matéria destinada a 1a Parte da reunião, a Presidéncia passa
Fase da Ordem do Dia, cornpreendendo a discussão e a votação de
proposicöes da Comissão. Corn a palavra, a Deputado Bené Guedes procede
a leitura do requerirnento do Deputado Rogeria Correia, em que solicita seja
realizada audiência piblica corn as entidades que menciana, para debater as
constantes interrupcöes no funcionamento dos servicos de telefonia. Após, a
Presidência sugere a realizacão dessa audiência no dia 29/6/99, as 10 horas,
juntarnente corn as Comissöes de Defesa do Consurnidor e de Meio Ambiente
e as Minorias da Câmara dos Deputados, o que é acatado pelos Deputados.
Subrnetido a votaçao, é a requerimenta aprovado. A seguir, a Presidéncia
informa que serão ouvidos nesta reunião as Srs. Rodrigo Boteiho Campos,
Coordenador do PROCON-BH; Sueli Gonçalves Bigào Mayrink, Diretora de
Pesquisa de Mercado e Qualidade, e Sandra da Conceicão Medeiros Jorge,
Diretora Adrninistrativa do Movirnento das Donas de Casa e Consumidores de
Minas Gerais -MDC-, representantes da Vereadora LUcia Pacifico Homem;
Antonio Jorge Macedo da Cunha, Gerente do Departamenta de Planejamento
Comercial, e Leonardo Resende Rivetti Rocha, Engenheiro Comercial da
CEMIG, representantes do Sr. Marcos Aurélio Madureira da Silva, da CEMIG.
ApOs, a Presidente passa a palavra ao Deputada Gil Pereira, para que
explique a objetivo da reunião, e, em seguida, as convidados mencionados
fazern sua exposicão e respondem as perguntas formuladas pelas
Deputados, confarme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares, convoca
Os membros da Cornissão para a próxima reuniâo, determina a lavratura da
ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissUes, 29 de junho de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Maria José

Haueisen.
ATA DA 1 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO

GRANDE HOTEL DE ARAXA
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e trés de junha de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das CornissOes as
Deputados Ailton Vilela, Luiz Fernando Faria e César de Mesquita, membros
da supracitada Cornissão. Na ausência do Presidente, a Deputado Ailton
Vilela, Vice-Presidente, assume a direcão dos trabaihos, e, havendo nUmero
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regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado César de Mesquita, disperisa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, o Deputado Aulton Vilela suspende a reuniâo ate as
14h3Omin. As 14h3Ornin sao reabertos Os trabalhos corn a presenca dos
Deputados Ailton Vilela, Rêmolo Aloise, Luiz Fernando Faria e César de
Mesquita. 0 Presidente, Deputado Rémolo Aloise, informa que a reunião se
destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão e, em seguida, passa
a palavra ao Deputado César de Mesquita, que apresenta requerimento
solicitando sejarn convidados a comparecer a reuniào da Comissâo os Srs.
Carlos Alberto Cotta, ex-Presidente da COMIG; José Cláudio Pinto Rezende
e Lauro Wilson de Lima Filho, ex-Diretores da COMIG; Olavo Drurnond,
Prefeito Municipal de Araxa; Vereadores a Cârnara Municipal de Araxá; Emilio
Ludovico Neuman, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Araxá;
Lino PacIfico, Presidente da Cia. Tropical de Hotéis; e Murilo Franco
Machado, Diretor de Obras Privadas de Santa Barbara. Submetido a votaçâo,
é o requerimento aprovado. Prosseguindo, o Deputado Rêmolo Aloise passa
a Presidência ao Deputado Aliton Vilela para apresentar requerimento de sua
autoria em que solicita sejam convidados para participarem de reunião desta
Comissão os Srs. Carlos Alberto Cotta, ex-Presidente da COMIG; José
Cláudio Pinto de Rezende, ex-Diretor da COMIG; Mauri Martins Passig, Sócio
Diretor de Walter Hauer - Auditoria Independente; Arnaldo Freire da Silva, ex-
Coordenador de Compras de Equiparnentos do Grande Hotel de Araxá; Célio
Rodrigues Garcia, ex-Presidente da Comissão de Licitaçâo da COMIG; Olavo
Drummond, Prefeito Municipal de Araxá; Carlos LUcio de Avila, Secretário de
Obras de Araxá; José Antânio Guimarães Borges, Diretor-Financeiro da
SCEG (Construtora contratada pela Prefeitura); Padre Dino Barbiero, Diretor
do Lar dos Meninos Dom Orione; Caio Luiz de Carvalho, Presidente da
EMBRATUR; Paulo Pedrosa, Presidente do Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares; Cicero Lage, Presidente da Associaçäo
Brasileira das Agências de Viagem -ABAV-MG -; e Fernando Antonio
Vasconcelos Lana e Souza, Presidente da Empresa Mineira de Turismo -
TURMlNAS. Subrnetido a votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado
Ailton Vilela retorna a Presidência ao Deputado Rêmolo Aboise. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos pariamentares,
convoca Os membros da Comissâo para a prOxirna reunião ordbnária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 29 de junho de 1999.
Rémolo Aloise, Presidente - AIlton Vilela - Alencar da Silveira Junior - Luiz
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Fernando Faria - César de Mesquita.

ATA DA 1 l a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CEMIG
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e trés de junho de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Bilac Pinto, AntOnio Andrade, Amilcar
Martins, Chico Rafael e Eduardo Daladier, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes também os Deputados Bené Guedes e Mauro
Lobo. Havendo numero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro
Leào, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a leitura da ata da reuniào anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência presta alguns esciarecimentos quanto aos
procedimentos das ComissOes Parlamentares de Inquérito e informa que a
finalidade desta reunião é colher o depoimento do Sr. Luiz Carlos Mendonça
de Barros, ex-Presidente de BNDES, a quern convida a compor a mesa dos
trabalhos. 0 depoente, corn a palavra, faz a sua qualificaçâo e em seguida
passa a responder aos questionamentos dos Deputados AntOnio Andrade,
Amilcar Martins, Chico Rafael, Bilac Pinto e Adelmo Carneiro Leão. Apôs as
consideraçOes finais do Sr. Luiz Carlos Mendonca de Barros, o Presidente
passa a fase de discussão e votacão de proposiçOes da Comissão. 0
Deputado Amilcar Martins apresenta dois requerimentos solicitando a
Companhia TelefOnica de Ribeiro Preto - CETERP - cópia do acordo de
acionistas que foi integrante do processo de venda das acOes da referida
empresa; a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados a
cOpia das notas taquigráficas do debate entre o Senador Eduardo Suplicy e
do Sr. Luiz Carlos Mendonca de Barros ocorrido durante sessão em que se
discutiu o processo de privatização da TELEBRAS, em junho de 1998.
Colocados em votação, cada urn por sua vez, são os requerimentos
aprovados. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão passa a Presidência ao
Deputado Bilac Pinto, Vice-Presidente, para apresentar requerimento no qual
pede sejam solicitadas ao BNDES as informaçOes e condiçOes, corn memória
de cálculo, relativas ao fiuxo financeiro da operaçao do empréstimo
contratado junto a esse Banco e da alienacão das açOes da CEMIG, entre o
BNDES, o Governo do Estado de Minas Gerais e as empresas que
participaram da compra das acOes, atém das taxas, dos prazos, das
carências, do valor da parcela da amortização, dos juros de cada parcela, do
valor financiado e da forma de Iiberação dos recursos financiados. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Bilac Pinto retorna a
Presidéncia ao Deputado Adetmo Carneiro Leão. 0 Presidente informa que 0
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nteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece ao Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros,
ex-Presidente do BNDES, pelos subsidios prestados a Comissão, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissáo para a
reunião extraordinária a ser realizada no dia 29 de junho, as 14h3Omin, no
auditOrio desta Casa, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 29 de junho de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Chico Rafael - Amilcar Martins -

Antonio Andrade - Eduardo Daladier.
ATA DA 14 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIcAQ E

JUSTIA
As dez horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Ermano Batista,
AntOnio JCilio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Paulo Piau e Maria
Tereza Lara (substituindo esta ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por
ndicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissâo. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do Deputado Agostinho
Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. Nos termos regimentais, a
Presidéncia acusa o recebimento das proposiçOes a seguir citadas, para as
quais designou os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 392, 395 e
398/99 - Deputado Adelmo Carneiro Leão; 390 e 397/99 - Deputado Paulo
Piau; 387, 388 e 389/99 - Deputado Agostinho Silveira; 391 e 394/99 -
Deputado Eduardo Daladier; 393 e 396/99 - Deputado Irani Barbosa. A
Presidéncia 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 votaçao, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 134, 166 na forma do Substitutivo n° 1 e 357/99 (relator:
Deputado Agostinho Silveira); 258 e 362/99, este na forma do Substitutivo n°
1 (relator: Deputado Ermano Batista); 351 e 373/99 (relator: Deputado Antonio
Julio); 366/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 363/99 (relator: redistribuido ao
Deputado Eduardo Daladier) e os pareceres que concluern pela
inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela ilegalidade dos Projetos de
Lei n°s 341/99 (relator: Deputado Paulo Piau) e 348/99 (relator: Deputado
Antonio Julio). 0 Projeto de Lei n o 364/99, que recebeu parecer do relator,
Deputado Agostinho Silveira, concluindo pela inconstitucionalidade, pela
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ilegalidade e pela antijuridicidade da matéria, teve sua discussOo adiada, em
virtude de pedido de vista deferido pela Presidëncia. Os Projetos de Lei n°s
353 e 365/99 não foram apreciados, em virtude de pedidos de prazo feitos
pelos relatores haverem sido deferidos peta PresidOncia. Passa-se a fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposiçOes que dispensam a
apreciaçâo do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussâo e votacão,
cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s
195/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 369 e 370/99 (relator: Deputado
Paulo Piau); 379/99 (relatora: Deputada Maria Tereza Lam) e 381/99 (relator:
Deputado Ermano Batista). Passa-se a fase de discussão e votacão de
proposiçOes da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerirnento do
Deputado Agostinho Silveira, em que solicita a realização de reunião desta
Comissâo para debater, em audiência pOblica, o Projeto de Lei n° 356/99, do
Deputado Luiz Fernando Faria, que cria a autarquia DETRAN - MG,
convidando para o evento as seguintes autoridades: José Augusto Trópia,
Secretário de Estado da Fazenda; Savio Souza Cruz, Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administracão; TarcIsio Delgado, Presidente da
Associacão Mineira de MunicIpios; Doraci Moreira de Avelar, Presidente do
Sindicato dos Proprietários de Auto-Escolas de Minas Gerais; Eurico Franca
Delgado, Presidente do Sindicato dos Instrutores e Funcionários de Auto-
Escolas de Minas Gerais; Vitor Hugo Moreira de Resende, Presidente da
Associacão dos Detegados de Carreira da PolIcia Civil de Minas Gerais;
Reinaldo José Magalhães, Presidente do Sindicato dos Delegados de Poilcia
de Minas Gerais; Ten.-Cel. Geraldo Magela de Freitas, Comandante do
Batalhão de Policia de Trãnsito; AntOnio Carlos Pereira, Presidente da
BHTrans; Gidel Dantas Queiroz, Diretor do DENATRAN; AntOnio Erdes
Bortoletti, Diretor-Geral do DER; Mauro Lopes, Secretário de Estado da
Segurança POblica; Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Secao de Minas
Gerais,e Ronaldo Jaques Camargo, Diretor do DETRAN-MG. Nos termos
regimentals, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 341 e
348/99 ao Plenário, para inclusão em ordem do dia. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência 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 Corn issOes, 24 de junho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Julio - Eduardo Daladier - Paulo Piau -

Maria Tereza Lara - Agostinho Silveira.
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TRAMITAçA0 DE PRoPoslçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 153/99

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

0 Deputado Luiz Fernando Faria, por meio do projeto de lei em tela,
objetiva declarar de utilidade pCiblica a Associação Municipal de Apoio ao
Idoso - AMAI de Prados -, corn sede no Municipio de Prados.

Pretiminarmente, foi a matéria objeto de exame na Comissão de
Constituicão e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou ao projeto a Emenda no 1. Vern agora o projeto a
esta Comissão, para deliberação conclusiva em turno Unico, conforme o
disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame trabatha corn todos os meios a sua disposicão para

assistir os idosos, prornovendo a sua autonomia e protecão e conseqüente
participação na sociedade. Para a consecucão de tat objetivo, apóia as suas
atividades produtivas e prioriza o atendimento do idoso por sua própria
famrlia, em vez do atendimento em asilos, nos casos em que tat procedimento
é viável.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 153/99 corn a

Emenda no 1, apresentada pela Cornissão de Constituicão e Justiça.
Sala das Comissöes, 30 dejunho de 1999.
Cristiano Canédo, relator.

PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJETO DE LEI N o 291/99
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acão Social

Relatório
De iniciativa do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em epIgrafe

visa declarar de utilidade ptblica a Associação dos Deficientes FIsicos de São
Gotardo - ADEFISG -, corn sede no MunicIpio de São Gotardo.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou ao projeto a Emenda n o 1, cabe agora a esta Cornissão deliberar
conctusivamente sobre a rnatéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fu ndamentação
A referida entidade é sociedade civil e tern como finalidade primordial

habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência fIsica, buscando
articular corn o poder püblico e o setor privado solucöes que visam integrá-las
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no mercado de trabatho. Também objetiva a divulgacão da cultura e do
esporte e a proteção do meio ambiente.

Acreditamos, pois, que a instituição é merecedora do tItulo de utilidade
pbl ica.

Conclusão
Pelas razöes registradas, opinamos peta aprovação do Projeto de Lei no

291/99 corn a Ernenda no 1, apresentada pela Cornissão de Constituicão e
Justiça.

Sala das Comissöes, 30 dejunho de 1999.
Cristiano Canédo, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 300/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acão Social

RelatOrio
O Deputado Pastor George, por meio do projeto de lei em tela, objetiva

declarar de utilidade p(iblica a Associacão Municipal Assistencial Itabirana -
AMAI -' corn sede no Municlpio de Itabira.

Prelirninarmente, foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituição e
Justica, que conclulu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberacão conclusiva em turno
Unico, conforrne o disposto no art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A referida entidade soma esforços no intuito de minorar as rnazelas socials,

combatendo a forne e a pobreza. Assim, distribui cestas básicas, cria hortas e
padarias comunitárias e faz campanhas de solidariedade corn o intuito de
angariar generos de primeira necessidade. Além disso, busca a recuperação
de viciados em drogas, promovendo sua readaptacão ao meio social.

Pelo profIcuo trabalho realizado, eta faz jus ao tItulo declaratOrio de utilidade
pü blica.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 300/99 na forma

apresentada.
Sala das Cornissöes, 30 de junho de 1999.
Cristiano Canêdo, relator.

PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N O 314/99
Cornissão do Trabatho, da Previdência e da Ação Social

RelatOrio
De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em análise

propöe seja declarada de utilidade püblica a Associacão Comunitária do
Bairro Santa Tereza - ACBST -' corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
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Examinada preliminarmerite a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, constituciorialidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissào deliberar canclusivamente sobre a projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimenta Interno.

Fu ndamentação
A ACBST é urna sociedade civil que tern par objetiva estimular a amizade e

a cooperaço entre as maradores do bairro, por mela da realizaçâo de
eventas educativos, culturais e despartivas e de acöes conjuntas em
beneficio de tadas, camo, por exempla, a reivindicação, aos Orgàos
competentes do pader pUblico, de limpeza e canservaçãa de ruas e pracas,
assim como de meihorias que oferecam uma vida mais saudável e tranqüila a
populacâa local.

Isso pasta, acreditamas ser a instituiçao merecedara do titulo declaratório
de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do aduzido, apinamos pela aprovaçâa do Prajeto de Lei n° 314/99 na

forma proposta.
Sala das Corn issães, 30 de junho de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 320/99
Corn issão do Trabatho, da Previdéncia e da Acáo Social

Relatório
De autoria do Deputada Dilzon Melo, a prajeta de lei em tela visa a declarar

de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos de Excepcionais - APAE
de Pauso Alto -, corn sede nesse municpio.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissãa de Constituicao e
Justiça, que canclulu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vern agora a prajeta a esta Comissáo para
deliberação conclusiva em turno 6nico, conforme a disposto no art. 103, I, "a",
do Regimenta Interno.

Fundamentaçao
A entidade em apreco tern coma abjetiva essencial a prornocào de medidas,

em nIvel municipal, que visem a assegurar a bern-estar dos excepcionais.
Para tanta, promove e estimula a realizaçâo de pesquisas a eles referentes e
procura, ainda, oferecer-Ihes toda a assisténcia necessária para que sejam
inseridas na saciedade.

A concessãa do tItulo declaratOrio de utilidade pOblica é medida justa em
face de tao honrado e valioso trabalho.

Conclusâo
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Pelo exposto, apinarnas pela apravacão do Projeta de Lei n° 320/99 corn a
Emenda n o 1, apresentada pela Comissâo de Constituiçäo e Justiça.

Sala das Comissöes, 30 de junho de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO OF LEI N O 371/99
Cornissão de Direitas Humanas

Relatório
De iniciativa do Oeputado Chico Rafael, o projeto de lei em tela tern por

escopo instituir a Semana de Combate a Violéncia, a ser comemorada
anualmente naquela em que estiver inserido a dia 14 dejunho.

A Comissäo de Constituicâo e Justica, procedendo ao exame preliminar da
matéria, considerau-a juridica, constitucional e legal na forma em que fai
apresentada.

Oando prosseguimento a tramitaçaa do prajeto, cumpre agora a este Orgaa
colegiado apreciar e emitir parecer sabre a matéria, nos lindes estabelecidos
no art. 102, V, "a" e "e", do Regimento Interno.

Fundamentacào
A justificação do autor do prajeto assenta-se no argumento de que a

violéncia e elemento desencadeadar de inquietacâo social e, par isso mesmo,
urge sejam adotadas acöes efetivas no intuito de se combater esse mal.

Nessa linha de raciacInio - cam a qual estamos em sintania -, depreende-se
que a apravacão da prapasicâa em tela permitirá a sociedade dispor de
importante ocasiàa para refletir sabre o tema e propor soluçoes adequadas
para o problema, cam a imprescindIvel participacäo do pader püblica
estadual.

Quanta aa criteria da escalha do perloda camemorativa, quando deverão
ser realizados debates, palestras, seminários, fóruns técnicos e outras formas
de participação no eventa alusiva aa cambate a violência, esclarecemos que
ele foi motivado pelo fato de em 14 de junho ser comernorada o Dia Universal
de Deus, coma também o Dia da Liberdade de Pensarnento. Tal escolha
afigura-se-nos adequada ao fim a que se presta a projeto de lei.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação, em turna (mica, do Projeto

de Lei n° 371/99 nos termos apresentados.
Sala das Comissães, 30 de junho de 1999.
João Leite, Presidente-Marcelo Gonçalves, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 97/99
(Nova relator, nos termos do art. 138, § 3 1, do Regirnento Interno)

Cornissão de Educacão, Cultura, Ciência e TecnologiaN
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RelatOrio
A proposição em comento, desarquivada a requerimento do Deputado

Wanderley Avila, objetiva alterar a Lei n o 11.052, de 1993, que institui meia-
entrada para estudantes nos locais que menciona.

A proposição fol encaminhada, para estudo preliminar, a Comissào de
Constituiçao e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vindo, em seguida, a esta Comissâo, para receber parecer de 1°
turno.

Designado relator, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva opinou pela rejeição da
matéria. Na fase de discussào, o Deputado Antonio Carlos Andrada pediu
vistas ao processo e, na reuniäo seguinte, apresentou emenda ao projeto. 0
relator opinou pela manutençâo de seu parecer, rejeitando a emenda
sugerida.

Colocado em votaçâo o parecer, este foi recusado pela Comissáo. Destarte,
de acordo corn o § 30 do art. 138 do Regimento Interno, foi designado novo
relator.

Fundamentaçâo
o propósito básico da proposiçäo ora exam inada e o de aurnentar o nimero

de entidades corn competéncia para emitir carteiras de estudante, vez que a
Lei no 11.052 reserva esse direito somente a União Nacional dos Estudantes -
UNE -, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES - e a Uniäo
Colegial de Minas Gerais - UCMG.

o projeto em comento e a emenda sugerida pelo Deputado Antonio Carlos
Andrada ampliam esse universo de entidades, o que nos parece pertinente e
oportuno, pois a medida, se aprovada, democratizará a emissão de carteiras,
que hoje é urn virtual monopólio das entidades mencionadas.

Observamos, no entanto, que o parágrafo Unico da emenda sugerida pelo
Deputado AntOnio Carlos Andrada conflita corn o texto do projeto original, cuja
redaçâo parece-nos mais condizente corn os objetivos do autor.

ConclusOo
A vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 97/99

corn a Emenda no 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

Acrescente-se ao art. 2° da Lei no 11.052, de 1993, a que se refere o art. 1°
do projeto, o seguinte inciso IV:

"Art. 20 - 	 .............................

IV - União Estadual dos Estudantes - U FE.".
Sala das ComissOes, 30 dejunho de 1999.
Antonio Carlos Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator - Dalmo
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Ribeiro Silva (voto contrário).
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 204/99

Comissào de AdministracOo POblica
RelatOrio

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em tela
dispOe sobre a criaçOo da Area de Protecão Ambiental da Bacia Hidrográfica
do Rio do Machado e dá outras providências.

A Comissáo de ConstituicOo e Justica exarou parecer, concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn as
Emendas n os 1 a 4, que apresentou.

Por sua vez, a Comissào de Meio Ambiente e Recursos Naturais opinou
pela aprovação da proposição, no 1 0 turno, corn as Emendas n

o
s 5 a 7, que

apresentou, e 1, 3 e 4, apresentadas pela Cornissão de Constituição e
Justica; e pela rejeicào da Emenda no 2.

Em virtude de requerimento aprovado pelo Plenário e publicado no "Diário
do Legislativo", em 11/6/99, cumpre a este Orgâo colegiado examinar a
rnatéria e sobre ela emitir parecer, nos termos do Regimento Interno.

FundamentacOo
0 projeto declara Area de Proteçâo Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio

do Machado - APA do Rio do Machado - os terrenos que são drenados por
esse corpo d'água, situados a montante e a jusante do ponto de captação de
águas da cidade de Machado.

A referida APA destina-se a recuperacOo, a preservacão e a conservação
desse rio e de seus afluentes. Sern sombra de diivida, a criacão da citada
unidade de conservacão é uma rnedida de grande relevância para Os
municIpios por ela abrangidos. 0 abastecimento da cidade de Machado é
garantido por esse manancial. ProjeçOes realizadas pelo Servico AutOnomo
de Agua e Esgoto - SAAE - indicam possibilidade de ocorrência de colapso do
abastecimento, em virtude da diminuicOo de vazäo verificada nesse corpo
d'água ao longo dos Ultimos anos, associada ao crescimento da demanda da

0 area urbana, em decorrência do aumento da populacâo.
Corn a criacão da APA do Rio do Machado, o poder piiblico terá meihores

condiçöes de promover a recuperação dessa bacia hidrográfica por meio de
urn planejarnento da ocupacão das areas ribeirinhas e da proibicäo de acOes
comprometedoras das matas ciliares e dos olhos-d'água. 0 desmatamento, a
exploração de areia do leito do rio, bern como a construcao de obras que
importem risco para esse corpo d'água, devem sujeitar-se a critérios técnicos
e a flscalização rigorosa e permanente, de acordo corn o piano de
gerenciamento da APA.
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Entendemos que as Emendas n o

s 1, 3 e 4, da Comissão de Constituicão e
Justica, bern como as Ernendas n

o
s 5, 6 e 7, da Comissão de Meio Ambiente

e Recursos Naturais, são bastante oportunas. No entanto, a Ernenda n o 2, da
Comissão de Constituiçao e Justiça, deve ser rejeitada, urna vez que as
Emendas n os 5 e 7 são corn eta incompatIveis, além de serem, do ponto de
vista técnico e de conteUdo, mais consentâneas corn os objetivos da
proposição.

Conclusáo
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 204/99

corn as Emendas n
o
s 1, 3 e 4, da Comissão de Constituiçao e Justiça, e 5 a 7,

da Cornissào de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e pela rejeição da
Emenda no 2.

Sala das Comissöes, 30 de junho de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Fábio Avelar

- Arlen Santiago.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 257/99

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, o projeto de lei em epIgrafe
acrescenta dispositivos a Lei no 11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo de
lncentivo a Industrialização.

Publicada em 28/4/99, a matéria foi a Comissão de Constituiçâo e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda no i.

Vern, agora, a esta Cornissão, para receber parecer de mérito, nos termos
do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
Pelo estudo da proposicão, conclulmos que eta trata de matéria de grande

importância, visto que estabelece como requisito para a obtencão do
financiamento do Fundo de Incentivo a Industrializaçao - FIND - a concessão,
durante todo o periodo de vigência do contrato, por parte da empresa que o
pretender, de estágio profissional para estudantes de nivel médio ou superior,
da area de ciência e tecnologia.

0 projeto se preocupa, além disso, corn a necessária relacâo entre 0
estágio oferecido e a proposta curricular do curso da area de ciência e
tecnologia, especificando, no art. 6 0, a relaçáo entre o valor do financiamento,
a quantidade de vagas e o nivel de ensino a ser contemplado.

Prevé ainda o projeto a necessidade de comprovaçao, junto a empresa, de
frequência e born aproveitarnento do estudante candidato 6 vaga de
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estagiáriO e, caso necessário, de processo seletivo para os candidatos que se
apresentarem.

A proposicão se insere, de fato, no contexto do novo momento da educacào
brasileira, remodelada pela Lei Federal no 9.394, de 1996, que contém as
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, documento em que se reforca a
idéia da importância do estágio profissional para estudantes, fundamental
para seu processo de formacão.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Let no 257/99 no

1 0 turno, corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituicâo e Justiça.
Sala das Comissöes, 30 dejunho de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada, relator - Datmo

Ribeiro Silva.
1 PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 362/99

Comissâo de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Junior, o Projeto de Lei no
362/99 visa a autorizar o Estado a assumir a gestäo e a manutenção dos
trechos rodoviários que menciona.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 3/6/99, o projeto foi preliminarmente
distribuldo a esta Comissão para exame quanto a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposicão em tela visa a autorizar o Estado a assumir a gestäo e a

manutencào dos trechos rodoviários que menciona, os quais servem como
principais vias de acesso ao histórico Municipio do Serro, possuem
revestimento primário, necessitando, assim, de manutencão permanente, de
modo a propiciar meios para o desenvolvimento da região, sobretudo no que
se refere a suas atividades turIsticas.

Nào ha como ignorar a inércia do poder püblico para adotar medidas
simples como as propostas pelo projeto em questão, as quais poderiam
solucionar vários transtornos. A proposição mostra-se meritória,
demonstrando que o legislador estadual está atento para os problemas que
afligem a sociedade mineira, exigindo medidas que possam solucioná-Ios ou,
pelo menos, amenizá-Ios.

A matéria em estudo insere-se entre as de competéncia do Estado
federado, nos termos do art. 25, § 1 0 , da Constituição Federal.

A iniciativa para deflagrar processo legislativo dessa natureza é do
Governador do Estado, nos termos do art. 66, Ill, "e", da Carta mineira, mas

zi
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este vIcio formal de inconstitucionalidade poderá ser sanado por rneio da
eventual sanção a proposiçâo em tela.

Todavia, para que seja preservada a autonomia dos municipios,
apresentarnos o Substitutivo no 1, a seguir, conferindo a estes entes
federados a prerrogativa de se manifestarem favoravelmente ou
contrariamente a medida proposta. 0 substitutivo inclui, ainda, outros trechos
rodoviários merecedores de atençäo por parte do poder piiblico estadual.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legaUdade do Projeto de Lei no 362199 na forma do Substitutivo no 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N O 1
Transfere para o Estado a responsabilidade pela gestao e manutençào dos

trechos rodoviários que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficarn sob a responsabilidade do Estado a gestâo e a manutençào

dos seguintes trechos rodoviários:
- trecho de estrada que liga as cidades do Serro e Alvorada de Minas, corn

aproximadamente 18 km (dezoito quilornetros);
II - trecho de estrada da cidade do Serro ao entroncamento da MG-10, corn

aproximadamente 9 km (nove quilômetros);
III - trecho de estrada que Hga a BR-259 a cidade de Santa Rita do Itueto,

via Quatituba, corn aproximadarnente 20 km (vinte quilOrnetros);
IV - trecho de estrada que liga as cidades de Ladainha e Novo Cruzeiro,

corn aproximadarnente 36 km (trinta e seis quilOmetros);
V - trecho de estrada que liga as cidades de Turrnalina e Veredinha, corn

aproximadamente 15 km (quinze quilômetros);
VI - trecho de estrada que liga a rodovia MG-311, partindo de Vila de

Limeira (Municipio de Mantena) a cidade de Nova Belém, corn
aproximadamente 20 km (vinte quilãrnetros);

VII - trecho de estrada que liga a cidade de Mantena a divisa entre os
Estados de Minas Gerais e Espirito Santo, na Vila Cafelândia, ES, corn
aproximadamente 14 km (quatorze quilôrnetros);

VIII - trecho de estrada denominada Avenida Filornena Cartafina, que liga a
cidade de Uberaba ao Distrito Industrial III - Delta -, corn aproxirnadamente 25
km (vinte e cinco quilometros);

IX - estrada de contorno da cidade do Serro;
Parágrafo ünico - Manterá a responsabilidade sobre os trechos

mencionados nos incisos o rnunicIpio que se manifestar ao Orgäo competente
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contrariamente a transferência no prazo de cento e oitenta dias contados da
publicação dessa lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão
Art. 30 Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 24 de junho de 1999.
Antonio JiIio, Presidente - Errnano Batista, relator - Maria Tereza Lara -

Agostinho Silveria - Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE RESOLUçAO N o 408/99

Comissão de Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em comento, de autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, dispOe
sobre a garantia a ser oferecida em operação de crédito realizada entre o
Estado de Minas Gerais e empresas pUblicas.

O projeto foi distribuido a Cornissâo de Constituição e Justica, que opinou
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposicâo.
Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno da Casa, o
projeto foi encaminhado a esta Comissão para ser objeto de parecer quanto
aos aspectos orçamentários.

Fundarnentaçáo
Náo existe impedimento de ordem orçamentária e financeira a aprovação

do Projeto de Resolução no 408/99. Trata-se de substituicâo do objeto da
garantia concedida em contrato de financiarnento assinado entre o Estado de
Minas Gerais e a Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG. Pelo
contrato original, em 31/5/95, a CEMIG emprestou ao Estado
R$602.198.290,88 (seiscentos e dois milhOes cento e noventa e olto mil
duzentos e noventa reais e oitenta e oito centavos) a juros de 6% ao ano,
carência de 36 meses, a serem pagos em 204 parcelas mensais. Como
garantia, o Poder Executivo vinculou em favor da CEMIG quotas-partes do
Fundo de Participacâo do Estado - FPE. Ora, é de amplo conhecirnento que o
Governo Federal vem retendo o repasse de recursos deste Fundo ao Estado
e, assim, pela proposicão, o objeto da garantia deverá ser substituldo pela
vinculacâo de receitas da Companhia de Agua e Esgoto de Minas Gerais -
COPASA-MG e da Companhia de Mineracào de Minas Gerais - COMIG.

A titulo de informacão complementar, comentamos que a CEMIG tern urn
crédito de aproximadamente de 3.466.000.000 de Unidades Fiscais de
Referência junto ao Governo Federal. Esse crédito tern origem ern
insuficiências tarifárias que, na contabilidade da CEMIG, estào registradas na
Conta de Resultados a Compensar. Esse valor foi reconhecido pelo
Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica e já vem sendo utilizado
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para a quitaçâo de débitos junto a Uniao. 0 valor do saldo remanescente da
Conta de Resultados a Realizar, que foi emprestado ao Estado, passou a ser
registrado no patrimônio IIquido da CEMIG, como reserva de capital.

E importante salientar que na eventual ocorrência de inadimplemento
financeiro por parte do Estado no pagamento das prestaçöes acordadas, as
receitas da COMIG e da COPASA-MG poderão ser retidas em favor da
CEMIG, caso venham a ter o tratamento contratual previsto para as quotas-
partes do FPE.

Por derradeiro, como analisado pela Comissão de Constituiçao e Justica,
nao se trata de nova operação de crédito, o que afasta a exigéncia de lei no
sentido formal e material.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Resoluçào no

408/99, no 1° turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 30 dejunho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Olinto Godinho - Maria Tereza Lara -

Eduardo Hermeto - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo (voto contrário) - Miguel
Martini (voto contrário).

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 20/99
Cornissão de Administraçao Püblica

Relatório
De autoria do Deputado Rogerio Correia, o projeto de lei em exame dispOe

sobre a inclusäo de dispositivo na Lei no 5.378, de 3/12169.
Aprovada em 1° turno, vem a proposiçâo a esta Cornissäo para receber

parecer para o 20 turno.
Fundamentaçao

0 projeto de lei em análise, de autoria de Deputados do PT, tendo a frente o
Deputado Rogério Correia, dispãe sobre a inclusão de dispositivo na Lei no
5.378, de 3/12169.

A lei em questâo disciplina a denominaçào de estabelecimentos, instituiçöes
e prédios do Estado.

A Comissão de Constituiçao e Justiça, em seu parecer, concluiu pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do projeto,
opiniâo que nos parece equivocada. Conforme a parecer da douta Comissâo,
que posteriormente foi rejeitado em Plenário, a possibilidade de alteraçâo
automática da denominaçâo, que entendem estar prevista no parágrafo (inico
do artigo que se quer introduzir na lei, configuraria urn pré-julgamento, o que
contrariaria o principia consagrado no art. 5 0 da Constituiçâo Federal,
segundo o qual ninguern será considerado culpado ate a tränsito em julgado

65

de sentenca condenatOria, e no seu inciso LVII, que estabelece que ninguém
será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente.

Dar o nome de alguem a urna instituicào, prédio ou estabelecimento piblico
não gera para essa pessoa au seus descendentes nenhum direito subjetivo a
rnanutencão da homenagem; tampouco a mudanca do nome de urn prédio
equivale a uma condenação, terma que tern sentido técnico especIfico,
diverso do entendimento adotado no parecer da Comissào.

0 projeto, que nào nos parece ilegal nem inconstitucional nem antijurIdico,
apresenta uma redacào confusa, que nâo estabelece corn clareza a
procedirnento de comprovacäo do envolvimento dos homenageados nos atos
desabonadores que prevê nem deixa claro a procedimento pela qua] se ira
atribuir novo nome ao prédlo, instituicâo ou estabelecimento do Estado, ato
que atualmente é de competéncia desta Casa, de acordo com o disposto no
art. 103, I, 'b", da Constituicao Estadual. Corn isso, a projeto possibilita urna
série de conflitos para as quais não prevé solucâo.

Embora a Lei n o 5.378, de 1969, ja tenha previsto que a escolha da
denominaçào deverá recair sobre o nome de pessoas falecidas que se
tenham destacado por notôrias qualidades e relevantes servicos prestadas a
coletividade (art. 1°), nada dispôs sobre a envolvirnento do homenageado
corn a repressäo (que o projeto não especifica, mas nos parece ser a
repressão ocorrida durante a governo militar), ou sua participação direta ou
indireta em açöes cometidas contra os direitos humanos. Corn a aprovacâo
do projeto na forma em que se encontra, vários vultos de nossa história,
notadamente do século passado, já nâo poderiam dar seu nome aos prédios
do Estado. Nessa situaçao se encontram Dom Pedro II, que mesmo
comprometido com o regime escravocrata (ainda que sob pressão inglesa),
foi um dos maiores responsáveis pela consolidação da unidade do Estado
nacional brasileiro; Duque de Caxias, que envenenou a água de rios para
vencer a Guerra do Paragual, matando assirn urn grande nümero de soldados
adversários, além de muitos outros envolvidos em várias eventas relevantes
de nossa histOria, coma a Guerra de Canudos (já na RepUblica), a Revolução
Farroupilha e tantos outros.

Além disso, a redaçao do paragrafo ünico do artigo que se pretende incluir é
obscura, nao estabelecendo a procedimento pelo qual se ira atribuir novo
name a urn prédio em caso de mudança de name. Dessa forma, e a guisa de
conclusäo, propornos ao final o Substitutivo n o i, coma forma de precisar
melhor as abjetivos da inclusäo de novo artiga na Lei n o 5.378, e de evitar
canflitas decorrentes da redacäo canfusa do projeto.

Conclusâo
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Em face do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 20/99
na forma do Substitutivo n o 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N O 1
Dispöe sobre a inclusão de dispositwos na Lei no 5.378, de 3 de dezembro

de 1969.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficarn acrescentados os seguintes dispositivos a Lei no 5.378, de 3

de dezembro de 1969:
- Fica vedada a escolha de nomes de pessoas condenadas por ilIcitos

praticados contra os direitos humanos, assim corno por envolvirnentO corn a
repressâo nos governos rnilitares.

Parágrafo tinico - 0 poder judiciário, quando provocado, determinará a
anulacão do ato que acolheu nome de pessoa impedida, e oficiará a
Assembléia Legislativa para que esta realize, se entender conveniente, a
escotha de nova denorninaçao.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 30 de junho de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Doutor Viana

- Fábio Avetar - Arlen Santiago.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI No 57/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

De autoria do Deputado Joào Leite, a proposicao em exarne, desarquivada
a requerimento do mesmo parlamentar, tern como objetivo instituir o
Programa de Proteçào a Testemunhas, Vitimas e Peritos.

0 projeto foi aprovado em 1 0 turno na forma do Substitutivo n o 1. Vern agora
a esta Cornissâo para receber parecer para o 2 0 turno. Segue anexa a
redacão do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentacâo
A proposiçâo, ao criar mecanismos legais para proteger a vida de pessoas

que tenham colaborado em investigação criminal ou processo penal, reveste-
se de importância decisiva no combate ao crime organizado e na luta contra
os atos de violência praticados por agentes do Estado.

Diversos programas de protecâo a testemunhas tern sido instituldos pelos
Estados ou por organizacöes civis de defesa dos direitos humanos, corn a
aprovacâo e o apoio do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos.

0 projeto foi aprovado em 10 turno, depois de ampla discussão no âmbito
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desta Comissão, da qual participaram técnicos e assessores da Secretaria da
Seguranca PUblica e da Secretaria da Justica e dos Direitos Humanos, do
Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, do Ouvidor da Policia e
da Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura de Belo Horizonte.

Dessa discussâo, resultou a proposta do Substitutivo no 1, que, a nosso ver,
consolida os elementos legais e materials existentes sobre a questão.

Conclusào
Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 57/99, em 21.

turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 30 de junho de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Marcelo Gonçalves.

Redacão do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N o 57/99

lnstitui o Programa de Proteção a Vltirnas e Testernunhas de Infraçoes
Penais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituIdo o Programa de Protecão a Vitimas e Testemunhas

de lnfraçöes Penais.
Art. 20 - 0 Programa de que trata esta lei tern como objetivo garantir

protecão para as pessoas que estejam ou possam vir a estar coagidas ou
ameaçadas por sua colaboracáo em investigacâo criminal ou processo penal.

Parágrafo Unico - A protecão poderá ser dirigida ou estendida ao conjuge ou
companheiro, a ascendentes, descendentes e dependentes que tenham
convivéncia habitual corn a vitima ou testemunha, conforme necessário em
cada caso.

Art. 311 - A protecâo concedida pelo Programa e as medidas dela
decorrentes levarào em conta a gravidade da coacâo ou da ameaça a
integridade fisica ou psicotOgica, a dificuldade de preveni-las ou reprimi-las
elos meios convencionais e a importância da pessoa para produção da

prova.
C Art. 4 1 - 0 ingresso no Programa, as restricöes de seguranca e as demais

medidas por ele adotadas terão sempre a anuência da pessoa protegida ou
de seu representante legal.

Art. 50 - 0 Programa será dirigido por urn Conseiho Deliberativo composto:
C, 	 - pelo Secretário Adjunto de Estado de Direitos Humanos, que o presidirá;

II - por urn membro do Ministérlo Pblico;
Ill - por urn membro da magistratura;
IV - por urn Delegado de Pollcia;
V - por urn membro da Fundaçäo Movimento Direito e Cidadania.
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Art. 60 - 0 Conselbo Deliberativo decidirá sobre:

- o ingresso da pessoa no Prograrna, bern como a sua exclusão:
II - as medidas de proteçâo necessárias e a sua duraçao.
§ 1 0 - As deliberaçOes do Conselho serão tomadas por maioria absoluta de

seus rnembros;
§ 20 - 0 Conselho poderá solicitar, para subsidiar as suas deliberaçôes,

docurnentos ou inforrnaçaes cornprobatários da identidade, da situaçäo
profissional, do patrirnônio, do grau de instruçao e da pendência de
obrigaçOes civis, administrativas, fiscais, financeiras ou penais do
interessado, bern como exames ou pareceres técnicos sobre a sua
personalidade, estado fisico ou psicolOgico;

§ 30 - As deliberaçães do Conselho serão tornadas em prazo compativel
corn a urgéncia da proteçao solicitada.

Art. 70 - 0 pedido de proteçao protocolado na Secretaria de Estado da
Justiça e Direitos Humanos por quaisquer das autoridades citadas no art. 80
serã considerado oficialmente encarninhado ao Conseiho Deliberativo.

Art. 80 - A solicitação de ingresso no Prograrna, feita pessoalmente ou por
procurador, poderá ser encarninhada ao Conseiho Deiiberativo:

- por membro do Ministério PUblico;
II - pela autoridade policial que conduzir a investigaçâo criminal:
Ill - pelo Juiz competente para a instruçâo do processo criminal;
IV - palo Ouvidor da Policia;
V - por membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.
§ 1 0 - A solicitaçao será instruida corn a qualificacâo da pessoa a ser

protegida e corn informaçôes sobre o fato delituoso e a coagâo ou arneaça
que a motiva.

§ 2° - Em caso de urgéncia e levando-se em consideraçâo a procedéncia, a
gravidade e a iminência da coaçâo ou ameaça, a pessoa poderé ficar
provisoriamente sob a custOdia de Orgâo policial, por indicaçâo de uma das
autoridades citadas no art. 8 0, enquanto aguarda a decisâo do Conselho
Deliberativo, corn cornunicaçâo imediata a seus rnembros e ao Ministério
Püblico.

Art. 90 - A proteçâo de que trata esta lei compreende, entre outras, as
seguintes rnedidas, aplicáveis, isolada Cu cumulativarnente, em beneficio da
pessoa protegida, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso:

- segurança na residéncia, incluindo o controle de telecomunicaçOes;
II - escolta e segurança nos deslocarnentos da residencia, inclusive para

fins de trabalho ou para a prestaçào de depoirnentos;
Ill - transferéncia de residencia ou acomodaçäo provisôria em local
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cornpativel corn a proteçâo; 	 .1

IV - preservaçâo da identidade, da irnagem e dos dados pesoais;
V - ajuda financeira mensal para prover as despesas necessárias a

subsisténcia individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida estar
irnpossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de nâo dispor de nenhuma
fonte de renda; 	 -

VI - suspensâo temporária das atividades funcionais, sem prejuizo dos
respectivos vencimentos ou vantagens, quando servidor pUblico;

VII - apoio e assisténcia juridica, inclusive para que se concedarn rnedidas
cautelares direta ou indiretamente relacionadas corn a eficécia da proteçao;

VIII - apoio e assisténcia social, médica e psicologica;
IX - sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida;
X - apoio dos Orgãos executores do Programa para 0 cumprirnento de

obrigaçöes civis e administrativas que exijam comparecimento pessoal;
Xl - apoio a prograrnas sociais e pedagOgicos de readaptaçâo da pessoa

protegida.
Parágrafo (inico - A ajuda financeira mensal terá urn teto fixado pelo

Conselho Deliberativo no inicio de cada exercicio financeiro.
Art. 10- As rnedidas de proteçâo defrnidas pelo Conselho Deliberativo serâo

executadas pelos ôrgâos e pelas instituiçoes pUblicas qua ele indicar, corn a
colaboragão das entidades privadas que se oferecereni para tal.

Art. 11 - A exclusão da pessoa protegida do Programa poderá ocorrer a
qualquer tempo:

I - por solicitação do prOprio interessado;
II - por decisào do Conselbo Deliberativo.
Art. 12 - A protegão oferecida terá a duraçâo maxima de dois anos,

prorrogáveis excepcionalmente por decisâo do Conselho Deliberativo, no
caso de, findo esse periodic, perdurarem Os motivos que autorizararn a
inclusâo da pessoa no Prograrna.

Art. 13 - Fica C Poder Executivo autorizado a celebrar convénios corn a
Uniâo, os municipios e entidades póblicas e privadas para o cumprirnento das
disposiçôes contidas nesta lei-

Art. 14 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e
oitenta dias.

Art. 15- Revogam-se as disposiçoes em contràrio.
Art. 16- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 192/99
Comissâo do Trabalho, da Previdéncia e da Açáo Social

Relatôrio
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O projeto de lei em análise, da Deputada Maria Olivia, objetiva priorizar a

tramitaçâo dos processos judiciais em que figure como pat-fe pessoa idosa
beneficiária da assisténcia judiciária.

A proposiçâo, aprovada em 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, volta
agora a esta Comissao, a firn de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, § 1 0 , c/co art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Anexa está a redacão do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçäo

o projeto sob comento tern por objetivo estatuir atendimento preferencial as
pessoas idosas nos procedimentos de assisténcia judiciária. Pretende-se,
desta forma, beneficiar as idosos, corn o intuito de evitar que a decisâo final
dos processos em que são parte so ocorra apOs 0 seu falecimento.

As alteraçOes feitas no 1 0 turno, corn a aprovaçäo do Substitutivo n o 1,
tornam mais concreta a intençâo do projeto.

Dessa forma, o projeto não merece reparo desta Comissão.
Conclusão

Em face do exposto, samoa pela aprovaçao, no 2 0 turno, do Projeto de Lei
no 192/99, na forma do vencido no 1 0 turna

Sala das Comissöes, 29 de junho de 1999.
Ronaldo Canabrava, Presidente e relator - Luiz Menezes - Cristiano

Canedo.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N O 192/99
Acrescenta dispositivo a Lei n° 12666, de 4 de novembro de 1997, que

dispOe sobre a politica estadual de arnparo ao idoso e dá outras providénciat
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-U art. 50 d Lei n° 12.666, de4 de novembro de 1997, fica acrescido

do seguinte inciso VIII:
"Art. 50 - ................................
VIII - na area de assisténcia judiciária, garantir ao idoso assisténcia

judiciária e atendimerito prioritàrio nas açOes indenizatórias em que o Estado
figure corno réu.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo
Art 3' - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO CE LEI N O 333/99
Cornissào de Adrninistração PUblica

Relatorio
0 projeto de lei em tela, de autoria do Chefe do Poder Executivo, tern como

objetivo autorizar a Cornpanhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-
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MG - a participar de consOrcio para construção da Hidreletrica de Irape, no rio
Jequitinhonha, e dá outras providencia&

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2015/99, foi 0 projeto aprovado em 10
turno, corn a Emenda n° 2, de autoria do Deputado Mauro Lobo, acolhida por
esta Cornissão. Segue, anexa, a redaçâo do vencido, que é parte deste
parecer, na forma do art. 189, § 1 0, do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
0 sistema consorciado pam a construção de empreendimentos de grande

porte tern se mostrado eficiente nos ültimos tempos, e ê exatamente esse a
propOsito da COPASA-MG. A construçâo da Hidrelétrica de Irapé enquadra-
se nesse perfll e demandará não so vultosos recursos financeiros, como
tarnbérn muita experiência.

Sob todos Os aspectos a Hidrelétrica de Irapé representará avanços. Além
de prover a castigada região do vale do Jequitinhonha de água tratada de
qualidade, suprirá a carência de energia elétrica. Do ponto de vista da receita
dos municipios envolvidos, representará aurnento na arrecadaçâo de
"royalties", ISS e transferência de parcela major de ICMS. Durante a fase de
construçäo da hidrelétrica, uma grande rnassa de trabalhadores seré
aproveitada, principalrnente a mão-de-obra menos especializada, que e tipica
daquela região.

Vislumbra-se, ainda, que o empreendirnento em foco poderá propiciar a
infra-estrutura para o futuro pOlo industrial da região, o qual poderá
incrementar o seu desenvolvimento econOmico, melhorando a qualidade de
vida daqueles que ali vivem.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto

de Lei n° 333/99 na forma do vencido em 1 0 turno.
Redação do Vencido no 1 0 turno

PROJETO CE LEI N O 333199
Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - a

participar de consOrcio para construçâo da Hidrelétrica de Irapé e dá outras
providencias.

A Assernbleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG

-, sociedade de econornia mista do Estado de Minas Gerais, autorizada a
participar de consOrcio para a construção da Hidrelétrica de Irapé, no rio
Jequitin hon ha.

Art. 20 - Fica, também, a COPASA-MG autorizada a participar da
constituiçâo de uma Sociedade de Proposito Especifico - SPE -, que sera
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responsavel por viabilizar recursos para a construção e a exploracâo do
Aproveitamento Hidrelétrico de Irapé - AHE.

Parégrafo Onico - 0 acordo de acionistas para a constituiçâo da sociedade
de que trata o artigo seré encarninhado pela COPASA-MG a Assembléia
Legislativa, no prazo de dez dias contados de sua formalizacâo pelas
empresas que constituirem o consárcio a que se refere a art. 10.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as
disposiçöes em contrário.

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Chico

Rafael - Doutor Viana - Fábio Avelar.
PARECER DE REDAQAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 146/99

Comissão de Redaçâo
O Projeto de Lei n o 146/99, do Deputado Edson Rezende, que declara de

utilidade püblica a Sociedade Propagadora Esdeva, corn sede no Municipio
de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissâo, a tim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DL LEI NO 146/99
Declara de utilidade publica a Sociedade Propagadora Esdeva, corn sede

no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Sociedade Propagadora

Esdeva, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das ComissOes, 17 dejunhode 1999.
Limo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DL REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 215199
Comissão de Redaçäo

0 Projeto de Lei n° 215/99, de autoria do Deputado Eduardo Daladier, que
declara de utilidade püblica a entidade Casa da Crianca, corn sede no
Municipio de Itapecerica, foi aprovado em turno Unico, sern ernenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissäo, a tim 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, opinarnos por se dar a proposiçào a seguinte redaçâo final,

queestà de acordo corn o aprovado.
PROJETO DE LEI N O 215/99

Declara de utilidade püblica a entidade Casa da Criança, corn sede no
Municipio de Itapecerica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Casa da Criança,

corn sede no Municiplo de Itapecerica.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário
Sala das ComissOes, 17 de junho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 225/99
Comissao de Redaçâo

0 Projeto de Lei n° 225/99, de autoria do Deputado Rogérlo Correia, que
declara de utilidade püblica a Sociedade Congregacâo Missionária, em
funcionarnento no Municipio de Contagem, foi aprovado em turno ünico, corn
a Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Cornissâo, a Vim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DL LEI N O 225/99
Declara de utilidade pUblica a Sociedade Congregação Missionária, em

funcianamento no MunicIpia de Contagem.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade Congregaçâo

Missionéria, em funcionarnento no Municipio de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 17 de junho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DL LEI N O 235/99
Cornissâo de Redacâo

0 Projeto de Lei n° 235/99, de autoria do Deputado Gil Pereira, què declara
de utilidade pQblica a Associaçao de Promoço Educacional da Juventude
Norte Mineira - APEJUNM -, corn sede no Municipio de Montes Claws, foi
aprovado em turno Unico, corn a Emenda n° 1.
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Vern agora o projeto a esta Cornissâo, a firn 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, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 235/99
Declara de utilidade pUblica a Associacão de Promocâo Educacional da

Juventude Norte Mineira - APEJUNM -, corn sede no Municipio de Montes
Claros.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associaçâo de Prornocào

Educacional da Juventude Norte Mineira - APEJ(JNM -, corn sede no
MunicIplo de Montes Claros.

Art. 20 - Este lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Cornissães, 17 de junho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 240/99
Comissâo de Redaçâo

0 Projeto de Lei n° 240/99, do Deputado Joâo Leite, que declara de
utilidade publics a entidade Ministério Programa Criança Feliz, corn sede no
Municiplo de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.

Vern agora 0 projeto a esta Comissâo, a firn 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, opinanlos por se dar a proposicào a seguinte redação final,
qua está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 240/99
Declara de utilidade pUblica a entidade Ministério Prograrna Criança Feliz,

corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Rca declarada de utilidade pUblica a entidade Ministérlo Programa

Criança Feliz, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sue publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes ern contrério.
Sala das Comissoes, 17 de junho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAQAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 249/99
Comissão de Redacao
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0 Projeto de Lei no 249/99, de autoria do Deputado Agostinho PatrUs, que

declara de utilidade pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE - de Gouveia, corn sede nesse rnunicipio, foi aprovado em turno
ünico, sem emenda.

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 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 249/99
Declara de utilidade pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Gouveia, corn sede nesse rnunicipio.
A Assembléia Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Gouveia, com sede nesse rnunicipio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes ern contràrio.
Sala das Cornissoes, 17 dejunho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

coMuNIcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAç(5ES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 29/6/99, as seguintes comunicacôes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Edwar Tinoco de Oliveira, ocorrido em 22/6199, em Varzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência a Casa do falecirnento do Sr. Pedro
Augusto de Carvaiho Neto, ocorrido em 24/6/99, em lpuióna. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FE1RA, 2 DE JULHO DE 1999

ATAS

ATA DA 50 REUNIAO ORDINARIA, EM 30/6/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Cornparecirnento - Abertura - V Parte: 1 Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: OfIcio no 2/99 (encaminha o Projeto de Lei no 418199), do
Presidente do Tribunal de Justiça - Oficio - 23 Fase (Grande Expediente):
Apresentação de ProposicOes: Projetos de Lei n

o
s 419 a 423/99 -

Requerinientos nos 436 a 444/99 - Requerirnentos dos Deputados AntOnio
Carlos Andrada, Hely TarqUinio, Joao Paulo, Datmo Ribeiro Silva e outros,
Alberto Bejani e Maria Tereza Lara - ComunicaçOes: Comunicaçào da
Cornissâo do Trabatho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Adelino
de Carvaiho, Miguel Martini, Paulo Piau, Hely TarqUinio e Bené Guedes - 2°
Parte (Ordem do Dia): V Ease: Abertura de InscriçOes - Leitura de
CornunicagOes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Alberto Bejani, Maria Tereza Lara, Joâo Paulo, Daimo Ribeiro
Silva e outros; deferimento - Questão de ordem - Encerrarnento - Ordem do
dia.

Compareciniento
- Cornparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Diizon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvatho

- Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vitela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
AntOnio - Ambrôsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio JUlio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bitac Pinto - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canedo - Daimo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista - Fâbio Avelar - Hely TarqUinio -
Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - Joâo Paulo -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçaives - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rérnolo
Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastiâo Navarro Vieira - Wandérley Avila.

Abertura
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o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 1015niin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nárnero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciarnos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

? Parte
V Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Wanderley Avila, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura da

ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restrigOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 1 °-Secretério "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

"OFICIO NO 2199k
Belo Horizonte, 30 de junho de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra S encaminhar a Vossa Exceléncia, para análise e

dehberaçâo dessa augusta Casa Legislativa, o projeto de lei anexo, que altera
o Piano de Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário e dé outras
providencias.
o projeto de lei, aprovado na sessâo da Corte Superior desta data, está

embasado no art. 66, inciso IV, aimneas "a" e "b", c/co art. 104 da Constituiçâo
do Estado, e visa adequar o atual Piano de Carreiras a Emenda
Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, e decisães do egrégio Supremo
Tribunal Federal, nas Acoes Diretas de Inconstitucionalidade n

o
s 231-7 e 245-

7.
Saliente-se que a revisão do atual piano, além de necessária, é

deterniinada pela Lei n o 12.993, de 30 de juiho de 1998.
Na oportunidade, reitero a Vossa Exceléncia protestos de aita e distinta

consideraçào.
Desembargador LUcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.

PROJETO DE LEI N°418/99
Altera o Piano de Carreiras dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário e dá

outras providéncias.
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e

eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:
Art. 1°- Os arts. 1 0. 20, 40, 80, 90 e 14 da Lei no 11.617, de 4 de outubro de

1994, passam a vigorar corn a seguinte redaçâo:
'Art. 1 0 - Os Quadros EspecIficos de Provimento Efetivo do Pessoal do
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Poder Judiciário são Os constantes nos Anexos I a VIII desta lei, corn a
composição numérica neles indicada.

Parágrafo Onico - 0 Anexo IX contém a correlação entre Os padroes dos
cargos da sistemática anterior e Os resultantes desta lei.

Art. 20 - Serào providos por concurso pthlico de provas ou de provas e
titulos Os cargos de Oficial Judiciário D, de Oficial de Apoio Judicial D e de
Técnico Judiciário C, integrantes dos Anexos I a IV, e Técnico de Apoio
Judicial C, integrante do Anexo III desta lei.

§ 10 - As classes subseqüentes nas carreiras dos cargos, constantes dos
Anexos I a VIII desta lei, serão preenchidas mediante prornoçOes vertical e
par merecimento, nos termos de resolucao.

§ 2° - 0 nUmero de cargos excedentes das classes iniciais será extinto
quando ocorrer a prornoção vertical de seus ocupantes, observada a
distribuição prevista nos anexas de I a VIII desta lei.

§ 30 - Apes a extinçao prevista no parégrafo anterior, a prornoção vertical
dependerá da ocorréncia de novas vagas.

Art. ...0 art. 70 da Lei no 10.593, de 7 d janeiro de 1992, modiuicado pela
Lei n° 11.617, de 4 de outubro de 1994, passa a vigorar corn a seguinte
redação:

'Art. 70 - 0 desenvolvimento na carreira do servidor efetivo, em exercicio do
cargo, far-se-6 por progressão e prornocOes horizontal, vertical e por
rnerecimento, cumpridas as exigéncias legais e aquelas estabelecidas em
resolução do Tribunal de Justiça.

Parágrafo Unico - Aplica-se aos atuais ocupantes dos cargos de Têcnico de
Apoio Judicial I a IV o desenvolvirnento previsto no 'caput' deste artigo.'

Art 80 - A promoçâo vertical do servidor efetivo, em exercicio do cargo, na
carreira de Oficial de Apoio Judicial, dar-se-á após aferiçao de capacidade,
nos termos de regularnento e nos seguintes casos:

I - de servidor posicionado a partir do padrão PJ-32, da classe D, para o
padrâo inicial da classe subseqUente;

II - de servidor posicionado a partir do padräo P.1-46, da classe C, para o
padrão inicial da classe subsequente.

Art. 90 - A prornocão horizontal dos atuais ocupantes do cargo de Técnico
de Apoio Judicial, em exercicio do cargo, dar-se-á nos termos de resolução
do Tribunal de Justiça.
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Art. 14 - Os cargos constantes nos Anexos V a VIII desta lei, criados em

decorrencia do disposto no § 30 do art. 70 da Lei n° 10.254, de 20 de juiho de
1990, no art. 6 0 da Lei n° 11.333, que instituiu o Quadro Suplernentar, de 17
de dezembro de 1993, e no § 20 do art. 23 da Resolugâo n° 198/TJMG, de 5
de marco de 1991, serão extintos corn a vacãncia, gradativarnente, a partir da
classe inicial, e a eles, em nenhuma hipOtese, dar-se-ão substitutos, nos
termos de resolução do Tribunal.".

Art. 20 - Ficam transformados corn a vacância:
I - Os cargos de Técnico de Apoio Judicial I a IV, constantes do Anexo IV

desta lei, em Oficial de Apoio Judicial, classe B, corn jornada diana de
trabalho de, no minirno, 8 (oito) horas.

II - os cargos de Técnico Judiciário, da especialidade de Oficial de Justiça
Avaliador III e IV, constantes do anexo IV desta lei, ern Oficial Judiciário da
rnesma especialidade.

Art. 30 - Ficarn extintos, com a vacância, as cargos de Agente Judiciário,
sendo assegurada sos atuais ocupantes que cumprirern as exigéncias legais
a promoção vertical as classes subsequentes, constantes nos anexos I a IV.

Paragrafo Unico - A extinçao de cargos prevista no "caput" deste artigo
ocorreré, gradativarnente, a partir da classe inicial, e a eles, em nenhuma
hipOtese, dar-se-ão substitutos.

Art. 40 - Fica extinto 1 (urn) cargo de Oficial Judiciário A, código TJMA-SG,
do Quadro Especifico de Provirnento Efetivo da Auditoria da Justica Militar.

Art. 50 - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos dos
Quadros de Pessoal do Poder .Judicithrio do Estado é composta dos padrOes
escalonados verticalmente segundo os indices constantes no Anexo X desta
lei, observado o disposto nos § 1° e 21 do art. 80 desta lei.

§ 1 0 - No valor estabelecido na alinea "b' do Anexo X desta lei, estâo
incluidos os reajustes quadrimestrais e antecipaçães bimestrais concedidos
sos servidores do Poder Judiciário, bern como a diferença de vencimento
resultante de residuos salarials do piano de carreiras decornentes do disposto
nas Leis no 11.115, de 16 de junho de 1993, en° 11.333, de 17 de dezembro
de 1993.

§ 20 - Corn a fixaçao dos valores dos padroes de vencimento referidos neste
artigo, ficarn incorporadas, consoante o disposto na Lei n° 12.993, de 30 de
julho de 1998, as seguintes vantagens:

- Gratificaçao de Atividade Judiciária, prevista no art- 11 da Lei n° 9.730,
des de dezembro de 1988;

II - Gratificaçao Especial, criada pelo art. 2 1 da Lei n° 9.403, de 11 de maio
de 1987, com redação dada pelo art. 14 da Lei n° 10.593, de 7 de janeiro de
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1992, e art. 19 d Lei no 11.617, de  de outubro de 1994;
Ill - Gratificaçào de Incentivo ao Aperfeicoamento Funcional, criada pela Lei

no 10.593 1 de 7 de janeiro de 1992, ficando assegurado ao servidor a
posicionarnento correspondente a vantageni par ele obtida na carreira, na
ciasse em que for posicionado, quando da aplicacâo desta lei.

Art. 60 - Em decorréncia do disposto no inciso I do art. 5 0 desta lei, fica
ressalvada ao servidor militar a disposiçâo na .iustica MiUtar a gratificacão
prevista no art. 10 da Lei n o 9.749, de 22 de dezembro de 1988.

Art. 70 - Fica assegurado ao servidor lotado em comarca elevada de
entrância, em virtude de lei, a posicionamento correspondente a nova
classificacao, bern como fica mantido o posicionamento adquirido pelo
servidor de comarca rebaixada de entráncia.

Art. 80 - A implantaçâo desta lei não acarretará aumento de despesas pare
o Estado nem acréscimo, a qualquer tItulo, ou reducäo, na remuneraçâo dos
atuais servidores do Poder Judiciário.

§ 1 0 - A remuneracão, a qualquer titulo, não poderá exceder a 90%
(noventa por cento) da remuneracäo do Magistrado cam que servir, com igual
tempo de serviço.

§ 20 - Eventual excesso na atual remuneraçâo será considerado como
vantagem pessoal, a ser absorvido nos futuros acréscimos, qualquer que seja
a sua origem.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as
datas de vigéncia nela indicadas.

Art. 10- Revogam-se as disposicôes em contrário.
Bela Horizonte, aos de de 1999.

ANEXO I
(a que se refere a art. 1 0 da Lei no de de

Secretaria do Tribunal de Justiça
* --0 quadro referente a este anexo foi publicado na

Legislativo" de 2.7.99.
ANEXO II

(a que se refere o art. 1 0 cia Lei no de de de 1998)
Secretaria do Tribunal de Alçada

* - 0 quadro referente a este anexo foi publicado na edicâo do "Diário do
Legislativo" de 2.7.99.

ANEXO Ill
(a que se refere o art. 1 0 da Lei no de de de 1998)

Secretaria do Tribunal de Justiça Militar
Quadra Especifico de Provimento Efetivo
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* - 0 referido quadro fol publicado na ediçâo do 'Diârio do Legislativo" de

2.7.99.	 C

* - 0 referido quadra 101 publicado na ediçâo do "Diário do Legislativo" de
2.7.99.

ANEXO IV
(a que se refere a art. 1° da Lei no de de de 1998)

Quadra de Servidores da Justiça de Primeira Instância
Quadro Especifico de Provirnento Efetivo

* - 0 referido quadro foi publicado na ediçâo do "Diario do Legislativo" de
2.7.99.

ANEXO V
(a que se refere o art. lO da Lei node de de 1998)

Quadro Suplementar
* - 0 referido quadro fol publicado na ediçäo do "Diário do Legislativo" de

2.7.99.
ANEXO VI

(a que se refere a art. 1 0 da Lei no de de de 1998)
Secretaria do Tribunal de Alçada

Quadro Suplernentar
* - 0 referido quadra foi publicado na edição do 'Diário do Legislativo" de

2.7.99.
ANEXO VII

(a que se refere o art. 1 0 da Lei no de de de 1998)
Quadra de Servidores da Justiça de Primeira Instância

Quadro Suplementar
* - 0 referido quadro foi publicado na ediçâo do "Diário do Legislativo" de

2.7.99.
ANEXO VIII

(a que se refere o art. 1 0 da Lei no de de de 1998)
Quadro de Servidores cia Justica de Primeira Instância

Quadro Especifico de Estáveis Efetivados
* - 0 referido quadra foi publicado na edição do "Diana do Legislativo" de

2.7.99.
- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, de Administração

PUblica e de Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIO

Do Sr. Djalma Bastos de Morals, Presidente da CEMIG, prestando

de 1998)

edição do "Diário do
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inforrnaçOes relativas a extensâo de reds elétrica para viabilizar 0

funcionamento de pocos tubulares no vale do Jequitinhonha, em atençâo a
requerimento da Comissäo Especial da Seca no Norte de Minas. (- A
Comissâo Especial da Seca no Node de Minas.)

r Fase (Grande Expediente)
Apresentacäo de Proposiçoes

o Sr. Presidents - A Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para 0 Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROJETO DE LEI NO 419/99

DispOe sobre a regulamentacão da venda de rernedios pelos postos de
medicamentos de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizada a venda dos remédios controlados que contenham

tarja vermelha corn os dizeres "Venda sob Prescrição MedicS' nos postos de
medicarnentos de Minas Gerais.

Art. 20 - Para curnprirnento do disposto no artigo anterior, os responsàveis
pelos postos de medicarnentos reterão a respectiva receita e manterão livro
de escrituração, onde serão anotados os dados pessoals e o documento de
identidade do comprador.

Art. 30 - A Secretaria Estadual da SaUde dará autorizacão aos distribuidores
de medicamentos para o fornecimento de rernédios pam Os postos de
med icamentos referidos nos artigos anteriores.

Art. 40 - A Secretaria Estadual da SaUde dará ciência ao Conselho Regional
de Farmácia do disposto nesta lei e atuarã em conjunto corn ele para a
criacão de urn mecanismo de fiscalização da comercializacão de remédios
controlados pelos postos de rnedicamentos.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Ad- 60 - Revogam-se as disposicOes em contrãrio.
Sala das Reuniöes, de de 1999
João Pinto Ribeiro
Justiflcacão: 0 Governo autorizou a instalação de postos de medicamentos

nas cidades onde não existam drogarias nem farrnácias. Nesses postos de
venda de remédios, entretanto, não podem ser comercializados
rnedicarnentos controlados nern rernédios em cuja embalagern constem os
dizeres "Venda sob Prescricão MedicS' e que tenharn tarja vermelha. Nos
tempos atuais, é exigido dos laboratorios fabricantes de medicamentos a
impressão, nas embalagens, de tàrja verm&ha corn a expressão "Venda sob
Prescricão Médica" não so nos remédios controlados, corno tambérn em
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antibiOticos, anti-inflamatórios, anti-reumáticos, antitussigenos e outros mais.
Corn isso, a nosso ver, o objetivo de atender a população de cidades onde
não existarn drogarias nem farmácias não está sendo atingido, porque a
niaioria dos medicamentos necessérios a cura ou a prevenção de doenças
não podern ser vendidos nessas localidades. E born lernbrar também que
postos de medicamentos estão localizados em regiöes muito pobres, onde a
populaçao é a mais sofrida e abandonada, e que essa população é obrigada a
viajar para comprar remédios em cidades onde existem farmácias, utilizando
rneios de transporte que, além de escassos e desconfortéveis, contribuem
ainda mais para aurnentar os custos dos medicamentos. Considerando,
enfim, a determinação do Conselho Regional de Farrnácia de que é
imprescindIvel a presença do profissional farrnacêutico na comercializacão
dos medicamentos controlados, ea vista do exposto aqui, crernos que não se
justifica a existëncia das centenas de postos de medicamentos instalados no
Estado se não houver uma norma juridica que regulamente uma nova função
para esses postos e que eles, realrnente, possam ser de utilidade Para a jé
sofrida população das cidades carentes.

- Publicado, vai o projeto as Comissoes de Justiça e de Saüde para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art 102. do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 420/99
Declara de utilidade pUblics a Associacão Comunitéria Povo Unido do

Bairro Santa Fe e Adjacéncias, corn sede no Municipio de Ribeirao das
Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacâo Comunitária Povo

Unido do Bairro Santa Fe e Adjacéncias, com sede no Municipio de Ribeirão
das Neves.

Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de junho de 1999.
Eduardo Brandão
Justificação: A Associação Comunitária Povo Undo do Bairro Santa Fe e

Adjacencias, fundada em 2112184, e uma sociedade civil, filantrópica,
eminentemente assistencialista, não tern fins lucrativos, os mernbros de sua
diretoria sao reconhecidarnente pessoas idôneas e não são remunerados
pelo exerciclo de suas funçoes; e, ainda, uma associaçào de caréter cultural e
educacional, corn duração indeterminada, sediada no Municipio de Ribeirão
das Neves.

A Associação citada, desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente as
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suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços aos moradores
dos bairros que a ela recorrem, além de orientar, esclarecer e mativar a
cornunidade nas açães conjuntas.

A Associação, tendo par objetivo principal a prornoçâo de atividades
esportivas, culturais, socials e de lazer, visa sempre a solidariedade e a
integracão entre as moradores, acolbendo as menos favorecidos,
adolescentes e idosos. E é par meio da articulação, do desenvolvimento e da
promoção de açOes no âmbito dos problemas sociais, econômicos,
educacionais e de saUde que a Associacâo contribui cam a sociedade de
forma efetiva.

Isto posto, a entidade espera ampliar seu atendimento aos mais carentes,
corn o titulo declaratôrio de utilidade pUblica: firmará parcerias corn órgâos do
Estado para atingir esse obietivo.

Pelas razOes aduzidas, canto corn a apoio dos nobres pares a aprovacâo
deste projeto.

- Publicado, vai a projeto as Cornissoes de Justica, para exarne prelirninar,
e do Trabaiho, para deliberaQáo, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento interno.

PROJETO DE LEI N O 421/99
Declara de utilidade pUblica a Fundaçâo Conscienciarte, corn sede no

Municipio de Paracatu.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Fundacâo Conscienciarte,

corn sede no Municipio de Paracatu.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Adelmo Carneiro Leâo
Justiticacão: Ao apresentar esta proposta de lei, querernos reconhecer

publicarnente a relevância dos trabalhos que a Fundação Conscienciarte tern
desenvolvido desde a sua criaçâo, em abril de 1996, em prol da rnelhoria da
qualidade de vida de comunidades carentes do Municipio de Paracatu.

0 fato e que a entidade e pessoa juridica de direito privado, sem fins
lucrativos, corn personalidade juridica prápria e, nos termos do art. 2 1 de seu
estatuto, tern par objetivo 'incentivar e fomentar a elevacâo do nivel de
consciência e a qualidade de vida da comunidade, buscando a conquista da
cidadania plena, através de atividades de cunho sociopolitico e cultural,
visando a afirrnacâo dos seguintes valores hurnanos: ética, solidariedade,
fraternidade, dignidade, verdade, amor, paz, ação correta e nâo-violência e
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dos seguintes subvalores: trabaiho comunitário, liberdade, justiça,
ecurnenismo, cooperativismo, dentre outros afins; bern coma a afirmaçâo de
conceitos coma ecológia, interdisciplinaridade, rnultidisciplinaridade,
transdisciplinaridade, pensarnento complexo e holismo, abordando o ser
hurnano em seu processo evolucionário biologico e psicossocial".

Alérn da abordagem do mérito da proposta, convém tratar também da
questao de sua legalidade; é bastante, para tanto, esciarecer que a Fundaçao
Conscienciarte atende aos requisitos estabelecidos na Lei n o 12.972, de
2717/98, para que possa ser agraciada com o titulo declaratOrio de utilidade
püblica.

De acordo corn o art. 1° dessa lei, deverâo ser comprovadas as seguintes
condiçoes para que a sociedade civil, a associaçâo ou a fundaçao constituida
ou em funcionarnento no Estado possa ser declarada de utilidade pUblica
estadual: haver adquirido personalidade juridica; estar ern funcionamento ha
mais de dais anos; nâo serern as cargos de sua direção remunerados; serem
seus Diretores pessoas idôneas.

Vista que a proposição atende as exigOncias legais e ao interesse coletivo,
tenho a convicçâo de que as nobres pares hâo de dar plena apoio a
aprovaçâo deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N o 422/99
Altera o art. 20 da Lei no 12.995, de 30 de juiho de 1998.
De-se ao art. 20 a seguinte redaçâo:
Art. 1°- ................................................................................................
Parégrafo Unico - 	 ..........................
Art. 20 - Os municipios donatérios deverâo fornializar, na Secretaria de

Estado de Recursos Humanos e Administraçao, seu interesse pela doaçáo ou
pela reversäo, no prazo de trezentos e sessenta dias contados da data de
publicaçâo desta lei, sob pena de renUncia técita.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reunioes, 30 de junho de 1999.
Rely TarqOinio
Justificação: Esta rnedida visa a alterar o prazo estabelecido pela Lei no

12.995, de 30/7/98. 0 Poder Executivo delegou aos municipios donatérios o
interesse de reaver suas praças, par meio de formalizaçao junta a SERHA.
Como alguns rnunicipios nâo o fizeram a tempo, este projeto pretende ajudâ-
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los e, ao mesmo tempo, desincubir o Estado de arcar com a administracào
das pracas de esporte.

- Publicado, vai o projeto as Comissoes de Justiça e de Educaçâo para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 423/99
Acrescenta dispositivo ao art. 3 0 da Lei no 11.824, de 6 de junho de 1995,

que dispOe sobre a obrigatoriedade de veiculaçâo de mensagens de coriteüdo
educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas
escolas püblicas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 30 da Lei no 11.824, de 6 de junho de 1995, f'ica acrescido do

seguinte § 1 0, passando seu parágrafa ünico a vigorar corno § 20:
"Art. 3°....
§ 21 - As mensagens serâo elaboradas correlacionando 0 conteUdo previsto

nos incisos deste artigo com a questâo da violéncia nas escolas, de forma a
combatê-la.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâa
Art- 3 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrárici
Sala das ReuniSes, 30 de junho de 1999
Carlos Pirnenta
Justificaçâo: Atualmente, estamos lidando corn uma problernática crescente

em nossas escolas: a violéncia Tal fato vern assustando sobremaneira pais,
alunos e educadoret

o material escolar e um excelente veiculo de cornunicação e já é utilizado
para propagacâo de mensagens educativas, conforrne determina a Lei no
11.824, de 6/6/95.

Por rneio deste projeto, que altera a citada lei, buscamos dar urna finalidade
mais direcionada a tais mensagens, qual seja a combate a violéncia rias
escolas.

Corn isso, estarnos criando mais urn rneio para minar a violéncia, mal que
ataca nossa sociedade e agora, mais gravemente, nossas escolas.

Pets importância do projeto, contamos, pois, corn 0 apoio de nossos pares
para aprová-to

- Publicado, vai 0 projeto as ComissOes de Justiça e de Educaçào para
parecer, nos termos do art. 188, c/co art 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 436/99, do Deputado Antonio Andrade, solicitando sejam formulados

votos de congratulacOes corn a Organização das Cooperativas do Estado de
Minas Gerais, pela passagem do Dia Internacionat do Cooperativisrno, a ser
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comernorado em 16 de julho, e corn as pessoas e as cooperativas agraciadas
coma Medal ha do Merito Cooperativista.(- A Cornissao do Trabalho.) -.

NO 437199, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
Secretario da Fazenda corn vistas a reduçâo, por tempo determinado, do
ICMS para mototaxistas. (- A Comissao de Fiscalização Financeira.)

No 438/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja forrnulado apelo ao
Governador e 20 Vice-Governador do Estado, ao Superintendente Regional
da CODEVASF e ao Presidente da COPASA-MG corn vistas a que se efetive
parceria financeira entre o Estado e o DNOCS para a construção da
barragem do rio Congonhas. (- A Comissao de Meio Arnbiente.)

No 439199, do Deputado Miguel Martini, pleiteando sejarn solicitadas ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado informaçOes sobre auditoria
realizada no Municipio de Rio do Prado ern junho deste ano, relativa aos itens
que menciona.

NO 440/99, da Cornissao de Educaçâo, pleiteando seja solicitada 20
Secretario da Fazenda inforrnaçâo relativa ao cronograma de liberaçâo dos
recursos de que trata o art. 212 da Constituiçâo Estadual. (- Distribuidos a
Mesa da Assembléia.)

NO 441/99, da Cornissao de Educacao, Cultura, Ciencia e Tecnologia, ern
que pede seja solicitada ao Sr Murilio Hinge], Secretario de Estado da
Educaçäo, a revisâo dos arts. 70 e 80 da Resolução no 76/99, que vém
inviabilizando a parceria do Estado corn os Municipios.

NP 442/99, da Comissao de Educagao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia, em
que pede seja formulado apelo ao Sr. Murilio Hingel, Secretário de Estado da
Educacâo, com vistas a que sejam iniciadas as obras da quadra poliespotiva
da Escola Estadual Deputado Alvaro Salles.

NO 443/99, da Cornissao de Educaçâo, Cultura, Ciéncia e Tecnologia, em
que solicita seja formulado apelo ao Sr. Murilio Hingel, Secretario de Estado
da Educaçao, corn vistas a que seja estudada a situaçâo da Sra. Maria Emilia
Pereira de Souza, classificada ern concurso pCiblico para professor e que par
mativos medicos nao pode responder a nomeaçâo. (- Distribuidos a
Cornissao de Educaçâo.)

NO 444/99, da Deputada Maria José Haueisen, em que pede sejarn
solicitadas informaçaes ao Secretàrio de Estado do Planejamento e ao
Presidente da TURMINAS sobre as possibilidades de inclusâo dos rnunicIpios
do vale do Mucuri no PRODETUR.

Do Deputado Antonio Carlos Andrada solicitando 20 Presidente da
Assembléia informaçOes a respeito do provimento de cargos da Secretaria da
Assernbleia e dos contratos de prestação de serviço, locação de mâo-de-obra
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e terceirização feita pela atual Mesa.

Do Deputado Hely Tarquinio, solicitando ao Presidente da Assernbléia as
inforrnaçaes que menciona, relativas a TV Assernbléia. (- Distribuidos a Mesa
cia Assembléia.)

- São também encarninhados a Mesa requerirnentos dos Deputados João
Paulo, Dalmo Ribeiro Silva e outros, Alberto Bejani e Maria Tereza Lara.

Cornunicacöes
- E tarnbém encarninhada a Mesa comunicação da Comissão do Trabaiho.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelino de Carvaiho.
o Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a

tribuna desta Casa para fazer urna denüncia muito grave. 0 Governador
Itarnar Franco está correndo grande risco, expondo a seu Governo, que é urn
governo social, e as parlarnentares que o apóiarn, corn a colocacão a frente
da COHAB de urn hornern que não tern o rnenor preparo. Foi norneado
Presidente da COHAB a Sr. Carlos Volpi, corn quern tive 0 desprazer de
conversar, porque o que dele ouvi e, no minima, urn escândalo, urn absurdo,
urna aberração para quern se assenta na cadeira cia Presidéncia de uma
cooperativa habitacional de cunho social. Pasrnern as senhores: disse-me
que vai transforrnar a COHAB ern urna ernpresa lucrativa, visando a lucros,
corno urna grande empreiteira, sern olbar sua função da ótica politica e social.
Perguntei-lhe se já havia conversado corn a Secretàrio Dr. Henrique
Hargreaves, corn o Governador do Estado ou corn o Vice-Governador do
Estado, Dr. Newton Cardoso, sabre seu posicionarnento, e respondeu-me que
quern manda na COHAB é ele, que nao tern de ouvir o Governador, o Vice-
Governador, o Secretário Hargreaves e, muito rnenos, urn "deputadozinho".
Charnel o Lider do Governo nesta Casa e coloquei-lhe a situação, dizendo-Ihe
que estàvarnos e estamos diante de urna pessoa que declaradarnente diz que
nãogosta de politica, que não faz politica, que e apolitica e que seu cargo
não é politico. Al, perguntei-lhe qual concurso fez para ser Presidente da
COHAB. Ora, se foi norneado, seu cargo é politico, é cargo de confranca, e
não pode agir da forma corno vern agindo. Mas tudo isso que estou falando
poderia ser fugura de retôrica, se não tivesse nas minhas mãos urn jomal corn
urna denüncia para ler para as senhores. A gravidade dos fatos rnostra que
esta Casa precisa dar o grito. Tenho cornetido urn erro, corno Deputado nesta
Casa. Tenho abaixado muito a rninha cabeça. Nos, Deputados, temos
abaixado muito a cabeça. Sornos poder, somas soberanos e independentes,
e não somas obrigados a engolir aquilo que fere o povo, aquilo que é contra o
povo, e que querern nos fazer engolir a toque de caixa.
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Mesmo sendo novo corno parlarnentar, hoje quero tornar aqui, dante desta

Casa, as dares daqueles que tern sentido na pele quanta nOs, Deputados,
ternos sido desprestigiados par partes que não respeitarn o Poder Legislativo.
Como o Governador Itamar Franco é hornem sensato, corno acredito neste
Governo e continuo acreditando, não acredito, em hipOtese algurna, que esse
Sr. Carlos Volpi tenha condiQão de ser Presidente de uma COHAB, da
importância que e, sern ouvir ninguérn. Nunca teve cargo püblico. Foi
assessor ou diretor não sei de onde, rnas nunca teve urn cargo püblico e nâo
sabe a que é urn Deputado, nao sabe a que é a Assernbleia Legislativa, nao
sabe nada. Nao sabe o que é politica nern que a COHAB está là para atender
as pessoas mais hurnildes.

Preparern as suas regiOes, as suas cidades, Deputados, porque vai haver
urn grande despejo daqueles que estão corn as prestaçOes atrasadas. Ele
está acionando a departarnento juridico cia COHAB, porque quer administrá-la
como se administra urna ernpresa. E vai haver despejo de pessoas hurnildes,
que nâo estão dando conta de pagar urna prestação que está fora da sua
realidade. Todo o rnundo sabe - porque é lei - que o valor cia prestação da
casa não pode exceder a 30% cia renda familiar, mas existern pessoas que
estão pagando R$200,00, corno é o caso de urna mulher sabre o qua[ you ler
agora, que ganha salário minimo e paga R$67,00 par rnês. E todos esses vão
ser despejados. Se esse povo pobre que votou ern nós, ern rnim, ern V.
Exas., se esse povo pobre, hurnilde, que mora em conjunto habitacional, não
puder contar corn as Deputados desta Casa para fazer corn que o Presidente
da COHAB seja sensivel, corn quern eles vâo contar? Vou ler, então, a que
está aqui no jornal. Parece ate piada. (- Le:)

"Cohab exige que rnutuària derrube trés novas comodos. Governador
Valadares - A copeira Maria des Graces Silva Fernandes está vivendo dias de
pesadelo corn a possibilidade de perder, ern urn so cia, o que levou anos para
conquistar, ganhando pouco mais de um salàrio rninirno par més. A copeira é
urn dos 1.266 rnutuârios que adquiriram cases no Bairro Sotério lgnàcio
Ramos cia Silva, o Conjunto SIR, pertencente a Cornpanhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais (COHAB) e forrnado par farnilias de baixa renda. Na
ültima semana, (olhem o absurdo) ela recebeu da COHAB urna notificacâo
deterrninando 0 prazo de 15 dias para que desrnanchasse todas as methorias
feitas na casa nos Ultirnos dez anos: trés comodos corn laje e urna varanda.

Na notifucação enviada a casa da copeira, na Rua B, 186, o assessor
juridico cia COHAB, Walter Pinto de Lima, inforrna que a COHAB, proprietária
dos imóveis que constituern o lotearnento denorninado SIR, cornprovou,
através de vistoria recente, que a rnutuãria havia alterado o "padrao original"
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do irnóvel sem que houvesse perrnissâo por parte da empresa, "legitirna
proprietària do imôvel."

Os senhores estâo entendendo? Minha esposa foi criada em urn conjunto
habitacional. Erarn dois comodos. Corn muita luta, aumentou mais urn
cômodo, depois outro cOmodo. Todos as que adquirem urna casinha da
CORAB tern o objetivo de ir aurnentando Os cOmodos, ir rnelhorando a casa
corn seu salario. Ele está mandando desmanchar porque não tern no projeto.
Está aqui.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado.
Gostaria apenas de ratificar suas palavras e aplaudi-lo par saber que o
senhor é urn homern que realmente defende as pessoas mais necessitadas.
Sei da sua arnizade corn o Governador Itarnar France, do seu carinho e da
sua arnizade pelo Dr. Hargreaves e nao vejo nenhurna dificuldade em o
senhor se aproximar do Governador ou do seu Secretário, homem nUmero I
do Governo deste Estado, Dr. Hargreaves, para pedir a ele que dernita esse
cidadào imediatarnente. Acho que a senhor tern todas as condiçoes, por
dernonstrar, neste prirneiro sernestre, que sempre esteve ao lado das atitudes
do Governador. Par isso mesrno, sinto-me na obrigação de dizer que a
senhor tern total direito de pedir a dernissäo desse rnoço, que ate hoje näo
dernonstrou nenhum carinho pelas pessoas mais necessitadas. Obrigado,
Deputado.

O Deputado Adelino de Carvalho - Muito obrigado. Srs. Deputados,
apolamos o Governo durante todo o sernestre. Fui urn dos Deputados rnais
presentes, mas não posso apoiar urna situação dessa. Nâo posso aceitar urn
cidadão despreparado a frente da COHAB, que é totalmente voltada para a
area social, urn cidadâo que vai niassacrar o povo humilde. Näo sei quern
indicou esse homern, quern o colocou IA. Nâo posse, em hipôtese alguma,
aceitar que fique a frente da COHAB urn homern que nâo tern a rnenor
sensibilidade para a causa do povo. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

presentes nas galerias, irnprensa, minhas senhoras e meus senhores, estou
ocupando esta tribuna, nesta tarde, para desabafar e revelar urn pouco sobre
as decisóes que estou tomando. Cuero apresentar, desde já, a rninha total
solidariedade aos companheiros, amigos do P5DB, que foram e estão sendo
abandonados, desprezados e desprestigiados pete Governo Federal, talvez
corn a conivéncia e a aceitação pacifica da prOpria direçâo estadual do PSDB
de Minas Gerais. 	 -

,Já 6 cornum o Governo Fernando Henrique desprestigiar as seus

91
companheiros e jé e cornurn o P3DB desprestigiar e desrespeitar os seus
companheiros. Quando era Governador do Estado de Minas Gerais o Dr.
Eduardo Azeredo, o Governo Fernando Henrique irnpOs o Diretor do DNER
indicado pelo Sr. Newton Cardoso. 0 Governador reclamou, rnas teve que
engolir, porque assirn o quis o P5DB federal.

Agora, depois de urn acordo entre as Bancadas do PMDB, do PFL e do
P8DB, ficou decidido que o Diretor do DNER seria urn cargo a ser preenchido
pelo PSDB. As bancadas federais e estaduais do PSDB e do PFL
encarninharam urn docurnento ao Presidente Fernando Henrique dizendo que
o nome seria o do Dr. Ajalmar Silva, ex-Deputado do P8DB, ex-Lider do
Governo na Casa. Mas a P3DB nâo sabia que a PMDB e Newton Cardoso
tinharn tanta força no Governo Federal. Talvez a PSDB não soubesse que o
Deputado Fernando Diniz tern tanta forca no Governo Federal que impôs a
indicação do P3DB. Mao varnos aceitar essa indicacâo, porque quern vai
indicar somos nOs.

As fotos estárnpadas nos jornais ja estâo mostrando que 0 PMDB de
Newton Cardoso venceu mais urna batalha. A vitória de Newton Cardoso, de
Fernando Diniz e ate mesrno de urn ex-anâo do orçamento está estampada
nas fotos dos jornais. E eu pergunto: que partido é esse que abandona as
seus filiados? Onde está o cornpanheirismo desse PSDB do Governo Federal
corn a aceitaçâo e conivéncia do diretório estadual? Por que a declaração que
o Deputado Caries Mosconi deu, hoje, dizendo que está tudo resolvido, que já
passou e que nâo ha rnais problema? E Os companheiros, once ficam?

Queria fazer urna observaçâo: sete companheiros do P3DB, que derarn seu
sangue para esta Assernbleia, inclusive o Lider do Governo, perderam as
eleiçoes e foram abandonados.

Pericles Ferreira, a Lider do Governo, foi abandonado durante a carnpanha
e depois dela foi esquecido. 0 Deputado Arnaldo Penna, que deu seu
sangue, prejudicando-se ern suas bases, foi abandonada e esquecido pelo
P3DB. 0 Deputado Kernil Kurnaira foi esquecido pelo P3DB. 0 Deputado
Ajairnar Silva, Lider do Bloco e do P3DB nesta Casa, foi desrespeitado. Na
semana passada, pedirarn o seu curricula. No domingo, em todos as jornais,
lemos que o Sr. Ministro disse que seria o indicado do PSDB. 0 Lider do
P5DB disse a mesma coisa em diversas declaracOes.

Mas, do outro lade, havia Newton Cardoso, que nao quis deixar, e nâo
deixou, que ele fosse o norneado. Parabens, PMDB. 0 PMDB e urn partido de
cornpanheirismo. Mao aceitou que o Presidente iridicasse. Eles disserarn:
"Mao aceitarnos". E a pessoa indicada peto PMDB tornou posse ontem.

0 Deputado Tarcisio Henriques deu seu sangue aqui e perdeu as eleiçoes.
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Onde está? Esquecido pelo Governo Federal. Nem urn ex-Deputado que deu
aqui seu sangue pelo PSDB está ocupando algum cargo no Governo Federal,
que tern mais de 30 cargos em Minas Gerais. Que partido é esse? Se
olharmos os assessores palacianos, a maioria ja está colocada. Mas cadé os
conipanheiros de Legislativo? Onde estâo? Esquecidos.

o Deputado José Maria Barros deu a sangue dele aqui; brigou corn o seu
municipe, Presidente Itarnar Franco, durante a carnpanha, para apoiar
Eduardo Azeredo e o PSDB. Perdeu a eleicao. Onde está? Esquecido pelo
P5DB.

Seis meses! E quando o P5DB pensa em indicar alguém para urn cargo,
vem o PMDB de Newton Cardoso e diz "não aceito" . E é norneada a pessoa
indicada pelo PMDB. isso e Iamentavel.

o meu coração está verdadeiramente dilacerado, não pelo partido, mas
pelos companheiros esquecidos por urn partido que tern o Governo Federal.
Que pena! Se fazern assirn corn eles, como farâo corn os outros? Será
mesmo que o PSDB e o partido de quern foi eleito para o Governo Federal?
Porque - parece-me - quern governa não é ele.

E larnentável que esses fatos estejam acontecendo. Hole tudo corneca a se
acornodar, rnas arnanhã está no esquecirnento. Como é que companheiros
do P5DB, amigos, podern se sentir seguros num partido como esse?

o Deputado Joâo Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, tambérn
quero dizer da rninha insatisfaçâo corn as decisães tomadas pelo Governo
Federal em relaçâo a Minas Gerais. Quero lamentar especialmente essa
incoeréncia que esté acontecendo em Minas Gerais.

Ha cinco anos o PMDB domina as acOes do Governo Federal no nosso
Estado. 0 PMDB diz, a todo rnornento, que 0 Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso é neoliberal, rnas quem 0 domina, ern Minas
Gerais, e o PMDB.

Vimos a reação do PMDB quando da indicacão de urn nome do PSDB, a
reacâo do Deputado Zaire Rezende, que ha algumas sernanas defendia a
saida do PMDB do Governo Fernando Henrique Cardoso e que sairá daqui a
pouco. Mas agora defendeu a permanéncia do PMDB nos cargos. Os cargos
pertencern ao PMDB. Quero dizer da minha independência total em relaçâo a
esse Governo que, apesar de ter urn Presidente que é do PSDB, é dirigido,
em Minas Gerais, pelo PMDB. As politicas do Governo Federal são detinidas
pelo PMDB no Ministerio da Justica, no Ministério dos Transportes, sendo que
näo concordarnos corn muitas delas. Quando da eleição, pudemos ver o
DNER asfaltando avenidas dentro de cidades. Vimos as denCjncias de
retirada de asfalto da BR-381 para utilizaçäo em cidades e uma série de
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outras incoerências. Quero dizer da minha insatisfacão em relação a esses
fatos. Não quero discutir a questâo da indicaçâo do cargo feita pela Bancada
Federal do PSDB, rnuito bern encarninhada, sendo o Deputado Ajálmar Silva
urn técnico experiente na area de estradas, que faria urn grande trabalho,
defendendo uma outra idéia, nâo a colocada pelo PMDB, que enche as
estradas de placas dizendo "Cuidado corn as obras", obras que nâo vernos,
pois a BR-040, na altura de Barbacena, apresenta a cada dia um acidente,
pois tern viadutos que nao levam a lugar nenhurn, estradas duplicadas
apenas ern parte. Estamos vendo o viaduto Vila Rica, cuja duplicaçâo a
sociedade aguarda ha cinco anos, e nada foi feito pelo PMDB.

o Deputado Miguel Martini - Gostaria de dizer que a duplicação da BR-040
para Sete Lagoas näo saiu porque a PMDB nâo deixou o Governador
Eduardo Azeredo concluir as obras, que foram paralisadas e agora
retomadas. Confirmo a que V. Exa. está falando.

o Deputado Joäo Leite (em aparte) - Por isso não estou de acordo cam
essas acöes do Governo Federal. Sou oposiçâo a elas em Minas Gerais.
Muito obrigado, Deputado Miguel Martini.

o Deputado Miguel Martini - Quero dizer, para encerrar, que, corn rnuito
orgulho e honra, durante quatro anos, apesar de ter saido do P5DB, apoiei o
seu governo em Minas Gerais. Na campanha eleitoral apoiamos, eu e meu
partido, Eduardo Azeredo para a Governo do Estado de Minas Gerais. Mas,
em respeito aos Deputados Ajalrnar Silva, José Maria Barros, Tarcisio
Henriques, Pericles Ferreira, Kemil Kumaira e Arnaldo Penna, a partir de hoje
nâo tenho mais compromisso corn a bloco de Oposição, pois o P5DB - peço
desculpas aos meus amigos - nao merece a rneu respeito e por isso nâo mais
estarei a seu lado nesta Casa. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, 0 Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes nas

galerias, imprensa, senhores colaboradores desta Casa, ocupo esta tribuna,
no dia de hoje, tambérn preocupado corn os destinos da nossa Assembléia
Legislativa. Poderia rnuito bern fazer uma questão de ordem mas, corno tenho
lirnitaçâo de tempo na questâo de ordem, uso esta tribuna exatamente para
fazer alguns questionarnentos as decisOes da Mesa.

Em primeiro lugar, gostaria de citar um requerimento de nossa autoria,
pedindo a transcrição, nos anais da Casa, de urna matéria veicu!ada no
"Estado de Minas", num editorial extrernamentê inteligente e cornpetente, que
retrata muito bern o que está acontecendo corn a agropecuária no Pais. Pois
bern, a Mesa, por decisâo, rejeita o nossorequerimento.

0 que me deixou estupefato, Sr. Presidente, foi que, em se tratando de urn
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requerirnento corn a mesma linha, corn a mesma origem, de autoria do
Deputado Durval Angelo, a opiniäo foi exatarnente pela aprovaçâo. Mao que 0
"Estado de Minas" seja mais imporlante do que a "Tribuna Popular", do
MunicIpio de Imbe de Minas, 0 que nâo justifica, no conteüdo dessa
mensagern da 'Tribuna Popular", nenhuma referéncia, nenhuma
consideraçao especial que rnerecesse a aprovação de requerimento do
Deputado Durval Angelo e a rejeiçâo do nosso requerimento pela Mesa.
Portanto quero, desta tribuna, dizer que a Mesa atual está usando dois pesos
e duas medidas, e nao podernos, de forma nenhurna, admitir que esse tipo de
comportamento continue acontecendo nesta Casa.

Sr. Presidente, quero tambérn dizer de urn outro pedido recusado, que foi
urn pronunciamento do Presidente da ABCZ, ern Uberaba, por ocasiâo da
EXPOZEBU - do que näo discordo, porque nâo tenho referencial -' que
esperarnos que a Casa reprove tarnbérn todos aqueles que forem da mesma
natureza. Isso, ate aceito, mas quero também que qualquer requerirnento que
chegar corn esse mesmo conteüdo e propósito tenha 0 mesmo destino, que a
Mesa seja coerente e faça seu parecer pela rejeiçâo, para que, nesta Casa,
nâo haja Deputados diferenciados, corno disse o Deputado João Paulo outro
dia: Deputados de prirneira, Deputados de segunda e Deputados de terceira.
Representarnos nossas bases aqui, sim, fornos votados, corn muito sacrificio,
como qualquer outro fol. Portanto o peso nesta Casa, Sr. Presidente, é igual
para qualquer urn dos 77 Deputados, esteja na Mesa ou nao. Não podernos
admitir que haja qualquer submissâo nesta Casa mas esta direcao atual está
fazendo urn verdadeiro império na Mesa, discrirninando Deputados, e nao
podernos admitir isso, de maneira nenhuma.

0 Deputado Arnilcar Martins (em aparte) t - Gostaria, Deputado Paulo Piau,
de curnprimentar V. Exa. pelo seu pronunciarnento. Tambem jé live
oportunidade, nesta mesma tribuna, de denunciar 0 rnesmo tipo de
compprtamento da Mesa ern relaçâo nâo a urn, mas a vários requerirnentos
de minha autoria, que solicitavarn inforrnaçães a administraçâo do Estado.
Entendo, Deputado Paulo Piau, que essa é urna atitude inaceitável, de
discrirninaçâo, de tratarnento desigual a todos nos, que sornos pares desta
Casa. Entendo, tambem, que indeferir requerirnento solicitando inforrnaçoes a
adrninistraçâo estadual, ac, Governo do Estado, é urna forma de cercear, de
impedir 0 piano exercIcio do rneu mandato. Nôs, Deputados, entre as nossas
tarefas, temos uma que e clara, que é a de fiscalizar o Poder Executivo. Se
nâo consigo nern obter inforrnacoes sobre o que está acontecendo e por que
está acontecendo, conforme conseguimos saber, em fragmentos de
inforrnaçOes, nâo e possivel o exercicio pleno do nosso cornprornisso corn
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Minas Gerais, que inclui tambérn a frscalizaçao do Poder Executivo.

Portanto, entendo que a fala de V. Exa. serve como mais uma palavra
sensata, por ser V. Exa. um Deputado tao respeitado nesta Casa, por ter
equilibrio, serenidade, seriedade e conseqüéncia no que fala e fez.

Acredito que, pelas caracteristicas pessoals de V. Exa., a sua palavra
ressoe corn mais força junto aos nossos cornpanheiros da Mesa da
Assernbleia e possa restabelecer o equilibrio no tratamento dos 77 Deputados
desta Casa e, ao irivés de terrnos os nossos requerimentos indeferidos,
possarnos continuar no pleno exercicio dos nossos mandatos. Meus
parabéns pela sua iniciativa.

o Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Arnilcar Martins. Gostaria de
trazer a luz, a consideraçâo dos companheiros Deputados, urn pedido de
informaçao, mais um exernplo.

o Deputado Hely Tarquinio (ern aparte)- Também gostaria de solidarizar-
me corn V. Exa. - ernbora urn pouco atrasado -, que tern demonstrado,
através do seu trabalho nesta Casa, a sua seriedade.

Estarnos nos solidarizando corn V. Exa. em nome do PSDB, pela sua
atitude coerente de cobrar da Presidéncia desta Casa urn cornportamento
eqUânirne para corn todos os Deputados e todas as bancadas.

Ern que pese as divergencias, as vezes, da mesrna região, isso nâo pode
influir na decisâo do Presidente do Poder Legislativo. E dessa forma que nos
posicionarnos, e estanios de pleno acordo corn o Deputado Paulo Piau, pela
sua história corno urn grande parlarnentar, que tem trabalhado para construir
urna sociedade cada vez rnais justa e equilibrada. A sua atuaçâo nesta Casa
foi sernpre inequivoca, atendendo aos interesses da sua regiâo, do seu
partido e, sobretudo, engrandecendo 0 Poder Legislativo. 0 Presidente nâo
pode faltar em responder a sua questâo de ordem nurn mornento certo, e as
vezes requerimentos de questôes menores tern solucOes muito rnais répidas.

Muitas vezes as questOes maiores requerern niais tempo, mas esse tempo
sernpre se tern esgotado, as respostas nâo tern sido dadas, e comportamento
semelhante ele tern tido corn a Bancada do PSDB nesta Casa. Nâo podernos
trazer para este Plenârio assuntos internos da Mesa, do Presidente, e suas
divergéncias. Fica aqui o nosso protesto, o nosso apoio ao ilustre Deputado
Paulo Piau.

Sornando a este aparte, gostaria de pedir ao Deputado rnais 1 minuto de
seu tempo para lermos urn requerimento, que tern o apoio de V. Exa., da sua
bancada e da Bancada do P5DB. Este requerimento está assirn redigido.

- Lé requerirnento em que solicita seja forrnulado convite ao Sr. Vice-
Governador do Estado, para que cornpareça ao Plenérlo desta Casa e
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formule, de pUblico, denOncias insinuadas na imprensa de que teria havido
corrupçâo, sob a forma de compra de votos, quando da votaçâo, no
Congresso Nacional, que permitiu a reeleicäo do Sr. Presidente da RepOblica.

Reafurmamos que o ex-Governador Newton Cardoso tern declarado de
forma leviana que conhece urn dossiê completo, o qual ele poderia entregar a
imprensa.

Nós, do P5DB, gostariamos que ele trouxesse a tona 0 dossiê, que viesse
aqui e o revelasse, pars que, como politico responsável, como horneni que
tern vida pUblica, possa esclarecer o povo de Minas Gerais sabre essas
"maracutalas".

o Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Hely TarqQinio.
Cuero fazer a leitura tambérn de outro requerimento, que teve a parecer da

Mesa pela rejeiçäo. Como disse o Deputado Arnilcar Martins, estarnos
cerceados em nosso direito de fiscalizar o Executivo.

Foi publicada uma matéria no "Minas Gerais", erninentemente de ordern
politico-partidária. Pedirnos, portanto, urna explicacâo ao Diretor-Geral da
Imprensa Oficial, 0 requerimento tern a seguinte conteUdo.

- LE requerirnento em que solicita seja encarninhado oficio ao Diretor-Geral
da Imprensa Oficial, pedindo esclarecirnentos sobre a matéria intitulada "As
llhas Cayman e a Venda da CEMIG", publicada no "Minas Gerais", órgâo
oficial dos Poderes do Estado, no caderno de noticias, seção geral, p69. 4,
ediçâo do dia 6/5/99.

A publicacâo supracitada fere as dispositivos legais dispostos nas Leis n°s
9.953, de 1989, e 10.468, de 1991, que dispOem sobre a publicação de
matérias no jamal "Minas Gerais" que näo se enquadrem no objetivo da lei,
que a o de inforrnar a populacâo, por melo de noticias e cornentários, sobre
as atividades dos Poderes do Estado, reservando-se as atividades
rneramente institucionais.

Ojomnal deu espaco em seu noticiário, republicando matéria particular de
cunho eminenternente politico, denunciando açöes de govemno adotadas pela
administraçâo estadual do Governo anterior, de modo a denegri-lo, e está
lesando o erário, ja que o pagarnento das despesas de publicaçâo desta
rnatéria e de responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda.

Portanto, gostariarnos de uma explicacäo, que o Diretor da Imprensa Oficial
dissesse que a matéria esté legal. Pois bern. A Mesa entende que esse
requerirnento deve ser rejeitado, como esté aqui no parecer da Mesa. Isso
nos deixou tarnbérn estupefatos.

He rnais. Tivemos duas éstaçoes aduaneiras no interior fechadas
temporariamente: urns em Uberaba e outra em Uberlândia. Etas são
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administradas pela Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas
Gerais - CASEMG. Portanto, é urn Orgâo do Estado, urn Orgâo do Govemno de
Minas Gerais. Da mesma forma, apresentarnos urn requerimento ao
Presidente pedindo que o Governo do Estado se explicasse sobre o
fechamento dessa EAD ou a afastamento da CASEMG do processo. Mais
uma vez, ate depois de decorrido 0 tempo regimental que tern, a Mesa nega a
que o Governo do Estado preste urn esciarecimento a duas grandes
cornunidades, a urna grande regiâo produtora, que traz ICMS para este
Estado: a Triângulo e o Alto Paranaiba.

Quero, rnais uma vez, deixar aqui o meu protesto, porque não ha razâo
algurna de a Mesa interferir em açOes nossas. Nôs, Deputados, queremos
todas as explicaçOes do Governo do Estado sabre suas atitudes, pois afetarn
a economia rnineira. Portanto, Sr. Presidente, quero dizer que esta Casa se
colocou, a partir desta legislatura, de joelbos perante o Executivo de Minas
Gerais. Nâo podernos adrnitir, que nOs, Deputados, tambérn rastejernos
perante a Mesa desta Casa. Fica aqui o rneu protesto.

0 Deputado Dilzon Melo (em aparte) t - Paulo, gostaria de um aparte, antes
que vocé encerrasse, no sentido de prestar esciarecirnentos sobre esse
assunto.

[lustre Deputado, que tern feito um excelente trabalho nas cornissOes, corno
membro da Mesa, tomamos urna deliberação no sentido de rninirnizar as
problernas e o excesso de pedidos que chegam a esta Casa.

No que tange a transcriçâo nos anais da Casa ou a publicaçâo, a Mesa
somente ernite urn parecer, e born que se diga. A Mesa tern urn relator que
emite a parecer, que vern a Plenário para ser votado.

Entao, quern veta ou aceita e a Plenário e não a Mesa, que tern o seu
relator. Entendemos que todo assunto que não esteja ligado diretamente a
Assembléia não deve ser transcrito ou não deve constar nos anais da Casa,
porque isso tern urn custo bastante acentuado, na lrnprensa Oficial, rnesrno
porque alguns Deputados tomarn a iniciativa de fazer a leitura dos textos
nesta tribuna, cuja transcrição jé e feita, de irnediato, no diana oficial do
Estado. Então, nâo haveria por que a Mesa, em urn processo de redundãncia,
tarnbém fazer a publicaçâo ou fazer constar a assunto nos anais da Casa.
Mas ela tern sido bastante coerente, no sentido de que todos as pedidos de
informaçâo, que são devidos pelo Estado, de maneira suprapartidária, serâo
concedidos, de forma que a Deputado possa fazer juizo e possa levantar as
inforrnaçOes, através de pesquisa, para a seu trabalho, que é dignificante e
que necessita de dados. Mas nâo entendernos que deva ser feita a
transcrição de maténias que näo dizem respeito 5 Assembléia, como 'assuntos
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ligados aos pariarnentares. Sabernos, agora, de alguns pedidos de
inforrnaçoes, ate de ordem inconstitucional, que são da area federal. Então a
Mesa nâo pode deferir, porque, se é urna inforrnação da area federal, como
irernos intervir para que seja fornecida? Estamos sendo bastante coerentes
em relaçao a isso, de forma suprapartidária. Entendernos os valores desta
Casa e daqueles que mais trabaiham nas comissöes, mas não entendernos a
maneira de agradar, as vezes, regional ou pessoalmente, a esse ou àquele
cidadão, para que haja a transcrição nos anais da Casa ou a publicação. Meu
prezado companheiro Paulo, essa e apenas urna inforrnacao, não e, de forma
alguma, uma perseguiçao a esse ou àquele. As vezes, as matérias que
chegam as coniissOes são inconstitucionais ou improcedentes. De qualquer
forma, quando Se quiser derrubar esse parecer, tern de, simplesmente, haver
urn entendimento no Plenário, quando 0 parecer e distribuldo a urn membro
da Mesa. Não existe urna maneira ou urn processo predefinido de vetar, seja
de que partido for, mesmo porque a Mesa é eclética. Nao ha sentido ern ficar
de joelhos aos interesses, principalmente, do Executivo. Essa é uma
preocupaçao que ternos a mais. Tudo que se refere a inforrnaçoes, seja deste
Governo ou do Governo passado, terá, pelo menos da minha pessoa, a
aquiescéncia e a liberação necessârias. Sern isso, o Deputado não tern
condiçaes de exercer o seu mandato e de proceder ao trabalho ao qual se
ernpenhou.

0 Deputado Paulo Piau - Deputado Dilzon Melo, não ternos corno tratar de
cada caso isoladamente, por isso generalizamos e dizernos a Mesa da Casa
e a direcão da Casa. Pedirnos desculpas a quern nâo tern, realmente, nada
em relação a essa questâo. Mas os requerirneritos tinham o mesrno
conteUdo. Para a transcriçäo nos anais da Casa foi dado o parecer pela
rejeição, pelo mesmo relator, Deputado Gil Pereira, ao rneu requerirnento, e
quanto ao requerirnento do Deputado Durval Angelo, seu parecer foi pela
aprovaçâo. 0 do Durval Angelo diz o seguinte: "De iniciativa do Deputado
Durval Angelo, a proposiçâo em tela requer a transcriçao nos anais da Casa
da reportagern Os 600 Tiros que Pararam os Passos do Kandir', do jornal
Tribuna Popular', do Municipio de Imbé de Minas.' Portanto, esse
requerimento tern, exatarnente, o mesmo conteüdo que o meu. Então,
Deputado, estâo sendo usados dois pesos e duas rnedidas, pelo mesmo
relator, por incrivel que pareça. Corn relacao a urn, deu o parecer pela
rejeição, e ao outro, pela aprovação. Não Ia fazer essa rnençâo, nern aos
outros, rnas, a partir do rnomento em que percebi a discrirninação feita pela
Mesa, senti-me incentivado a - trazer esse problerna, que é serb, da
discriminaçao de Deputados.
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o Deputado Dilzon Melo (ern aparte) - Procede o que o Deputado disse.

Lamentarnos pelo processo de incoeréncia. A Mesa tern de se pautar por urn
processo de coeréncia, de justiça e de igualdade para corn todos os membros
desta Casa.

* - Sem revisâo do orador
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely TarqUinio.
• Deputado Hely TarqOinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a esta

tribuna para apresentar e cornentar urn requerirnento, dirigido ao Exmo. Sr.
Presidente desta Casa e vazado nos seguintes termos. (- Le:)

W. Exa. honrou-me corn a indicaçâo de rneu norne para cornpor a cornissão
coordenada pelo Deputado Durval Angelo, encarregada de estudar e
apresentar sugestoes para as trabalhos da TV Assembléia. Honroso cargo
que me obriga, por força do rnünus pUblico, a apresentar a V. Exa. alguns
questionarnentos para, ao final, requerer pedido de informaçOes a Mesa da
Assembléia.

A TV Assembléia fob criada a partir da lei federal que regulamentou 0
sistema de tevés a cabo no Pals, em novernbro de 1995, deterrninando que
as Assernbléias Legislativas e as Câmaras Municipais pudessern cornpartilhar
urn canal. Nasceu sob a égide dos seguintes principios basicos: ser urn
instrumento de transparéncia do Poder Legislativo; ser urna tribuna de debate
dos problemas do Estado: ser urn canal de interlocucâo corn a sociedade; ser
urn espaço para a prestaçâo de serviços püblicos; ser urn veiculo de
educação polItica para a cidadania.

Entre o seu nascirnento, ocorrido no dia 30111/95, ate nossos dias, as seus
principios basilares e a operacionalização de suas atividades sofrerarn
grandes desvios.

Nâo querendo fazer acusaçôes sern provas, requeiro a V. Exa. que
determine sejarn respondidas as questOes que logo abaixo apresentarei. E
importante salientar, contudo, que torno a liberdade de fazer este
requerimento diretarnente a Mesa da Assernbleia, porque a cornissäo
constituida por V. Exa. deixa a desejar quanto a sua forma de trabalho.
Reuniu-se por trés vezes apenas e naquelas reuniöes não foi capaz de
apresentar, ainda, urn cronograrna de trabaiho que possibilitasse a realizacão
de urn desernpenho proficuo. Diria, ate, que a Cornissão segue, "mutatis
rnutandis', a rnaneira corn que a Casa vern sendo adrninistrada: ha muito
rnais barulho e açôes desencontradas do que resultados palpáveis,
resultados concretos.

Observernos as cinco principios basilares da TV Assernbléia. Quatro deles
já se encontram em franca decadéncia. Decadéncia gerada pela ruptura corn
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o "status quo" então vigente. Observe, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, que o problema não é a alteraçao de norrnas em vigor. 0
problema esté na forma corn que essas alteracöes estão sendo feitas.

Afinal de contas, a TV Assernbléia fol impiantada a partir da aprovação pela
legislatura anterior dos principios que iriam dar o node para 0
desenvolvimento de suas açöes operacionais. Quando ha mudança de rurnos
sem que se de a minima atenção aos trabaihos da comissão nomeada para
cuidar de apresentar as sugestöes que gerariani as rnudanças, este Plenário
deve ficar preocupado.

Para qué, a comissâo, se já existe determinada e incisiva orientação do
assessor de imprensa da Presidência para que a TV tome novas rumos? A
comissão foi criada para dar respaldo as atabaihoadas rnudanças impostas?
E urn simples arrernedo de grupo de trabaiho? Consiste al, taivez, a
incornoda situação a que se viu exposto o Deputado Durval Angelo,
coordenador da cornissão? Ira ele coordenar algo que là nasceu pronto? 0
Deputado Durval Angelo se presta a esse tipo de rnissão?

Dal, Sr. Presidente, ter invocado no inicio de minha fala o mUnus pUblico a
que me vejo revestido corn a forca do eleitor mineiro. Devo obrigação a quem
me eiegeu, a quem sustenta esta Casa corn as impostos pagos pelo povo, a
quern, mesmo corn todas as açOes de descredito que este Governo vem
fazendo corn o apoio da Mesa da Assernbiéia, ainda tern urn pouco de
esperança de que a Assernbléia ressurja das cinzas e volte a colocar 0 seu
projeto de cornunicacâo corn a sociedade rnineira nos parâmetros para o qual
foi criado.

Varnos par etapa. Os quatro principios que estâo sendo bombardeados pela
atual Mesa são aqueles que objetivam fazer da nossa tevé urn instrumento de
transparencia do Poder Legislativo, urna tribuna de debate dos problemas do
Estado, urn canal de interiocuçäo corn a sociedade e, par Ultimo, urn espaço
pars a prestacão de servicos pUblicos. Ainda vigora, e Deus sabe ate quando,
o principio de que a TV Assembléia deve ser urn veicuto de educaçao politics
para a cidadania.

Vejam bern, senhores parlarnentares, a TV Assernbléia so sera urn
instrumento de transparéncia do Poder Legislativo quando se dispuser a
apresentar esta Casa, o Poder Legislativo, em prirneirissimo piano, 0 que não
tem ocorrida Nâo e a que vern ocorrendo desde que a assessoria de
comunicação da Presidéncia corneçou a atuar e a atividade parlarnentar
passou a ser acâo de segundo piano na TV Assernbléia. E qual a razäo
disso? No rneu entendimento, ela se encontra no fato de que a Assembleia
está deixando de lado o seu objetivo-firn, que 6 o de ser urna fabrics de leis,
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para se transformar em urn objetivo-rneio, que e a de se transforrnar em urna
agéncia de notIcias. Pior: corremos a risco de a TV Assembleia vir a ser mais
urn canal cornercial de televisão, concorrendo corn as dernais veiculos de
forma desleal.

Ora, senhores parlamentares, a grande noticia que esta Casa produz é o
pleno exercicia de sua atividade. As leis, a atividade fiscalizadora, as debates
acalorados e o exercicio constante da dialética serào sempre a rnaior noticia
que produzirernos.

Dessa rnaneira, quando este PIenário se rende aos apelos do Pacer
Executivo - rendição que teve inicio no dia de nossa posse, quando 0
Presidente Anderson Adauto aceitou ser 0 preposto do Governador no
exercicio da Presidência na Mesa da Assernbléia e recusou a presença dos
Deputados da Oposição na Mesa -, a TV AssernbIéia passa a divuigar a
notIcia do ângulo faccioso da parcialidade; do ângulo pernicioso da noticia
fabricada e gerada para sustentar o poder vigente. Depara-se-nos urna TV
Assernbléia que deixa de acompanhar as açOes do Plenário porque ha urn
debate, ao vivo, que nâo pode ser interrornpido. E as debatedores,
selecionados pela produção do "Assernbiéia Debate", que desde 0
iançamento da nossa TV eram sernpre em igual nUrnero, são hole convidados
na seguinte proporçâo: trés que cornpOern a tropa de choque do Governo do
Estado e dois da Oposicão. Onde se encontra a transparéncia de acôes, uma
proposta basilar da TV Assembléia? Once seencontra a tribuna de debates?
Dessa maneira, o "AssernbIéia Debate" corre o risco de se transformar em "0
Governo informa". Dai a minha preocupaçao. For que a assessoria da
PresidOncia não rnanteve o critério inicial - que previa a igualdade de
membros opositores nos debates - ate que a Comissâo analisasse todo o
processo?

F muito importante dizer que a TV Assernbléia nasceu pars mostrar ao povo
a que o Deputado está fazendo. A tOnica agora, ao que nos parece, é a
transformação de Deputados em atores. Não estamos aqui para representar
urn papel. Não. Absolutarnente não. Samos agentes da histôria. Samos
autores de urn processo histórico e não atores de novela do faz-de-conta. 0
faz-de-conta de defender o servidor mas não votar contra decisâo do
Governo que venha prejudicá-lo. Assirn, e melhor passar um debate do que
mostrar corno votou cada Deputado.

Essa é a transparéncia pedida?
Muitas outras dUvidas nos assaitam. E justo, no momento de code de

custos, a TV Assernbléia estar no ar 17 horas diárias? 0 que ela estã levando
ao povo nesse periodo? E correto manter urna estrutura funcional, que a mum
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parece gigantesca, em periodo de crise e de total auséncia de recursos?
Parece-me que, aproximadamente, a Area de Radio e Televisâo da
Assemblela investe mensalmente a equivalente a R$324.650,00. Esse valor
está correto? Dentro da media de mercado? 0 custo de produção da TV
Assernbleia equivale ao praticado pelas emissoras anãlogas?

E justo que urn Deputado, reservando-me 0 direito de não nomeá-lo, tenha
aparecido na TV Assembléia, nos meses de fevereiro, marco e abril, apenas
trés vezes e, no mesmo periodo e considerarido as mesmos programas -
Assembléia Informa na TV, Assembléia Debate, Reporter Assemblela -, a
Deputado Durval Angelo tenha aparecido 68 vezes? E justo que urn partido
corn 15 Deputados tenha urn indice de participação de 19,6%, enquanto outro
partido, corn 5 Deputados, apresente urn indice de participaçâo de 18,2%?
Par dever de justiça, informo que meu indice de participaçâo encontra-se na
faixa de 22 vezes. Defendo, contudo, não a minha participaçâo, que, a rigor,
nâo é vista em rninha região eleitoral, vez que a sinai da TV Assembléia ainda
nao chega ate Ia Defendo e o inalienével direito de cada parlarnentar ter
tratamento isonOmico nesta Casa. Tratarnento corno o da época ern que foi
montada a TV Assembléia e que hoje, infelizmente, está sendo desvirtuado
de forma tao marota.

E inexplicável, Sras. e Srs. Deputados, que a Mesa queira transforrnar a TV
ern transmissora das açOes politicas do Sr. Governador do Estado, Itarnar
Franca. lsso O inadmissivel.

Assirn, apresento a V. Exa., Sr. Presidente a requerimento a seguir, corn o
objetivo de possibilitar a todos as Deputados o conhecirnento dos fatos sabre
a TV Assemblela.

Par oportuno, solicito que as colegas participem dos trabalhos da comissâo
encarregada de analisar a nossa TV, através da remessa de sugestaes so
Deputado Durval Angelo. Quem sabe assirn consigamos fazer corn que a
comissâo faça o seu cronograma de trabaiho?

Isso posto, Sr. Presidente, requeiro, nos termos regimentals, que a Mesa da
Assembléia preste as seguintes esciarecimentos:

1° - Existe pesquisa de audiéncia da TV Assembleia? He periodicidade em
sua realizaçâo? Qual o instituto contratado? De que forma foi feito 0 contrato
e a que custo?

20 - Par que a TV Assembléia cobre açOes do Congresso Nacionat? Corn
que periodicidade isso e feito? Par que cobre acães do Poder Executivo
Estadual? Par que retransmite programas da TV Minas, iaudatórios de açöes
politicas do Governo Itarnar Franco?

30 - Qual a estrutura da Area de Radio e Televisão da Assembleia? Qua] o
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quantitativo de servidores? De que forma foram contratados? Qual o custo
individual de cada servidor? Qual a jornada de trabalho realizada pelos
servidores da Area de Radio e Televisao? Qua] o custo operacional par
exercicio financeiro?

40 - Quantas chefias ha na Area de Radio e Televisao? Que critérios foram
adotados para adrnissâo de pessoal? Apresentar cópia dos contratos feitos.

50 - Que vantagens pessoais (gratiflcaçôes, horas extras diârias) as
servidores da Area de Radio e Televisão auferem?

60 - Qual o valor do investimento jé feito pela Area de Radio e Televisão da
Assembleia, envolvendo ativos fixos e outros recursos necessérios?

70 - Quais as critérios que hoje estão sendo adotados pela Area de Radio e
Televisâo da Assembleia para a produçao dos programas? Ha alguma norma
junto a produtora para que sejarn privilegiados grupos ou Deputados?

80 - Quais as critérios para a repetiçao de prograrnas?
90 - Quais as critérios de precedéncia para a cobertura da TV Assembleia?
Sala das Reuniöes, 30 de junho de 1999. Assinado pela Liderança do

P5DB.
Gostaria de concluir dizendo que, coma rnembro da cornissão de

acompanhamento da TV Assernbléia, temos que sintetizar todas essas
dUvidas, dizendo que gostariarnos de ser transparentes nâo sO para as
parlamentares, colegas que atuam nesta Casa, como também para as
funcionários da TV Assembléia e a povo mineira Que essa TV faça sua
cobertura, rnas que atinja o principal objetivo, que e mostrar 0 Fader
Legislativo de forma transparente.

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

senhores e senhoras presentes nas galerias, meus amigos da imprensa, eu
falaria aqui urn pouco sabre a Zona da Mata, sabre eletrificacao rural, sabre
alguns grupos que estâo desenvolvendo a piscicultura e a fruticultura em
nossa regiâo, mas, corno disponho de pouco tempo, you apenas me fixar em
algumas consideraçOes. A prirneira delas é sabre a mudanca ocorrida na
Direçâo-Geral do DNER em Minas Gerais, Quero fazer justica aqui, nesta
oportunidade, ao Dr. Flávio Menicucci, que assurniu o cargo em 1997. Na
Zona da Mata tinhamos urn grave problema que nos afligia, que era a rodovia
federal que liga a cidade de Volta Grande a Pirapetinga. Devo dizer que,
juntamente corn o Deputado Federal Danilo de Castro, ele, do PSDB, è eu, do
PDT, arnbos na época dando sustentaçâo ao Governador Eduardo Azeredo,
tivernos, naquela autoridade a rnáxima atenção. Corn o Dr. Flàvio Menicucci,
fomos 6 cidade de Pirapetinga para uma reuniäo tumultuada, pesada pela ira
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das pessoas que fecharam aquela rodovia. 0 Engenheiro-Chefe do DNER da
cidade de Leopoldina, Dr. Celso Machado, nao pode ficar na reunião, e o Dr.
Flávio enfrentou aquela situacâo junto conosco e rapidamente fez corn que
houvesse a Iiberaçâo dos recursos reclarnados he mais de quatro ou cinco
anos, resolvendo o problema daquela rodovia que, na época, era charnada de
rodovia da mode. La rriuitas pessoas perderarn sua vida, seus carros. Quero,
nesta oportunidade err que ele está saindo do DNER, de rnaneira digna, sem
atirar nas pessoas, sern reclarnar, entendendo como natural uma rnudança
em cargo de confianca, registrar aqui 0 nosso reconhecirnento âquela
autoridade pelo trabaiho que desenvolveu no DNER.

Igualmente quero dizer da satisfacao, ernbora tivéssemos dois nornes
excelentes, como o de urn ex-companheiro da Assembléia, Deputado Ajalrnar
Silva, também uma pessoa que tern rnuitos servicos prestados ao nosso
Estado, pessoa que sempre foi muito amigo de todos nos na Assembléia e
que, se fosse indicado, seria importante para o DNER. Mas foi feita a
indicacâo do Dr. José Elcio Montesi, também muito amigo nosso, pessoa que,
desde o Governo Hélio Garcia, trabaiha em nosso Estado prestando
relevantes servicos. E urn técnico, não urn politico, e tenho a certeza de que
terá o meihor trânsito conosco, prestando rnuitos servicos ao nosso Estado.
Portanto, estarnos tranqUilos corn relaçâo a pessoa que está assumindo o
importante cargo de Diretor-Geral do DNER, o Dr. José Elcio Montesi.

Aproveitando o pouco tempo que me resta, gostaria de dizer que, ha algum
tempo, fazia aqui algumas colocaçOes a respeito do Dr. Geraldo Mendes, que
é uma figura muito estimada naquela cidade. Filho de urn grande radialista, o
Dr Sérgio Mendes, que foi proprietário da TV Industrial e da Radio Industrial,
é pessoa que, ao longo do tempo, construiu muitas amizades e, corn muita
justiça, foi guindado ac, cargo de assessor politico do Governador Itarnar
Franco. Esté, ern gabinete, lotado no antigo Banco de Credito Real, fazendo
urn trabalho de born atendimento a todos os politicos que o procuram -
Deputados, Vereadores e Iideranças politicas.

Nesta oportunidade, queremos dizer da nossa confianca de que continue
nos ajudando e entendemos como normal essa situaçao de aproveitarnento
do Dr. Geraldo Mendes em Juiz de Fora. Acho que está desempenhando a
contento a sua missão. Era o que tinha que dizer, neste mornento, Sr
Presidente. Muito obrigado.

20 Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Abertura de InscriçOes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidencia
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passa a Y Parte da reunião, corn a 1 3 Fase da Ordern do Dia,
compreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e de requerirnentos. Estão abertas as inscricOes
para o Grande Expediente da prôxima reunião.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, o Sr. Presidente dâ ciência ao Plenário da cornunicação

apresentada nesta reunião pela Comissão do Trabalho - aprovacâo, na 5a
Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 256199, do Deputado Alvaro
AntOnio; 261/99, do Deputado Ermano Batista; 276/99, do Deputado Djalma
Diniz; 260 e 281199, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 292199, do
Deputado Alberto Bejani; 294/99, do Deputado Anderson Adauto; 297/99, do
Deputado Rely Tarquinio; 305/99, do Deputado João Leite; 319199, do
Deputado Ronaldo Canabrava: 325/99, do Deputado César de Mesquita, e
dos Requerimentos n°s 391199, do Deputado AntOnio Roberto; 399/99, do
Deputado Carlos Pimenta, e 419/99, do Deputado Paulo Piau (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos, cada urn por sua vez, nos termos do inciso XIV do

art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Alberto Bejani, em
que solicita seja indicado corno membro da Comissao de Turisrno, para
representar esta Casa e a referida Cornissão na inauguraçâo, em Juiz de
Fora, de filial da empresa Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda;
nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regirnento Interno,
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, ern que solicita seja o Projeto
de Lei n° 112/99 encaminhado a Cornissão do Trabaiho, uma vez que a
Cornissâo de Administração PUblica perdeu o prazo para emitir parecer; nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado João Paulo, ern que solicita seja o Projeto de Lei
n° 358/99 encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuido, urna vez
que a Comissão de Justica perdeu o prazo para ernitir parecer; nos terrnos do
inciso XXI do art. 232 do Regirnento Interno, deixando para fixar a data ern
outra oportunidade, requerirnento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros,
em que solicitam a realização de urna reunião especial para hornenagear o
Serninário Arquidiocesano e Colégio São José, de Pouso Alegre, pelo
centenário de sua fundação.

Questâo de Ordem
0 Deputado Antonio Carlos Andrada - E visivel a auséncia de

parlamentares no Plenário, pelo que requeremos a Mesa o encerrarnento, de
piano, desta reunião.
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Encerramento

0 Sr. Presidente - A PresidOncia verifica, de piano, a inexistência de
"quorum' para a continuaçâo dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
Os Deputados para as reuniOes extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e
de amanhã, dia 10 de juiho, as 9 e as 20 horas, nos termos dos respectivos
editais de convocação, bern como para a reunião ordinária de amanhâ, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada e a
pubicada na edicâo anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA V PARTE DA 45 a REUNIAO ORDINARIA, EM 17/6/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Antonio JUlio

Sumário: Composicão da Mesa - Destinação da V Pane da Reunião -
Paiavras do Sr. Presidente - Palavras do Ministro Carlos Mario da Silva
VeDoso - Paiavras do Sr. Sauio Ramos - Palavras do Sr. AntOnio Alvares da
Silva - Palavras do Sr. Joaquim Faicão - Palavras do Sr. Olavo Antonio de
Moraes Freire - Palavras do Sr. Marcelo Leonardo - Esciarecirnentos sobre os
debates - Debates.

Composição da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa Os

Exmos. Srs. Ministro Carlos Mario da Silva Velloso, Presidente do Supremo
Tribunal Federal; Saulo Ramos, ex-Ministro da Justiça; Desembargador
Munilo Pereira, 1°-Vice-Presidente do Tribunal de Justica, representando 0
Presidente, Desembargador LOcio Urbano; Antonio Alvares da Silva, Juiz do
Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais; Joaquim Falcão, Professor
de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Olavo
AntOnio de Moraes Freire, Presidente da Associacâo Mineira do Ministério
PUblico; Marcelo Leonardo, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -
Secão Minas Gerais; Deputado AntOnio JUlio, Corregedor desta Casa; Tibagy
Salles de Oliveira, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado.

Destinaçao da V Parte da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta interrupção a reahzação do Ciclo de

Debates Reforma do Judiciário. Exmo. Sr. Ministro Carlos Who da Silva
Velloso, na pessoa de V. Exa., gostarlamos de saudar todos os membros da
Mesa e Os demais convidados que se encontrarn conosco nesta tarde.

Palavras do Sr. Presidente
A necessidade de reformulaçao do Poder Judiciário, que se insere no

quadro das reformas institucionais em andamento, näo deve ser interpretada
corno correção de rumos, nem significa desfazer da obra da instituição ao
longo da histOria brasileira.
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Muito ao contrário, as rnudanças na estrutura da justiça em nosso Pals so

poderão ser bern-sucedidas se se basearem na vivéncia anterior, na qual se
incluern a doutrina e a jurisprudencia. Se as transformaçOes se impOem, e
porgue o mundo muda e corn ele evoluem as demandas da sociedade. A
redemocratizaçao do Pals, em 1988, conferiu enorrne peso aos direitos
individuais. 0 acato a esses direitos depende, de modo quase absoluto, do
Poder Judiciario, de onde se origina o sentimento de prestaçao jurisdicional. E
essa, a nosso ver, a confirmaçao de qua o enquadrarnento do aparelho
judiciário a nova realidade e o desaflo a ser enfrentado.

0 presente ciclo de debates é promovido por esta Assembleia, em mais
uma demonstraçao de como o Poder Legislativo não se ornite quanto as
grandes causas nacionais. Alias, em decorrencia da funçao legisladora, são o
Congresso e os pariamentos estaduais e municipais que se incumbem de
prover a justiça corn o texto legal em que ela ira apoiar-se. Assim, se lacunas
existem e se falhas ocorreram, devem ser imputadas tambem ao Legislativo e
ao Executivo. De toda maneira, o respeito e a admiraçao que nos merece o
Poder Judiciário ficam inalterados.

No processo de revisão, no qual as responsabilidades são cornpartilhadas
entre os Poderes constituidos, discutem-se agora temas como a extincao da
Justice do Trabalho, o controle externo do Poder Judiciãrio e 0
acompanhamento das decisaes judiciais por pane da sociedade.

São aspectos a considerar, não nos cabendo, nesta etapa, entrar em seu
rnérito, mas discuti-Jos e procurar chegar a consenso sobre eles.

Permitimo-nos notar, entretanto, que o bom-senso evidencia a necessidade
de acoplar a mudança da estrutura a uma revisão das leis processuais. No
presente encontro, temos a honra de contar, corno expositores, corn o
Ministro Carlos Mario da Silva Velloso, Presidente do Supremo Tribunal
Federal, e o Dr. Saulo Ramos, ex-Ministro da Justica e abalizada autoridade
no assunto. 	 -

Como debatedores teremos os Drs. Antonio Alvares da Silva, Juiz do TRT-
MG; Joaquim Falcao, constitucionalista e professor universitàrio, e Olavo
AntOnio de Moraes Freire, Presidente da Associação Mineira do Ministerio
Páblico.

Ern norne da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
endereçamos especial saudaçao ao Ministro Carlos Mario, que, na qualidade
de Presidente do Supremo, prestigia o Palacio da InconfidOncia com sua
presença entre nOs. Ao Dr. Saulo Ramos e aos ilustres debatedores
rnanifestamos nosso agradecimento pela colaboração. A todos Os
participantes, agradecemos e formularnos votos para que as trabaihos de
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hoje sejam os mais proveitosos. Niulto Obrigado.

A Presidéncia convida tambem a fazer parte da Mesa o Exrno. Sr. Juiz
Tibagy Salles Oliveira, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas
Gerais.

A Presidencia informa aos participantes que atuará tambérn comb
debatedor o Dr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG.

Palavras do Ministro Carlos Mario da Silva Velloso
Exmos, Srs. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson

Adauto; Desembargador Murilo José Pereira , 20 Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado, que aqui representa essa colenda Corte; Juiz Tibagy
Salles Oliveira, Presidente do Tribunal de Alçada do Estado; Senador Arlindo
Porto; Dr. Saulo Ramos, eminente advogado, companheiro de trabalho;
eminentes debatedores, meus eminentes amigos - Drs. Antonio Alvares da
Silva, Joaquim Falcão, Olavo Antonio de Moraes Freire, Marcelo Leonardo - e
eminente Deputado AntOnio JUlio, que coordena os nossos trabalhos; Srs.
Deputados, senhores magistrados, senhoras e senhores: em primeiro lugar,
devo registrar a honra que me é concedida. Estou na casa dos
representantes do mreu povo. Sou mineiro, voto em Minas, tenho dornicilio
eleitoral aqui; portanto, estou na casa dos meus representantes. Estau muito
honrado por estar aqui, principalmente pare debater corn os eminentes
representantes do povo e corn os eminentes debatedores questOes do Fader
Judiciàrio. Isso mostra, corno disse muito bem o Presidente, a preocupação
do Poder Legislativo com as coisas da justica.

Vivemos nun estado democrético de direitos. Vivemos, segundo Norberto
Bobbio, a era dos direitos. Não somente a era dos direitos declarados, mas
também a era dos direitos garantidos. E nada garante melhor Os direitos do
que medidas judiclais prontas e eficazes. Assim, um Poder Judiciàrio forte,
independente, imparcial garante melhor os direitos declarados.

Em 1215, na Carta Magna do Rei João Sem-Terra - esses documentos
precisam ser recordados -, Os ingleses escreveram um preceito, que chega
aos nossos dias corn a rnaior atualidade: aquele que liver a sua fazenda,
aquele que fiver a seu patrimOnio material ou moral de qualquer forma
atingido pode se dirigir a um tribunal imparcial, independente, para formular o
seu pleito. Isso é muito atual.

Na Constituicao dernocrática do Brasil de 1988, isso esta realmente numa
frase incisiva: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciârio lesão ou
ameaça a lei. Onde houver lesão ao direito, là estarà o Juiz para corrigir, là
estaré o Juiz pare curar essa lesão.

Felicito os representantes do povo mineiro por realizarem este debate.
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Estaremos justarnente propugnando pela maior das garantias dos direitos
declarados.

Oval o niaior met da Justica brasileira? Qual é a mazela maior da Justica
brasileira? Digo-Ihes que e, sern dOvida alguma, a lentidão. Por volta de 1993,
fez-se no Brasil uma pesquisa de opinião, uma pesquisa nacional, de norte a
sul do Pals, perguntando aos brasileiros como desejavam que fosse a Justiça
brasileira. E o resultado dessa pesquisa pode ser assim caricaturado, e foi
caricaturado dessa forma. Isso costume ser revelado pelo Juiz do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, Dr. Renato Nalini.

A Justiça brasileira seria uma velha trôpega, cega, como não poderia deixar
de ser, e surda aos reclamos da sociedade brasileira, mas uma velha
decente. A Justiça brasileira tern aquilo que tern de ser a sua virtude maior,
que e a decéncia. Essa velha, se passar por uma recauchutageni,
certamente, nâo se tornará uma donzela, mas se transformarâ em urna
balzaquiana recauchutada. Isso é o que ternos de fazer, porque, na verdade,
o problema da Justiça brasileira e a lentidao, que, muitas vezes, leva a
ineficécia da prestação jurisdicional. Quais seriarn as causas dessa lentidao?
Ern primeiro lugar, temos de reconhecer que, a partir de 1988, houve, no
Brasil, uma explosào de processos, em todos os setores do Poder Judiciàrio.
A Constituiçao de 1988 veio facilitar a acesso a Justiça. Ademais, a
Constituiçao de 1988 confere, a cidadania, urn novo sentido. Ela quer que
todos os individuos sejam fiscais da "res" pUblica, ou seja, da coisa pUblica.
Essa flscalizaçâo é exercida, sobretudo, rnediante medidas judiciais. Quando
houve a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, mais de uma centena
de medidas judiciais foram propostas, e mais de uma centena de cautelares e
lirninares foram deferidas pelos Juizes. Isso mostra que esse novo sentido de
cidadania, realmente, existe. As pessoas estão fiscalizando a "res" pOblica.
Na linha da Constituiçâo de 1988, diversos diplomas vieram a lurne: a Lei
Antitruste, de 1994, 0 COdigo do Consumidor - ate entao, o consurnidor
estava desamparado, e o Codigo do Consurnidor trouxe-Ihe uma série de
garantias - e diversas outras leis. Has vieram, justamente, facilitar o acesso a
Justiça. Os direitos fundamentais de terceira geraçâo, que costumanios
chamar de interesses difusos e de interesses coletivos, rnereceram proteção
da Constituiçao e estão sendo defendidos, assim como a legitimaçao deferida
ao Ministério PUblico, para a defesa, inclusive, de direitos individuais
homogOneos, ligados ao consumidor, que esteja ern urna relaçào de
consurno. Tudo isso fez corn que 0 nCjmero de processos crescesse na
Justiça e que houvesse uma explosao de processos. Por outro lado, a Justiça
não se encontrava preparada para isso. Na V lnstancia, de urn modo geral, o
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apoio administrativo aos Juizes e deficiente. Temos urn nmero deficiente de
Juizes de 1° Grau. Ademais, 0 recrutaniento não ê adequado, não basta
apenas o concurso. For não ser adequado o recrutarnento, temos urn n(imero
de cargos vagos na V Instãncia. Ternos, portanto, "deficit" de Juizes de 10
Grau

E essa causa que acho major e mais relevante: 0 formalisrno das Isis
processuais e o sistema irracional de recursos. Hoje, pods-se recorrer de
tudo, pois não se paga nada para tat, uma vez que 0 recurso é de graça.
Portanto, a sentença do despejo de urn botequirn chega ao Superior Tribunal
de Justica, OU 30 Supremo Tribunal Federal, quer dizer, 0 sisterna é irracional.
Verificada a mazela major e verificadas as causas, quais seriarn as solucoes?
Quando tornei posse na Presidéncia do Supremo Tribunal Federal, no dia 27
de maio, tentei alinhar algumas soluçäes, para trazê-las ao debate. Nenhum
de nós tern idéias prontas, alias, estou aproveitando esta tarde na Assemblêia
Legislativa de Minas Gerais para lançar urna idéia: essa reforma, do jeito
coma vem sendo conduzida, sem ser precedida de um debate nacional entre
os juristas e Juizes brasileiros, não nos levará a nada. (- Palmas.) Quero
propor, sob o cornando do Supremo Tribunal Federal, a instituição de uma
graride cornissâo de Juizes e juristas do Norte - de Pernambuco, do
Amazonas, do Para -, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas Gerais,
etc. Vamos colocar na mesa as idéias e discuti-las, pois sornente do debate
podem resultar idéias e soluçöes para a niazela que é a lentidão da Justiça. E
jà temos essa experiència. Quando fui Presidente do Supremo Tribunal
Eleitoral, flz isso: constitul cinco cornissäes, que foram denominadas pela
imprensa de Comissao dos Notâveis, e, desses trabalhos, surgiu esta
máquina de votar, que tem sido urn sucesso não so no Brasil corno no rnundo
inteiro, inclusive nos Estados Uriidos. Isso porque ousarnos lançar as idéias e
abrir o debate.

Ouero colocar em mesa, para debate, algumas idéias que, a meu ver,
trariam soluçao para a Justiça. Em prirneiro lugar, coloco a questão da
eficácia "erga omnis" e do efeito vinculante. A eficácia "erga ornnis" e o efeito
vinculante de decisão do Supremo Tribunal jé existem relativarnente a ação
declaratória de inconstitucionalidade. Expressamente a Constituição dispoe
que as decisaes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ação
declaratoria de inconstitucionalidade tern eficácia "erga ornnis" e efeito
vinculante. Sustento que as decisães proferidas na acão direta de
inconstitucionalidade tambérn tém efeito vinculante, porque, quando 0
Supremo Tribunal Federal julga procedente a acão direta de
inconstitucionalidade, declarando uma norma inconstitucional no controle
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concentrado e abstrato, retira do mundo juridico a norma: E, se ela é retirada
do rnundo juridico, como aplicá-la? Nenhuma autoridade, seja administrativa
ou judicial, pode aplicar uma norma afastada do mundo juridico. Portanto, o
efeito vinculante decorre disso.

Depois, se a decisao proferida na açâo declaratOria de inconstitucionalidade
tern efeito vinculante no sentido. da constitucionalidade ou da
inconstitucionalidade, pergunto: e a inconstitucionalidade na ação direta de
inconstitucionalidade não seguiria o mesmo caminho? Corn isso querernos
dizer que não tern sabor de novidade o efeito vinculante.

Propugnarnos pelo efeito vinculante para a sUrnula da jurisprudéncia e não
somente do Supremo Tribunal Federal, mas tambérn, e sobretudo, do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho. Essa sürnula
sera aprovada pela rnaioria absoluta dos rnembros do Tribunal. Proponho a
criaçao da açao de revisão da sUmula, que seria preparatOria da açao
principal, ou seja, correndo uma ação entre as partes, sobrevém uma sCimula
vinculante. A parte a qual a sUrnula veio em detrirnento poderia propor urna
ação de revisão da sUmula junto ao tribunal que a elaborou. Bastaria
sustentar que, na elaboração, Os precedentes, por exemplo, nâo atentarani
para deterrninados fundamentos, determinados argurnentos, que seriam
levados ao tribunal que teria elaborado a sümula. Sabernos que a sUmula, por
ter efeito normativo, poderia ser submetida ao controle concentrado do
Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista da constitucionalidade. Essas
sUrnulas corn efeito vinculante evitariam a eternizaçao das dernandas,
eliminariam Os recursos repetidos. 0 Supremo Tribunal Federal já distribuiu,
ate o dia de ontem, perto de 22 mil processos, perto de 22 mil recursos. Isso
não tern sentido. Temos cerca de 10 mil recursos para serern autuados e
distribuidos. Por que essa massa? Sobretudo, porque, dessa massa, cerca
de 85% são recursos repetidos. Podemos dizer que o Supremo Tribunal
Federal esté decidindo urna tese de direito 10, 100, 1.000 vezes. Isso não é
racional. Penso que o efeito vinculante iria impedir, afastar, eliminar esses
recursos repetidos.

Por outro ]ado, 0 efeito vinculante, ao que penso, prestaria obsequio ao
principio da igualdade. 0 Dr. Saulo Ramos, em alguns artigos, apontou algo
que não prestava obsequio a justiça. Em deterrninada questão envolvendo
urn segurado da Previdencia Social, urn certo tribunal resolveu decidir de
forma contrária ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no que dizia
respeito a urn certo beneficio. Pois bern. Somente aqueles que tiverarn
condiçOes de chegar ao Supremo Tribunal Federal obtiverarn 0 beneficio.
Mithares e milhares que não tiverarn condiçôes de chegar ao Supremo
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Tribunal Federal ficaram sern o beneficlo. Portanto, é urn atentado ao
principio da igualdade.

Na ma em que residia, aqui em Belo Horizonte, havia urn aposentado da
Rede Ferroviária Federal, que se tornou meu amigo. Urn dia, ele me fez a
seguinte indagaçâo: Dr. Carlos, entrel para a Rede Ferroviária Federal no
mesmo dia em que o rneu colega e cornpadre, Fulano de tal; tambem nos
aposentarnos no mesmo dia, mas ele tern duas aposentadorias e eu sá tenho
uma. Va explicar isso a ele... No sisterna romanistico-gerrnânico, o Juiz tern
toda a independencia pars decidir, ate contrariarnerite as decisOes da Corte
rnaior. Mas, va explicar, vá dizer isso a ele.. Ele não vai entender!

E e uma balela essa afirrnativa de que o efeito vinculante tiraria a liberdade
do Juiz de 1° Grau. Näo tira coisIssima nenhurna! 0 Prof. Antonio Alvares da
Silva, que aqui está pars debater conosco, especialista em Direito alernão,
revelou, ern artigo absolutarnente verdadeiro, que, na Alemanha, o efeito
vinculante existe para as decisOes do Tribunal Constitucional, e nenhurn Juiz
alernflo reclarnou nern disse que perdera sua independéncia porque seu
tribunal maior proferiu urna sentença - certarnente depois de urns questão ter
passado par todos as Juizes. Se a tribunal rnaior proferiu urna decisão, essa
decisão deve ser observada pelos Juizes inferiores. Isso e da natureza do
processo.

Os fundadores da RepUblica, como Rui Barbosa, deixaram expresso que o
Supremo Tribunal Federal seria instituIdo para realizar a integridade do Direito
Federal, do Direito Constitucional, no territOrio nacionaL Ora, essa Carte
Suprerna profere uma decisào e tern de decidir mil vezes a mesma tese? Isso
näo tem sentido!

Penso que o efeito vinculante iria, de outro [ado, proporcionar aos Juizes,
sobretudo de 10 Grau, a possibilidade de estudar as novas questOes que
estão sendo propostas - pois a massa de questOes iguais e repetidas nao
permite que esses Juizes estudem e deem major atencão a essas novas
questOes.

Situo-me, agora, nas leis processuais. Essas leis processuals precisarn sen
simplificadas. 0 sistema de recursos precisa ser racionalizado. Precisamos
estabelecer, par exernpio, o onus na sucurnbência processual - quern perde a
recurso deve pagar as honorários do advogado da parte que venceu. Hoje,
ternos onus da sucumbéncia a sentença; quer dizer, dai para a frente, não ha
custo. Vejam: a acão segue seu curso e, depois de muitos percalcos, termina.
Al, comeca outra ação: a ação de execução. Penso que devemos dar a
sentença em caréter mandamental. Não tern sentido estabelecermas duas
fases penosas. Tudo deve ser feito ern uma sO fase, corn as leis processuais
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simplificadas. Não se jusUfica a existéncia de uma nova ação, depois de
terminada a ação da denominada fase de conhecimento.

Os Juizes Federais e as Juizes de Vara de Fazenda estão sendo
transforrnados em cobradores de tributos. Amanhã, vamos instalar ern Minas
vérias Varas da Justica Federal, e ja tenho pronta urna pergunta pars fazer
aos JuIzes: corn quantos processos a nova Vans vai começar? Certamente,
vão-me dizer que corn 10 mil processos. Tambérn certarnente, desses 10 mil
processos, 9 mil são execuçOes fiscais cujos executados não são
encontrados, ou, se encontrados, não tém bens.

E fica a justiça a procurar o executado ou a procurar bens para a penhora.
Essa e uma atividade administrativa, nao e urns atividade jurisdicional. De
sorte que penso que essas execucOes deveriam ser prornovidas
extrajudicialmente, mas, se surgisse a contestação, se surgissern as
embargos do devedor, então as autos seriam remetidos a justice, pars que
ela realizasse a sua missão, que é dirirnir conflitos, que e fazer valer a lei no
caso concreto.

Maus senhores, penso que é hors de instituirmos o recurso constitucionaL
O que seria a recurso constitucional? Na jurisdição constitucional aiernã
existe urn tipo de controle denorninado controle concentrado ern concreto. Se
urn Juiz entende que deterrninada norrna e inconstitucional, ele a rernete a
decisão do tribunal constitucional. Aqui nâo precisarnos fazer isso, porque
temos o controle difuso. E par isso que digo que a jurisdição constitucional
européia está no meio do carninho. Estamos a frente, porque temos o
controle difuso, segundo 0 sisterna node-americana, a partir do controle que
foi instituido no famoso Merlbore 'versus" Madison, ern 1803, pelo Juiz John
Marshall.

A verdade é que rnuitas vezes surgern, em várias demandas, juIzos ou
tribunais, controvérsias constitucionais.

E dos nossos dias a famosa controvérsia a respeito do reajuste dos
proventos dos aposentados da Previdéncia Social. Sustentavarn as
segurados que a reajuste teria de serfeito na base de 140%, rnas 0 INSS não
adrnitia. Então, a Juiz Federal de Fortaleza decidia de uma forms; a TRF, de
outra; a Juiz de Porto Alegre rnandava prender o Superintendente do INSS,
havia urns controvérsia constitucianal séria. Se tivéssernos o recurso
constitucianal, nurn caso coma esse, a Procurador-Geral da RepOblica, ou o
Procurador-Geral de Justice, cu o Presidente do Conselho Federal da OAB
ou a Presidente do Conselho Seccional da OAB requereria ao Juiz ou ac,
tribunal' que paralisasse a feito e remetesse a questão constitucional a
decisão da Carte constitucional. Se a Juiz defenisse, subiria al questâo
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constitucional a apreciaçao da Corte constitucional, e teriamos solucionado,
de uma sO vez, milhares de questoes que estariam correndo nas varas ou
mesmo nos tribunals. Isso seria o recurso constitucionaL

ArgUiçao de relevância e outra questâo que precisa ser debatida,
exarninada pelos juristas brasileiros. Argüiçáo de relevância que existe na
Suprema Cone norte-americana desde o anode 1925, argUiçào de relevância
que foi proposta no Supremo Tribunal Federal pelo Ministro nosso
conterrâneo, o grande Ministro Vitor Nunes Leal. A comissâo foi composta
pelos Ministros Vitor Nunes Leal, Luiz Galloti e Pedro Chaves, se nâo me
engano, sob a Presidéncia do Ministro Ribeiro da Costa.

Ternos de trazer essas idélas ao debate. A argüiçâo de relevància impediria
que os Tribunals Superiores, a Supremo Tribunal sobretudo, estivessem
apreciando recursos que interessarn apenas a rneia dUzia de pessoas. Os
Tribunals Superiores existern para julgar questOes que interessam a milhOes
de brasileiros. Muitas vezes, a argUiçâo de relevância vem em favor do
jurisdicionado.

Vejam a jurisprudéncia sobre o aborto na Suprema Corte node-americana.
Aquela decisâo so foi possivel porque eles tern a argüiçâo de relevância.
Todos sabernos corno fol a questâo. A jovem texana engravidou-se e, corn
base no seu direito a privaciciade, foi a justiça pretendendo abortar. As leis
texanas irnpediam, em qualquer tempo, o aborto. Eta ajuizou a açâo e,
quando o recurso chegou a Suprema Code dos Estados Unidos, a criança jé
havia nascido; o recurso estaria, portanto, prejudicado. Entretanto, corn base
no 'writ of certiorari", entenderarn Os Ministros que estavarn diante de urna
"class action", de uma açäo coletiva, porque interessava a rnilhöes de
rnulheres norte-americanas, e proferirarn a decisâo. E isso que se quer
tambérn para o Supremo Tribunal Federal e pam os Tribunals Superiores.

Vou encerrar apenas dizendo a seguinte: gostaria de Ihes falar que não se
justifica o fetichisrno da jurisprudencia uniforme; e preciso valorizar o Juiz de
10 Grau; ternos de estimular osJuizados Especlais; ternos de cuidar corn
cientificidade do nUmero deficiente de Juizes. Não é criando Juizados, é
examinando, corn cientificidade, once faltam Juizes, onde e preciso criar
vagas para Juizes.

Finalrnente, gostaria de falar a respeito da absoluta necessidade da
existéncia do controle de qualidade da magistratura e dos serviços da justiça.
Primeiro, corn a criaâo de escolas da rnagistratura. 0 candidato entraria para
a escola, faria concurso para a escola. Segundo, corn a criaçâo do Conseiho
Nacional da Magistratura, integrando magistrados, todos os setores da
magistratura, advogados e Juizes de 1° Grau. Esse Conseiho, na rninha
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opiniâo, poderia evitar a ocorréncia, e teria evitado se já existisse, de alguns
fatos que estäo envergonhando ,Juizes brasileiros. Casos de irregularidades
na construcâo de prédios, felizmente casos que já estavam sendo
lnvestigados pelo Poder Judiclérlo e felizmente casos que não podern ser
generalizados porque a imensa maloria dos Juizes brasileiros e formada de
homens dignos, de hornens preparados, de homens honestos. Muito
obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Saulo Ramos
Na pessoa do Deputado Antonio Julio, cumprimento todos Os componentes

da Mesa e Os senhores corn essa admiravel pacléncia de nos ouvir, ernbora
gratificados todos estamos pela excelente dernonstracâo do Ministro Carlos
Velloso, a quem presto rninha hornenagem.

Quero declarar a rninha inveja de näo ser mineiro comb o Ministro Carlos
Velloso. Também me comoveu muito participar desses trabalhos, porque vi a
integracâo do Poder Legislativo corn as pessoas que interpretarn e aplicam a
lel; Evidentemente que isso resultaré para o Brasil em urn aperfeiçoamento
dos critérios, da forms de refletir e, sobretudo, da forma de propor mudancas.

o Ministro Carlos Velloso quase nao deixou nada para a rninha expasiçâo.
Vou apenas, corno veiho advogado, exercitado na prética, aduzir algumas
sugestOes para debates. Ainda acredito na justiça brasileira, ernbora 0
Ministro tenha dito que seja veiha e que, corn urna recauchutagem, possa ser
urna boa balzaquiana, jamais seré uma Miss Universo, porque
simbolicamente ela é cega. No entanto, essa deficiência fisica sirnbOlica não
dirninui a nossa crença na instituiçäo. No Brasil, temos uma excelente
instituição judicial - corn controles constitucionais dlfusos e concretas. Claro
que em qualquer comunidade existe urn percentual de incornpetentes,
ineptos, vagabundos e corruptos.

No Brasil, o Judiciário é born, de boa qualidade Nâo he apenas Nicolau,
não. No Amazonas, nos confins do mundo, ha Juizes que nem tiram férias,
porque levam 15 dias para chegar ern Manaus e mais 15 dias para voltar - e
Ia se foram os 30 dias de férias. Desde esses sertOes longinquos, onde esses
rapazes praticam urn verdadeiro sacerdôcio na aplicacâo da justiça, ate os
grandes centros e Tribunals, corno a Superior Tribunal de Justica e o
Supremo Tribunal Federal, ern que temos excelentes juristas e rnagistrados.
0 exernplo deles está hoje na Presidéncia do Supremo Tribunal Federal -
esse ilustre mineiro que agora, afinal, a Supremo Tribunal Federal tern corno
Presidente. "Papa habemos".

Gbstei de auvir falar sobre o sisterna irracional de recursos. Realmente, o
Brasil sofre uma loucura por causa desse sistema de recursos. Essa praposta
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da comissão de estudos, liderada pelo Supremo Tribunal Federal, integrada
por Juizes, juristas e advogados, para sugerir a reforma do Judiciário, acho
que é a sugestâo mais ajuizada e prudente qua ouvi nos Ultimos dias. Felicito-
me de estar presente e ser testemunha dessa proposta a que aderi
irnediatamente. Afunal, o Brasil não pode viver apenas de crises, discussOes,
tapas e trocas de desaforos. Parece que essa semana a crise viajou para
Portugal. Entao, ternos tempo de refletir e raciocinar.

Nesse momento, crejo que ja trouxemos para o debate, pelo próprho
Ministro Carlos Velloso, a problema da vinculaçãc de sUrnulas ou decisães -
efeito vinculante das decisöes do Tribunal Superior - Cu seja, a efeito
subordinativo tanto dos agentes do Governo coma do Judicário dos Tribunais
inferiores e Juizes de 1 0 Grau. Contra esse efeito subordinativo - concretizado
em sürnula Cu nao -, ha aqueles qua temern o engessamento do Judiciário, a
cerceamento da liberdade do Juiz qua ida cam a fato social, corn o drama
humano, e a perda da liberdade de decidir, porque jà ha iima regra ditada
pelas Caries superiores. Ac contrAria, ha as que querem qua toda decisao de
acão direta de iriconstitucionalidade tenha vinculaçâo automática, a que imita
urn pOUCO a solucao portuguesa, porque a Constituiçao portuguesa prevé a
vinculação, tanto em questão constitucional quanto em questâo de
ilegalidade. Ela prevé isso de uma forma estranha, porque bastarn trés
julgarnentos de casos iguals para que tudo fuque vinculado. Parece jogo de
truco. E urna forma engraçada, um pouco menos cuidada que a forma alemã,
que se inspira na velba Constituiçao de Weimar, em que a declaracão de
inconstitucionalidade, que vincula a Justica inferior. Tribunais e Juizes, sofre
urn processo sério, uma verdadeira instrução de pareceres, opiniães e
análises juridicas, colhidas pela Corte constitucional.

Mas, realmente, no Brasil, ha urna avalanche, uma forma de ate tirar a
seriedade do funcionarnento judicial, porque se recorre contra a decisäo do
Supremo corn a maior facilidade, para as que tern recursos. 0 Ministro citou
urn exemplo a que me teria referido. Ele, na sua delicadeza e diplomacia,
disse "urn tar Tribunal, urn certo Tribunal". Mas you dizer a Tribunal certo: é a
Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul- Vou pegar a Constituiçãa
brasileira e ler para as senhores a art. 201, § 5 0 : "Nenhurn beneficia que
substitua o salario-contribuiçao Cu 0 rendirnento do trabalho do segurado terá
valor mensal inferior ao salãrio minima". E 0 § 60 : "A gratifucação natalina dos
aposentados e pensionistas tera par base o valor dos proventos do mês de
dezembro de cada ana". 0 Supremo declarou essas duas regras como auto-
aplicáveis, independente de lei ordinária. Todos as aposentados do Brasil, de
São Paulo para cima, tiveram esses direitos assegurados pelos Tribunals
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Regionais, que acataram a decisão do Supremo. 0 Tribunal do Rio Grande
do Sul não a acatou,' dizenda que o Supremo estava errado. Não deu aos
aposentados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina a direito
que as demais aposentados brasileiros tern. Num pals coma a nosso, he dais
tipos de aposentados. Ate no Estado de São Paula he urn tipo. Para cima, é
outro tipo, par causa da interpretacão do Tribunal, que se rebelou contra •o
entendirnento do Supremo- Se a Supremo entendeu assim, e fácil 0
aposentado recorrer do Tribunal, ir a Brasilia e ganhar. A (mica garantia da
declaracão de inconstitucionalidade que temos, e e solene, no acOrdão do
Supremo, é ganhar o recurso, mas aposentados desse tipo, para pronioverem
urn recurso ate Brasilia, precisam de urn outro recurso, que e a financeiro, a
que nem sernpre todos tern.

Assim coma esse caso que cito como exernplo, existern muitos outros, he
urna continuação, urn desdobramento ernocionte. Urn aposentado recorreu da
decisão do Tribunal de Porto Alegre. Foi ac Supremo, mas este, infelizmente,
teve que não conhecer do recurso, porque estava fora do prazo. Então,
senhores, esse casa simples leva-nos a adrnitir que a Brasil tem urn sistema
de controle de constitucionalidade cruel.

Aprendemos na escola, corn as grandes constitucionalistas, que a
inconstitucionalidade é a nulidade absoluta, e a mais grave dos defeitos
juridhcos. Mas a Brasil tern, na Constituiçãa, a proteçáo da coisa julgada, que
se presume para segurança das instituicães e do ardenamenta juridico. Se
urn cidadão, coma esse de Porto Alegre, sofreu a aplicação de
inconstitucianalidade e não recorreu dentro do prazo, tern contra ele a coisa
julgada, qua garante a eternidade da rnais grave nulidade do nosso direito.
Em Minas Gerais, tivemos grandes constitucionalistas, e ainda nos
lembramas de Chico Campos, a nosso Chico Ciencia. Podem dizer a que
quiser contra ele, mas não admitia lei hnconstituchonal. Ele podia acehtar
"Consthtuiçãa inconstitucional", rnas lei hnconstitucional, nãa. Ele disse qua a
nulidade, a incanstitucionalidade é o nada absoluto. A Carte americana já
declarou que urna lei inconstitucional naa e lei. Temas urn processo de coisa
julgada qua protege a nada absoluto, e como you explicar para urn
aposentado do Rho Grande do Sul que ele tern contra si próprio urna
inconstitucionalidade, urn nada absoluta assegurado pela Constituição,
quando a Supremo disse que aquilo é de plena nulidade? Como you explicar
issa para a cidadão simples?

Ora, temos que pensar e atender a essas verdades sociais de nosso Pals.
Não podemos ficar apenas corn as filigranas juridicas, tao a gosto dos jogos
florais dos cientistas de academia. 0 Direito existe para o povo. A legislação
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existe para a povo. 0 Judiciário existe para 0 povo. Então, varnos entender o
nosso povo, nâo violentar nossa consciência e nossa tradiçao cultural.

Mas acho que estamos chamados a resolver esse problerna. Se houvesse
a sUrnula vinculante, a Tribunal do Rio Grande do Sul teria que aplicã-la
forçosamente. Mas, de qualquer forma, incorreria naquela desagradávei
imposiçâo, de cirna para baixo: vocé decide assirn. E, se este for a modelo,
varnos acabar comprando cornputadores corn toga. Eles darão a sentenca, e
nâo precisaremos charná-los de meritissimos, darão a sentença sem ser
chamados de Exceléncia. Entäo, coma solucionar? Proponho, nesta
discussâo, que seja o Tribunal. Divirjo urn pouco do Ministro Velloso, corn a
devida vênia, da adoção de sürnula vinculante, através da rnaioria absoluta do
Tribunal. A maioria absoluta, ao meu ver, é a vilâ da novela. E nao é minha a
ideia, porque a maioria absoluta do Supremo, hoje, dá-se par seis a cinco
votos. Os cinco votos vencidos podem canter teses fantâsticas, bern
fundamentadas, o que se espera de urn Ministro do Supremo. E essas teses
podern se servir da rebeldia da Justiça inferior, do Juiz de 10 Grau. Essa
observação ja havia sido feita na Constituinte de 1934. Na época, a Supremo
tinha 15 Ministros e declarava a inconstitucionalidade de lei par malaria
absoluta. E grandes constituintes de 1934 propuseram que a declaraçäo de
inconstitucionalidade deveria dar-se par "quorum" qualificado de, no minima,
dez contra cinco.

Esses constituintes eram Joáo Mangabeira, Carlos Maximiliano, TemIstoles
Cavalcante e Antonio Carlos, o verdadeiro. Esses constituintes eram juristas
de grande peso e me charnararn a atenção para 0 fato de que a malaria
absoluta é urn perigo, porque ocorre a hipótese sempre muito comum de ser
decidido par urn voto, no caso do Supremo, que possui 11 Ministros. Neste
caso, propunha que a sUmula fosse editada pelo Supremo Tribunal, par uma
malaria qualificada de 4/5, par exemplo, quase unanimidade. Para impedir as
recursos repetitivos, naturalrnente será fécil de se obter, porque todos as
Ministros estarâo de acordo. Acho que a maicria das sOmulas vinculantes,
quando o Brasil tiver a juizo de adotá-las, serâo editadas par unanimidade.

Mas a Constituiçao deve dar o seguinte tratamento a sQmula: quando
aplicada nos Tribunais inferiores ou pelo Juiz de 10 grau, fique irrecorrivel, sou
seja, o Governo näo pode recorrer mais, falando claramente. 0 Governo e o
maior autor de recursos que entulham o Judiciário. 0 Supremo decidiu que a
cobrança do IPMF, em 1994, foi inconstitucional, e ninguém recebeu ate
agora. Coridenado a pagar, a Governo recorre.

Então, sugiro pãra debate, para reflexâo dos rnais doutos que a sOmula
declarada par essa forma, pelo Supremo Tribunal, em matéria de
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inconstitucionalidade, aplicada pelos Tribunals inferiores ou pelo Juiz de 10
grau, seja irrecorrivel. Decisao que aplica a sümula é irrecorrivel, cam a
liberdade de a Juiz inferior de V grau nào aplicar a sUmula e, nesse .caso,
fundamentar par que nâo a aplica. Terminado isso, recurso de of ida. 0
recurso de oficio - vamos imitar urn pouco as alemäes - possibilita a subida da
decisâo. Se o Tribunal prestigiar esse recurso ou for o autor da decisao que
nao aplica ou nega a aplicaçâo da sUrnula dele, o recurso será de oficio
também, recurso extraordinério de oficio para o Supremo. E pode ser que
sirva ate como fundarnento pam alterar a sUmula, pelas razöes alegadas na
decisâo do Tribunal inferior. E mais importante do que essa soluçâo
autornática, mas que preserva a liberdade de o Juiz natural contrariar a
sOmula do Supremo, desde que fundamente e recorra de oficio. Corn isso,
excluimos o perigo da aplicaçâo inconstitucional contra o cidadão pobre, que
nâo pode recorrer.

Se existisse essa fOrrnula, a Tribunal de Porto Alegre teria que fundamentar
sua decisâo e recorrer, de oficio, ao Supremo. F as aposentados de Porto
Alegre, Santa Catarina e Paraná estariam recebendo as beneficios qua the
foram negados. E contra eles nâo correré, nâo se instituirá essa
monstruosidade que se chama coisa julgada, do fato absolutamente nub.

Isso e 0 que temos que repensar.
o Ministro Velloso falou tarnbem na açâo declaratôria de

inconstitucionalidade, que jâ tern a efeito vinculante. Entâo nâo ha nada de
nova em discutirmos isso. Isso não está ofendendo o nosso pudor, embora
creia que, adotado o efeito vinculante na declaraçâo das açOes indiretas de
inconstitucionalidade, através de sUmula, essa açäo declaratOria de
inconstitucionalidade deve desaparecer do nosso direito constitucional e
devemos fingir que nunca existiu, porque essa açâo, senhores, com todas as
vénias permitidas e concedidas, e de urn ridiculo fantástico.

0 Congresso Nacional, pam elaborar uma lei, consulta todas as suas
CornissOes de Constituiçâo e Justiça, que dâo a parecer pela
constitucionalidade da norma. A lei aprovada vai ao Presidente da RepUblica,
e este, através de todas as suas consultorias, sanciona a lei so depois de ter
sido emitido parecer declarando a norma constitucional, vetando aquilo que
he pareça inconstitucional. Entâo, as dois Poderes tratarn da
constitucionalidade da norma, a editarn e a colocam em eficácia. Depois vão
ao Supremo: "Par favor, declarern inconstitucional aquilo qua fizemos". E de
urn ridicubo tremendo, e de urn ridiculo atroz - coma dizia o velho poeta
Fernando Pessoa: "Tudo, menos a ridiculo" - cu é malicioso. E para nesses
casos, e somente nesses casos, obter efeito vinculante, que equivále, no
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tempo da ditadura e na apreciabiIidade aquela proibicio de apreciar pelo
Poder Judiciàrio.

Nos, brasileiroS, que somos as vezes acusados de gostar de piadas, fazer
jocosidades, podernos dizer, corn esse sisterna: Foi editada uma lei? Foi. Ela
já foi declarada inconstituciona l pelo Supremo? Não. Então, nao obedeco.
Enquanto a Supremo nao declarar a inconstitucionalidade da lei, eu nâo

obedeco. Estã aqui na Constituicãa. E 0 que está na Ernenda a ConstituicâO

n° 33, desde 1993. Essa decisão precisa acabar.
Apôio as observacOes do MinistrO Velloso sabre a questãa da relevãncia,

ernbora a Vitor Nunes Leal, esse outro mineiro ilustre - sO dá mineiro ilustre
nesta ConstituicãO -, tenha estudado a questão da relevanCia corn a
propriedade de sempre, na epoca em que a Supremo era guardião do direito
federal. Hoje isso está no Superior Tribunal de .Justiça, o que não invalida Os

argurnentos tecidos em torno daquilo. Mas, no projeto atual, que trarnita na
Camara dos Deputados, de autoria do ilustre Deputado Atoisio Ferreira, ele
não redigiu corretamente a questão de relevância, tal corno foi concebida pelo
Vitor e debatida no Supremo. Ele pos uma tat de repercussãO geral numa
redacão complicada, que vai, na verdade, cornplicar ainda mais o
entendirnento de arguicão de relevancia.

E Os 
incidentes de ilegalidade e inconstitucionalidade nâo obedecem a

pelo Ministro Velloso,sugestão do recursa constitucianal aventada aqui 
porque, no projeto, esses incidentes são argüiveis por urn elenco das
pessoas que representam a Governo. Ate critiquei isso num artigo de Jamal,
afirmando que isso significava a ressurreicão das velhas avocatOrias.

Hoje, a Deputado Alaislo Ferreira respondeu ao meu artigo, peta "Foiha", e
deu o sugestiva titulo "Saulo, por que me persegues?". No artigo ele diz que
nãa se trata de avocatória, porque, na avocatOria, legitimado era sornente o
Procurador da RepOblica.

Hoje, peta proposta dele, são tegitirnadas todas as pessoaS que podem
propor acão direta de inconstitucionalidade . Não sel em que isso rnuda, se a
nümero de legitirnados tira a caráter de avocatOria da proposta. Naquele
tempo, parecia-nos mais urn instituto ditatorial na mao de urn sO; agora, é urn
instituto ditatoriat na mao de urn calegiado. 0 Brasil tern mania de disfarcar
suas ditaduras. Tivernos a ditadura clãssica, a ditadura vitalicia: ate rnorrer,
ser pasto para bra ou ser assassinado. tnventamas a ditadura corn
revezaniento. Ainda se fez a sucessão pelo Congresso- Agora, o Deputado
quer colocar ditadura no colegiado, quer dizer, todos podem praticar esse ato
ditatorial- Corn isso, passa a ser democratica, porque e praticada par várias
pessaas. DiscordO, peço ate desculpas por isso. Portanto, penso que a
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soluçãa melhor corn que podemos contar agora, aproveitando que a crise foi
para Portugal, é realmente nos bater por essa cornissão sugerida pelo
Ministro Carlos Velloso.

Quanto a extinção da Justiça do Trabaiho, posiciono-me contrariarnente,
porque isso contraria a tendéncia moderna do direito que e a Judiciãrio
especializado. Mas a Justica do Trabaiho está em falencia, sob a ponto de
vista de prestaçâo jurisdicional, quer dizer, está falida, velha. For qué?
Porque a Iegislação trabaihista, a CLT, ainda é a veiha "Carta del Lavoro" de
Mussolini. E na Justice do Trabalho so se discute salario, mais nada. Não ha
grandes indagaçoes juridicas a serem debatidas. E salãrio, se deve pagar,
quanta deve, etc. Entâo, a que se deve fazer e abrir todas as portas possiveis
para a trabaihador e descomplicar a processo, porque esse processo foi feito
pars dar canseira aa trabalhador ate que ele faça acordo. Se descomplicar a
processa, será melhor. Mas jogar tada essa complicação e a legislação
processual veiha na Justice Federal... Vãa extinguir as duas Justices, a do
Trabaiho e a Federal, que não dá conta do que tern. Nesse sentido, e
necessário meditar mais sabre a tese.

Quanta ao Conselho Nacional da Justiça au da Magistratura, entendo que o
grande defeito de policiamento, de corregedaria, de vigitância da rnoralidade
do Judiciãrio está na nossa Constituicâa, no art. 93, VIII, que estabelece a
punição de Juiz no tribunal respectiva Diz a texto: "quorum" de 2/3 dos
menibros do tribunal. Mas asses 2/3 não são nunca alcançados, sabretudo no
Nordeste brasileiro, Piaui, Ceará, ande ha injunçöes paliticas, compadrio e tal.
Alérn desse defeito, provoca o julgarnento secreto dos cesos indisciplinares,
graves ou não, parque o Juiz pode ser absolvida mesrno tenda sido
condenado par maioria absoluta. Então, volta para a seu cargo. Logo, fazern
a julgamento secreta: Isso deve merecer urna reforma.

Sobre o controle externo pregado par at, so entendo da seguinte forma: urn
conselha nacional que tome canta de todos os tribunals do Pals. E, para
esses tribunais do Brasil, a conselho nacional seria a controle extemna.

Mas a compasição do Conselha Nacional tern de conter, apenas, a
magistratura Nisso, divirjo da rninha casa, a OAB, parque ela jã tern uma
instituição constitucianal forte e importante, e legitimada para propor ação
direta de incanstitucionalidade e indica rnagistrados pama carnpor as tribunais.
Cmeio que, para a CAB preservam-se, não deva participam de Orgäo nenhurn. 0
calegiado, cuja cornpasição será pensada melhor por eles, deve constar
apenas da magistratura. Uma Assernbteia Legislativa nao pode ter urna
cornissão externa para tornar conta do comportamento dos seus Deputados.
Podem dizer que são vigiadas, a cada quatro anos, pela pava, pois São
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submetidos ao vota Mas, no Judiciário, embora não tenha passado a
sugestào do meu querido amigo, corn relaçáo a eeiçâo direta para Juiz, 0
controle tern de ser feito pelos seus pares e nâo pelos seus inipares. Gostaria
de saber se a Cruzeiro aceitaria, ern seu conseiho consultivp, as atleticanos.
Gostaria de saber se, no conseiho do Palrneiras, admitiriam corintianOs. Isso
e contra a lôgica da forrnaQâo de colegiado. Por que a sociedade civil tern de
tomar conta do Judiciário? Ela já está representada, de acordo corn a sua
escotha, nos parlamentos, ou seja, nas Assembléias Legislativas e no
Congresso Nacional. Se o Judiciário apresentar algurna deficiência, ele
podera ser corrigido pela lei, que e mandarnental, e, não, pela fofoca e pela
futrica externa. Temos de dar ao Judiciário, deste Pals, essa oportunidade.
Be não teve, ainda, urn grande instrumento para se autopoliciar. 0 Conselho
Nacional da Magistratura nao teve poder para se autopoliciar. Peço-lhes
desculpas pelas brincadeiras. Farei uma üttirna observacão, para encerrar a
rninha dissertacäo. Consta, no projeto do Deputado Aloislo Ferreira, urna
proposta de acréscimo no § 20, art. 70, da Constituicão. Esse artigo declara Os

direitos dos trabalhadores. Trata-se de urn desdobramento da Declaracâo dos
Direitos e Garantias Individuals do Cidadão Brasileiro. Ele propôe que se
introduza o seguinte paragrafo "A lei criará Orgâos de conciliacâo, rnediacâo
e arbitragem, sern caráter jurisdicional," - isso quer dizer que esses órgãos
näo decidem nada - "sem onus para as cofres pblicos," - entâo, uns
engracadinhos irão trabaihar de graca - "corn representacâo de trabalhadores
e empregados." - continuarn os classistas trabaihando de graca, mas quero
ver qual deles trabalharé de graça - "que terâo competéncia para conhecer de
conflitos individuals do trabalbo," - conhecer do conflito, mas, seni caràter
jurisdicional, eles apenas iräo conhecer, mas näo decidirão. E, agora, vem a
perigo - "como condicâo para a propositura da açâo judicial cabivel." Entâo,
para urn trabaihador e cidadão brasileiro reclarnar seus direitos ern juizo, terá
depassar por essa comissâo burocrata, primeiro. Se nao houver o carirnbo
da comissâo, ele nâo poderá ir a juIzo. Isso é altamente perigoso,
antidemocráticO e tecnicarnente errado. Não poder haver urna condicionante
processual ern urn elenco de declaracâo de direitos rnateriais, na Constituicâo
do nosso Pals. Enquanto eu for brasileiro, lutarei contra isso. Sr. Presidente,
muito obrigado.

Palavras do Sr. AntOnio Alvares da Silva
Curnprirnento os distintos mernbros da Mesa e a distinta platéia, na pessoa

do Cabo JUlio, grande Deputado, rneu amigo e do rneu sobrinho e
representante do rneu povo, e cumprimento o Ministro Carlos Mario Velloso,
representante dos meus colegas. Meus senhores, tenho pouco a falar sobre o
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quejá foi falado. you-me poupar das discussOes preliminares e entrar logo no
mérito. No Brash, sO jogarnos a prelirninar, mas quero "jogar" a rnérito dessa
discussão que está se travando sobre o Judiciário. 0 diagnôstico da doença
ja fol dado pelo Ministro Carlos Mérlo: a lentidâo. Agora, precisamos do
antibiOtico. Ao contrário do que as senhores pensam, 0 antibiOtico jé foi
descoberto pela ciência e e facilimo de ser aplicado. Estarnos corn essa
discussão inUtil de reforma constitucional da Justiça, quando precisarnos de
regras processuais das mais simples e objetivas, para acabar corn essa
Ientidão que impede que a Justiça acesse o povo brasileiro e que o povo
brashleiro tenha acesso a Justhça. Precisarnos de tratar essa questao, pois
nâo basta dizer que a Direito existe, como dizia Bobblo, é necesséria a
garantia efetiva do Direito. E preciso haver uma maneira de ele chegar a seu
destinatário, o povo, e cumprir a sua finalidade. Vistas todas essas questães,
entrarel direto na questâo da Justiça do Trabaiho, que e o que me parece
rnais relevante nesses angustiantes 10 minutos que tenho.

A Justice do Trabaiho, corno disse o Ministro Saulo Ramos, mexe corn
salário Entâa, pergunto aos senhores: o que é salário? E a satisfaçao de urn
crédito alirnentar de urna pessoa que trabalhou para alguém, foi dispensada e
não retornará mais ao emprego, porque a Convençao n o 158 fol destruida no
Brash, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Nâo temos garantia no
ernprego. 0 empregado e dispensado, bate as portas do Judiciârio, e sua
dernanda começa na JCJ, corn urn recurso para o TRT, depois urn recurso
pare TST e, par fim, urn recurso para o Supremo Tribunal Federal. Esse
percurso dura seis anos, e onde fica o crédito alimentar do trabaihador?
Alirnento significa necessidades diárias de alimentação, sobrevivência e
pagarnento de colégio e de aluguel. Como fica essa questão? A minha
soluçâo para isso é a mais simples possivel. Na Justiça comurn, burguesa, já
nâo existern as Juizados Especiais e as Juizados de Pequenas Causas. Por
que näo transformar a Justiça do Trabalho toda em urn Juizado Especial de
Causas Trabaihistas, corn recurso apenas aas Juizes de 10 Grau, sern custas
e depOsitos. Nâo p0550 admitir que a dignidade e o Direito sejarn lirnitados a
uma quantia econOrnica, pois essa é urna discrirninaçàa, e nâo podernos
faze-la contra o trabalhador brasileiro. Recorra quem quiser, mas a resposta
viré quente, objetiva, no ato. Por que nâo se faz isso, se, na Justiça comurn,
das causas rnais gerais, isso ja foi feito? Não se faz, porque nâo temos forças
de vencer 0 corporativismo, e, no dia ern que procederrnos assirn na Justice
do Trabalho, reduziremos em 90% as questOes trabalhistas, vindo urna
grande questâo: o que faremos corn os TRT5 e corn o TST? No Brasil, coma
diz MiIIôr Fernandes, quando se resolve urn problema, criarnas outro: a de
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saber o que se fazer em retaçäo àqueles cujo problerna fol resolvido. A
burocracia ocupa Os desnecessários e, quando se resolve o problema, a
pessoa fica sem ernprego. Portanto a minha sugestão nada mais é do que
essa: pedir ao constituinte que, na reforma constitucional, acabe corn o TST e
Os 24 TRTs e faça corn que o Juiz do Trabaiho desça das instãncias
superiores para ficar junto ao povo e decidir as questOes trabalhistas, da
maneira mais rápida e objetiva possivel.

Nao estou tirando sotução do bolso do meu paletO e nem estou fazendo
invencionice de direito comparado. Quero que, 80 cidadao comum, se aplique
a justiça a que tern direito, a justiça especial, a justiça simplificada. As coisas
estão de cabeça para baixo. 0 cidadâo cornurn tern uma justiça rápida, 0
cidadão trabaihador tern uma justiça ernperrada. Então, para nos, da Justiça
do Trabaiho, basta que se aprove na Cârnara a Proposta de Ernenda
Constitucional no 615, que transforma a Justiça do Trabalho em Juizados
Especiais, e ponto final.

Gostaria de dialogar corn outros aspectos e espero que 0 Dr Saulo Ramos
esteja me ouvindo, pois ele disse que 0 § 20 do art. 70 e a major aberracão
juridica que já viu. 0 art. 70, § 20 , para rnirn, é a melhor inovação juridica que
jà vi. 0 Dr. Saulo Ramos ira se bater contra tal artigo pelo resto de sua vida e
eu you me bater a seu favor peto resto da minha vida Graças a Deus, a
democracia permite isso. 0 que all está foi de rninha autoria, ajudel a colocar,
ajudel com rnuito orgulbo e corn muita base. Não concordo corn nada do que
fol dito corn relaçâo àquele artigo. Primeiro, levar urn cidadão a conciliaçäo
antes que ele procure o Judiciário é o mais sábio e 0 mais santo de todos Os
caminhos, porque a obrigaçâo de qualquer Estado institucionalizado é levar 0
cidadâo, a concórdia e não a guerra. Ern prirneiro lugar, a tentativa de
conciliaçâo. Depois, o Judiciário, a tim de que decida, forçosarnente, por rneio
de sentença, a questão. Colocar urn órgão extrajudicial de conciliaçâo, para
que o cidadão discuta antes de entrar em juizo, é urn instituto que existe em
todo o direito cornparado da atualidade. Os senhores não me apontarão urn
pals europeu, da atualidade, que não tenha ôrgãos extrajudicials de solução
de conflitos. E claro que esses órgãos extrajudiciais são compostos pelos
prOprios interessados, no interior das fabricas, once o conflito surgiu, onde
estâo os documentos e as testemunhas. Retirar esse conflito da fábrica e
mand;§-Io para 0 Judiciario emperrado e que é desumanidade, porque you
sujeitar urn salário a seis anos de demanda. Isso é urna iniqUidade que a
aflige trabaihador e o empregador bras ileiros.

Segundo aspecto:não sao classistas, nao ganham nada, não se aposentam
a custa do povo brasileiro, são trabalhadores julgando Os prOprios colegas,
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dernocraticarnente.

Terceiro aspecto: conhecer do conflito significa conhecer e decidir o conilito.
Não existe nada de mal nisso, porque ternos a lei de arbitragem, ou seja, atos
que decidem 0 conflito, da rnesrna maneira que decide o Juiz. Decisâo na
história da humanidade foi apenas esta: quando ha um conflito na sociedade,
charnarnos urn terceiro, que e isento, pam decidi-lo. Os primeiros Juizes da
hurnanidade não foram homens que vestiram togas, foram cidadãos iguais
aos seus semeihantes. Urn exemplo disso Ô 0 pretor rornano, que, na época
republicana, na época do auge, na epoca de rnaior força do lmperio Romano,
era urn representante do Estado, que compunha a lide e entregava so árbitro,
que era urn cidadâo comurn, para decidir a questão. Portanto, a histaria nâo
nos condena, não nos envergonha de tornar urna decisâo prelirninar antes
que as partes entrem, efetivamente, no combate do Judiciário. Portanto, deixo
a platéia e encerro as minhas observaçöes, dizendo que a criação dos
Juizados Especlais de causas trabaihistas é urn tiro certeiro e mortal na
burocracia da Justica do Trabalho - hole, somos 24 Tribunals Regionais, alérn
do Tribunal Superior do Trabalho -, acabando corn isso, definitivarnente, e
descendo todos esses Juizes para junto do povo, a tim de decidir, em, corn
rapidez, as questOes.

E viva os árgãos extrajudiciais de conciliação! Bendito o pals que evita que
cidadãos se digladiem e lhes dão, de imediato, a justiça que estão pedindo.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Joaquim Falcão
Agradeço, Sr. Presidente, o convite que a Assembléia me fez para estar

aqul, hoje. Tenho a honra de estar ao lado de Saulo Ramos, rneu
cornpanheiro da Comissao Afonso Arinos, a quern muito admiro, e do Ministro
Carlos Velloso, que neste més deve ter recebido muitos parabens. Portanto,
não you dar mais parabéns ao Ministro, mas ao Supremo Tribunal Federal
pebo novo Presidente que tern; tenho a honra de conhece-lo ha rnais de 20
anos e sei que tem as qualidades basicas do rnineiro: a prudéncia e a
sabedoria.

Vou entrar na questão da reforrna do Poder Judiciário por outra porta, que
me levará a mesrna sala. E farel isso da seguinte forma: you focalizar um
problema; depois, you fazer urna análise desse problerna; por tim, you indicar
algurnas diretrizes de solução. Em geral, esse problema não está presente na
reforma do Judiciário. As pessoas ainda não se conscientizaram de que esse
é urn problema latente e irnportante. E qual é esse problema? Ha dez anos,
conversando corn urn Ministro do Supremo - que, depois, foi Presidente -,
perguntel-Ihe a razâo de as Tribunais Estaduais nâo adotarem a regra do
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Supremo contra o nepotismo. Respondeu-me ele que isso ocorre porque 0
Supreme näo manda nos Tribunals, em sua parte administrativa e financeira.
Nesse momenta, surgiu-me, pela prirneira vez, 0 problema da centralizacâO e
da descentralizacão. Depois, observel, na histôria do Brash, algumas outras
questOes sabre a centralizacâo e a descentralizacâo. Par exemplo, D. Pedro
II controlava o Pals nâo sornente par meho da policia e dos politicos, mas
tambérn par meho do Judiciário - era ele quern nomeava o Juiz de Provincia-
Depois reparei - algo que é sintomático, mas que, penso, ninguém nunca
percebeu - em que nossos codigos de processo - as dois que tivemos - foram
feitos em época de regimes centralizadores: GetiiIio Vargas, em 1937, e o
Zaide, agora, no autoritarisnlo. E par isso que nosso COdigo tern todos esses
recursos que acabarn centralizando as decisOes em nivel da Uniâo.

Os senhores já perceberam, entäo, qual é 0 problerna de que estou
tratando: o problema do Fader Judiciário, da reforma e da questäo da
Federaçäo. Em todos esses rnornentos, he a questâo da Federacäo. Quando
falamos em efeito vinculante, estamos fazendo o qué? Quando as Juizes de
1a Insténcia dizem "nâo, nâo queremos", é uma questão de centralizacão e de
descentralizacäo do poder de dizer o Direito, de dizer tudo Está al a questâo
da Federaçâo. Quando falamos do Conseiho de Controle da Magistratura,
perguntarnos o que? Esse Conselho vai controlar a justiça somente no êmbito
da União, a Justiça Federal, ou tambem no âmbito estadual e no municipal?
Ou seja, cada Estado também terá o seu Conseiho? Então, coma as
senhores estão vendo, essa é a questão que gostaria de levantar: varnos
pensar a reforma do Judiciário tambérn corno uma questão de Federacão,
porque em basicamente todas as questOes eta estâ presente.

Bern, hoje, no avião, pensei que ainda havia outro subtitulo para minha
intervenção. Esse subtitulo seria: "qual o papel da Assembléia Legislativa na
questâo da reforma do Judiciario?". Essa reforma é conduzida apenas pelo
Conresso Nacional, ou as senhores tém algurn papel? Os senhores estão
contentes corn a justiça estadual que tern? Os senhores tern algum papel
nessa reforma, ou não? Dependendo da concepcâo, essa e uma questâo da
União, mas não dos Estados - e essa é a concepcão de hoje. Sera? Então,
era esse, basicamente, o grande problema que gostaria de formular para as
senhores, nestes, como disse o nosso colega professor, angustiantes 10
minutos, que a esta altura já devem ser 6 ou 5.

Passe, então, para a segunda parte, e digo: corno enfrento esse problema?
Vamos fazer urn diagnOstico, varnos ver como e, hoje em dia, a questão do
federalismo diante do Judiciàrio. E ai taco um diagnôstico, que é marcado par
duas grandes linhas. 0 que temos hoje? Temos uma descentralizacãO no que
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diz respeito a autonomia administrativa e financeira das justiças estaduais,
que fazern a seu orçarnento, o seu regirnento, a sua disciplina, entâo, temos
urna grande autonomia em nivel administrativo e financeiro, mas uma
excessiva centralizagão em nivel jurisdicional. Dal, as Tribunais Superiores,
as recursos.
- Esse modelo - que e 0 modelo de hoje - funciona? Esse modelo é o que

está na nossa Constituição, que é de descentralizacão de autonomia
administrativa e funanceira e de centralizacâo e concentracão jurisdicional.
Ache que essa é a matriz que esté par baixo da malaria dos probtemas que
estamos enfrentando hoje. Concordo cornpletamente corn o diagnôsthco do
rneu amigo Carlos Velloso de que o mal principal é a lentidão, mas, talvez,
essa lentidão tenha essa rnatriz que a formula. Desde ja, come meu amigo
Saulo Ramos, adiro a proposta de ampliar este debate, sob o comando do
Supremo, que, a meu ver, é a foro meihor e mais isento para conduzir esse
processO.

Esse modelo funcionou ou née? A meu ver, ele tern de ser rnudado, tem de
se aperfeicoado. A excessiva autonornia administrativa e funanceira dos
tribunais levou-nos a casos de nepotisrno, casos de sedes cultuares e outros;
e a centrathzação jurisdicional faz cam que se gastem seis anos para qualquer
dechséo. Ache que esse modelo e que tem de ser revisto.

Entro, então, na minha Ultirna parte, que é: diretrizes para enfrentar esse
problema. Penseh em três diretrizes principais. A primeira, a qual a Ministro
Carlos Velloso jé mencionou - e que deveriamos ter mecanismos de
incentivar - é a flexibilizacão jurisprudencial. E as palavras née são minhas,
são do Ministro, em artigo sabre o assunta Ele diz: "0 fetichismo da
jurisprudência uniforme em todo a territôrio nacional deve ser afastado. E
salutar que, per exeniplo, a jurisprudencia trabaihista do ABC de São Paulo
seja diferente da jurisprudéncia trabaihista do Piaui. As realidades socials são
completarnente diversas". E, mais adiante, dhz: "0 mesmo deve ser dito sabre
Direito Penal, a Direito Civil e o Direito Comercial". 0 primeiro ponto, então,
acredito, é incentivar decisoes e propostas que visassem a flexibilizacão
jurisprudencial. 0 segundo ponto, e deveria haver urn certo controle da
autonomia administrativa e financeira dos tribunais estaduais. E esse contrale
vai ser dade come? Verticalmente, através de Brasilia, através do Conseiho
de Controle da Magistratura, ou, horizontalmente, através dos Estados. Os
senhores vâo poder ter algurn tipo de decisão, inovar em algurn -tipo de
controle em nivel estadual?

Par firn, concordo corn as que me precederarn: deveria haver uma
descentralização maior do Direito Processual. As vezes, fuco pensando -
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coma nosso colega da OAB vai mencionar, corn certeza - que tatvez teriarnos
de ser mais modestos. Em vez de pensar em grandes emendas a
Constituicao, poderiamos apenas rever bern a prOximo COdigo de Processo,
rever de uma Otica dernocratica, e ja teriarnos avancado muito.

Termino, Sr. Presidente, dizendo que sou do Rio, nias sou tambem de
Pernambuco. Là encontrei a meihor definiçâo do que e urna Constituição. E a
Constituiçâo simplissima. Quern me disse essa definicao foi Frei Caneca.
Deu-se mat porque ele defendia basicamente a questâo da federaçao. A
história o levou para carninhos piores. Ele diz: "A Constituiçao é a ata do
pacto social". A federa(;ao é a expressäo desse pacto social, e a reforma do
Judiciàrio necessita ser tratada coma urn novo pacto social. Muito obrigado. (-
Palrnas.)

Palavras do Sr Otavo Antonio de Moraes Freire
Mau estimado amigo, Deputado AntOnio Julio; eminente Presidente do

Supremo Tribunal Federal, Ministro Carlos Mario Velloso, por meio do qua[
torno a liberdade de estender minha saudaçäo aos dernais cornponentes da
Mesa dos trabalhos; Srs. Deputados Estaduais, minhas senhoras e meus
senhores, saOdo a iniciativa do eminente Presidente da nossa mais alta Carte
jurisdicional, no que tange a reabertura dos trabalhos referentes a reforma do
Judiciário.

Durante sua fala, tive a curiosidade de observar, no relatOrio do Deputado
Aluisio Ferreira, que somente 30 expositores foram ouvidos na Cornissao
Especial, o que deixa, de certa forma, estampada a realidade dos fatos, que a
reforma nâo absorveu as conhecimentos e os entendinientos de todos
aqueles que militam na area do direito.

Minha intervençâo como Presidente da Associaçâo de Classe de
Promotores e Procuradores de Justiça e exatamente no sentido de levar uma
preocupaçào nossa no que tange a urn ponto da reforma do Judiciário, qual
sejao deslocamento da competéncia para a justiça federal do julgamento de
crimes relativos a viotacâo de direitos hurnanos.

Nâo como urn especialista na matéria, rnas como urn operador do direito,
corno prornotor de justiça por mais de dez anos no interior do Estado, levo ao
senhor a seguinte questâo, que me parece extrernamente contraditôria: urn
simples atentado a integridade fisica de urn menor, na nossa querida Entre-
Rios, par urn agente policial, merece o deslocarnento da competéncia desse
caso para a Justiça Federal de Bela Horizonte? Quer dizer, na realidade, a
medida que ora e proposta entra na contramâo do prOprio espirito da reforma
do Judiciario, ou sea, da agilizaçao da prestaçäo jurisdicional. 0 mecanismo
me parece absolutarnente esdrUxulo, burocrático e, acirna de tudo,
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antieconOmico. 0 que mais me deixou mal-irnpressionado é a forma do
deslocamento dessa competéncia para a justiça federal. 0 dispositivo criado
junto da reforma conduz a uma espécie de avocatOria dissirnulada, no que
tange a esse tipo de transferência, ao concentrar nas rnâos do Procurador-
Gerat da RepUblica ou do Procurador-Geral de Justiça o levantarnento dessa
questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, mediante o entendirnento da
prôpria pessoa que ocupa o cargo do que seria grave violação de direitos
humanos. Novarnente citando urn exemplo prâtico do Estado de Minas
Gerais, como será que a Procurador-Geral de Justiça avaliaria urn atentado a
integridade fisica por parte de urn agente policial na Comarca de
Muzambinho? Como seria entendido par ele essa grave violacâo? Qua[ seria
seu entendimento? Acho que isso seria a concentraçâo de urn poder
extrernamente excessivo nas rnäos do Procurador-Geral da Repóblica ou do
Procuradar-Geral de Justiça. A continuar trilhando esses caminhos, a meihor
seria deixar a avaliaçâo desse criteria e a prOpria decisâo sobre 0 rnecanisrno
de transferéncia dessa competencia nas rnãos de um ôrgâo colegiado da
administraçâo superior, seja do Ministério PUblico Federal, seja do Estadual.
Eu comentava corn o nosso querido AntOnio Atvares que essa questâo, por si
sO, jà importa ern descrédito ou em desconfiança em relaçäo ao que se
pretende corn a reforrna do Judiciário.

Como se pode colocar uma medida que, na pràtica, vai inviabializar ou
postergar ao méximo a prestação jurisdicional junto a cada um dos
comarcandos, em cada uma das cornarcas no interior dos Estados? Sern
sombra de dUvida, essa é a minha maior preocupacâo, corno representante
da minha entidade sindical.

Sr. Presidente, levo este apelo a V. Exa. para que ocorra, dentro dessa
Comissao, se possivel, a oitiva daqueles operadores do direito que estâo no
dia-a-dia das lides, para que possarn trazer rnelhores subsidios para o
aprimoramento do nosso Judiciário. Essa é a ràpida sintese e análise que
gostaria de fazer hoje, neste debate. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Marcelo Leonardo
Carissimo Deputado AntOnio Jólio, em cuja pessoa saUdo Os integrantes da

Mesa; Exmo. Sr. Ministro Presidente do STF, mineiro, Carlos Mario da Silva
Velloso, as minhas primeiras palavras são para parabenizar esta Assembléia
Legislativa pela oportunidade de trazer a ternática da reforma do Poder
Judiciário ao debate nesta Casa, corn a participacão de vários segmentos dos
operadores do direito e da sociedade civil. Neste mornento da nacionalidade,
temos que cumprimentar também a Deputado Michel Tamer pela feliz
iniciativa de instalar a Comissâo Especial destinada ao debate sabre a
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reforma do Judiciário e submeter a questâo, que é urn reclarno da sociedade
brasileira, a apreciaçâo da Câmara dos Deputados.

Gostaria tarnbém de registrar, pela imporlância para a mornento do debate,
o aplauso a nota oficial expedida pelo Ministro Carlos Who da Silva Velloso,
ontem, na qual rebateu descabidas criticas a decisao judicial e defendeu a
reforma do Judiciario, relevante e de proveito para a sociedade brasileira.

Dentro dessa ótica, e preciso registrar que a OAB, par manifesto a Nação,
de 15 de junho, anteontem, fez registrar o seu desencanto corn a relatOrio do
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que efetivamente nao atende aos anseios
da sociedade brasileira, que busca corno levantar propostas para a reforma
do Poder Judiciário que ataquem urn de seus crönicos problemas, que é o da
morosidade. A concentraçâo de poderes, a possibilidade de avocatOria e
outras medidas propostas no projeto, como a transferéncia de competência
para a Justiça Federal, em vérias areas, revelam que nao se tern ali urna
proposta de soluçäo, mas, sim, uma proposta de colapso verdadeiro para o
Poder Judiciário.

For isso, o Presidents nacional da CAB diz: "Ternas de enorme controvérsia
e complexidade, corno a extinçäo da Justiça do Trabalho, foram deliberados
sern que as partes envolvidas tivessem sido todas consultadas. A OAB
lastima que proposta de tal magnitude tenha sido forrnulada sern que a
sociedade civil tivesse sido envolvida em sua discusso. E se opae corn
veeméncia a aprovaçâo de aspectos substanciais do relatOrio, dispondo-se a
percorrer o Pais denunciando as arbitrariedades nele contidas. Estarnos
determinados a rnobilizar a sociedade brasileira por urna reforma
efetivamente democrética e comprometida corn o aprirnorarnento do Poder
Judiciario".

Dentro dessa linha de raciocinio, a CAB jà vinha discutindo corn a
Associaçâo dos Magistrados Brasileiros - AMB - pontos consensuais para
uma reforms do Poder Judiciârio. E preciso, de fato, como reclamado pelo
Ministro Carlos Velloso, que a sociedade seja convocada a debater essa
reforma e que ela nâo seja decidida a luz de inspiraçöes de pessoas nâo
comprometidas corn os interesses da sociedade brasileira, de pessoas
comprometidas corn interesses estrangeiros, despreocupadas corn relaçâo a
valores relevantes para o trabalhador brasileiro, mas preocupadas em
viabilizar investimentos especiais especulativos, de capital sem pátria, que
querern ter arnpla liberdade de açäo, que nao querem sentir a força do
Judiciário brasileiro. Sob essa Otica, o nosso aplauso a idéia de se ampliar o
debate, continuando a defender a necessidade dessa reforms.

Falaria, rapidarnente, sobre trés aspectos aqui colocados, que me parecem

131
fundarnentais. Em relação a sórnula vinculante, trazernos ao debate a ideia da
sUniula irnpeditiva de recursos, proposta defendida pela CAB. Em segundo
lugar, achamos que não se deve limitar a poder da liberdade de açäo, de
decisâo e julgamento de Juizes e tribunals, editada a sUrnula pelo STF e
pelos tribunais superiores. Se o magistrado ou o tribunal decidir, conforrne a
sümula, a parte fica inipedida de recorrer. E a altemativa que se propöe, já
que o objetivo visado é evitar a rnultiplicidade de açOes e recursos, sern
cercear, de nenhum modo, a liberdade dos Juizes. Pareceu-me boa a
sugestâo do advogado Saulo Ramos, quando diz que, se o rnagistrado decidir
contra a orientaçao da sUrnula, poderá haver urn "recurso de oficio", usando
entre aspas essa expressão, jé que Os processualistas sempre a rejeitam. For
falar na questâo processual, é preciso que se deixe extrernamente nitido que
muitos problemas existentes no Judiciaria nao precisam ser solucionados em
nivel de reforma constitucional, de discussâo sobre cornposiçâo de tribunais,
mas através de urna efetiva reforma da legislaçao processual, em rnatéria de
procedirnentos e recursos. Nisso, ha urn consenso de muitos e rnuitos anos,
mas, larnentavelmente, não se consegue viabilizar a edicao de urn novo
cOdigo de processo penal nem urna reforma pracessual civil e trabaihista
significativa, no Congresso Nacional. Temos que lembrar, por exemplo, aos
ilustres Deputados Estaduais mineiros que a nossa Constituiçao Federal
admite que 0 legislador estadual discipline, legisle sobre procedimentos ern
rnatéria processual. E podemos pensar nessa alternativa corno solucao dos
problernas de lentidâo da justiça, fruto de dificuldades nos procedimentos
penais longos, desdobrados, corn atos repetitivos; podemos pensar também
na lirnitacao da matéria recursal. Talvez a nossa ideia de reforma nâo seja
propriamente estrutural, rnas muito mais processual, a que pode dar melhores
resultados. Nâo podemos deixar de fazer urn registro sobre a questâo do
nümero de Juizes e de cargos vagos na magistratura, porque a populaçâo
vai, em prirneiro lugar, so Juiz de V lnstância. A populaçâo do Estado de
Minas Gerais reclama um maior nümero de Jutes, de varas, de cargos vagos
de Juiz e Prornotor. 0 Dr. Clavo sabe bern disso. Temos mais de 50 cargos
vagos no Estado. E preciso que a mecanismo de seleçào seja aprimorado
efetivamente, para que a sociedade, quando for ao Juiz de 10 Grau, seja
atendida nos seus reclamos. Apesar de termos 22 mil processos, em nivel de
Brasil, a populaçao vai ao Juiz de V lnstância. Essa relaçao nárnero de
Juizestpopulacao precisa ser revista, ser reexaminada. 0 processo de
seleçao tern que ser mais àgil, mais eficaz e reexarninado, para que
tenhamos condiçao de ter urns Justiça, no 1 0 Grau, atendendo as
necessidades da população.
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Gostaria de fazer uma Ultirna observação, já que fui provocado pelo Dr.
Saulo Ramos, a respeito do ôrgão de controle administrativo, financeiro e
disciplinar do Judiciario. A essa altura, vejo todas as vozes defendendo a
necessidade de urn ôrgão, de urn conseiho dessa natureza.

Se, em 1988. a CAB fez essa defesa sozinha, hoje a eminente Presidente
do Tribunal Federal defende. Temos que discutir, sentar a mesa para debater
a cornposição do Orgâo, mas sua necessidade parece, hoje, objeto de urn
consensa Que não sea indicado pela CAB, mas, efetivarnente, é precisa
haver alguern que diga que não podemos gastar milhOes pare construir urn
palácio do Superior Tribunal de Justiça enquanto falta papel, tinta ou cartucho
na impressora, para urn juiz fazer urna audiência nurna determinada comarca.
E preciso ter controle sobre isso, assim corno tarnbérn deve haver controle na
area disciplinar Pensarnos, corn tranqUilidade, no Estado de Minas Gerais,
que, se ha urna denáncia de corrupção contra urn magistrado mineiro, 0
Tribunal de Justiça age corn eficiência, e 1550 não acontece desta mesma
rnaneira em todo o Brasil- E preciso ter esse órgâo de controle nacional.
Estas são as observaçoes, nos limites do tempo que me fol dado neste
debate, mais urna vez parabenizando esta Casa par chaniar a questão 20
debate, usando do poder que tern na midia e na formação do pensamento do
Brasil. (- Palmas.)

Esciarecirnentos Sobre os Debates
o Sr. Presidente (Deputado Antonio Julio) - Neste instante, daremos inicio a

fase de debates. A Presidéncia inforrna ao plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores e aos debatedores. As questOes
poderao ser encarninhadas par escrito ou oralrnente. Para que possamos
agilizar a debate, solicitarnos aos participantes que desejarem fazer uso do
microfane que se inscrevarn previamente e que se identifiquern, sejarn
objetivos e sucintos, dispensada a forrnalidade das saudaçães pessoais.
Cada participante disporá de ate 3 minutos para apresentar sua intervenção.

Debates
o Sr. Presidente - Vamos iniciar a fase de debate corn urna pergunta

dirigida ao Ministro Carlos Velloso, de autoria do Dr. Carlos Victor Muzzi:" Ern
urn Estado que adota o sistema de Constituiçao rigida, 0 controle da
constitucionalidade das leis amplamente disseminado no Poder Judiciário nao
confere a esse Poder urna suprernacia sobre os outros, de modo a criar urna
situação assimetrica? A criação de urna Corte constitucional exclusive, corn
integrantes nomeados para urn mandato temporàrio, mediante a indicaçào
paritária de cada urn dos Poderes da RepUblica, não seria urna solução mais
racional e menos corporativa, capaz de desafogar Os Tribunais e Juizes de
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Direito comum? E razoável que a soberania da vontade popular, exercida
pelos representantes do povo, possa ficar na dependéncia da decisao de
qualquer juiz, que, hoje, pode dizer da inconstitucionalidade de qualquer lei,
no caso concreto?

0 Ministro Carlos Mario da Silva Velloso - Meu eminente colega, Dr. Carlos
Victor Muzzi, que alias tern se notabilizado na defesa dos direitos humanos.
Cumprimento-o, portanto, por sua atividade tao nobre e engajada no espirito
do constitucionalismo conternporaneo. Pareceu-me que V. Exa. não concorda
corn o controle difuso. Pareceu-me que V. Exa. é daqueles que estão mais
favoráveis ao controle concentrado, segundo o modelo europeu, que surgiu,
pela primeira vez, na Europa, na Austria, em 1920, inspirado pelo génio de
Hans Kelsen. Permito-me, Dr. Carlos Victor Muzzi, corn a licença devida,
divergir. Penso que 0 controle difuso é das maiores invençOes que, no campo
do Direito, ocorreram nesses (jltirnos 200 anos. Veja, là na minha Entre Rios,
que foi he pouco recordada pelo Dr. Olavo de Moraes Freire, se alguérn tern
urn direito fundamental violado, vai diretamente ao Juiz de Direito, mediante
urn mandado de segurança, um "habeas corpus", enfirn, urna medida judicial,
e tern satisfeito, garantido a seu direito.

Imaginemos agora urn controle concentrado. E par issa que digo que as
europeus estão na metade do carninho, porque, na verdade, no Continente
Europeu, o controle de constitucionalidade sempre foi politico, sernpre foi
realizado par árgãos politicos ou sempre foi realizado por Assembléias.
Sabernos que o controle politico navega ao sabor das tendências politicas. 0
europeu pagou caro, as homens do velho rnundo pagararn na came. Na
Alernanha, tivemos o nazismo, na ltália, na Espanha e em Portugal, tivemos 0
facisrno, e a Franca viu-se invadida. Pagaram caro, porque se esquecerarn da

z idéia de constituição e se esqueceram, sobretudo, de que a Constituiçao
0 precisa ser protegida, e nada a protege mais do que o controle jurisdicional de

constitucionalidade. Portanto, derarn o prirneiro passo, a partir da r Grande
Guerra, corn a instituicão dos tribunais constitucionais: Alemanha, ltàlia,
Espanha e Portugal, urna sucessão de tribunais constitucionais. Veja V. Exa.:
ha urna demanda correndo em Entre Rios, entre duas partes. Se urn
advogado hábil argQiu a inconstitucionalidade de uma norma, o juiz não pode
decidir, porque, não existindo o controle difuso, ele manda a questâo para a

0 Code constitucional. A Code constitucional diz, rneses depois: volta. Urna
C0 nova argüição de inconstitucionalidade poderia ser feita. Pensern neste Brasil
-c extenso. Pense V. Exa. que temos uma tradicão centenària de controle de

constitucionalidade difuso, qualquer juiz e qualquer tribunal podendo realize-
Varnos abrir mao disso, meu Deus do ceu, quando temos uma doutrina
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brasileira?
Outro dia, conversando corn esse notâvel constitucionalista brasileiro, que é

mineiro, Raul Machado Horta, que e especialista no tema, falava sabre a
doutrina brasileira do controle de constitucionalidade. Temos uma cloutrina.
Hoje flcou na moda citar a jurisdição constitucional concentrada, mas, quando
se debruca sabre as textos e se vai fundo, verifica-se que, na realidade, o que
se obtérn là é muito rnenos do que 0 que se pace obter aqui.

Outro dia, urn Deputado mineiro, Bonifàcio Andrada, que conhecemos pelo
apelido carinhoso de Andradinha, dizia, ern uma entrevista, que o Sistema
Judicial Brasileiro é urn dos rnais aperfeiçoados do rnundo, sob esse aspecto,
porque contérn as dois controles. Essa questão de Se dizer que o juiz,
declarando inconstitucionalidade, como diz V. Exa, estaria, talvez, violentando
urna lei que fol feita par aqueles que tinharn legitimidade do voto, foi dito em
1803, quando Marshall criou 0 controle de constitucionalidade, no farnoso
voto no Memory Versus Madison. lsso foi dito e hoje está totairnente
superado na doutrina forte-americana e totairnente superado - digo corn
todas as vénias devidas ao meu colega - no Direito Constitucional
Comparado. A legitimidade do Juiz não está no voto, rnas na prOpria
Constituiçao.

E, veja V. Exa., onde o controle sempre existiu, o povo não pagou, nâo
sentiu na came a fato de ter esquecido a idéla de Constituiçao e da
necessidade de defende-la.

o Sr. Presidente - Pergunta para o Dr. Saulo Ramos, do Desembargador
Murilo José Pereira, 2 0 Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado: "As
Corregedorias de Justiça nos Estados ja exercitarn cornpetência relativa ao
chamado controle externo da rnagistratura. Nesse caso, nao seria inócuo? E,
pals, desnecessàrio urn controle externo da magistratura? Somas contràrios a
criaçao de urn ôrgão nacional, paritàrio ou não, para esse mister, e a razão
basica dessa opinião consiste nurna eventual quebra de independéncia do
Juiz, diante de uma opçâo nacional de natureza correcional".

o Sr. Saulo Ramos - Desembargador, corn todo o respeito, divergirnos
quanta a isso, rnas respeito a opinião, pelo seguinte motivo: a nosso sisterna
atual, como expliquei aqui, dá ao Tribunal a que pertence 0 Juiz, tanto faz ele
ser Desembargador ou de 10 grau, a competéncia para exercer a
corregedoria. Al, no caso, é interna, porque e do sistema judiciário local. E as
puniçOes, ern certos casos - o senhor sabe muito bern ... está là na
Constituição, no art. 93, inciso VIII, apenas a aposentadoria, remoçao par
interesse pUblico. Par interesse pifiblico, e quando ele tern falhas, deficiências
e ate comprometimentos rnorais. E par ai se aplicarn essas sançoes, somente

135
através de 213 dos membros do tribunal.

Como disse o nosso representante da CAB, aqui, em Minas Gerais, isso
ocorre. Em alguns tribunals, corno as de São Paulo, Paranã, ocorre, mas nern
em tados as Estadas isso ocorre. E somas urna Naçao. Urn pais enorme. Nao
vejo, no Conselho Nacional, desde que integrado pela prOpria magistratura, e,
portanto, presurne-se que as Tribunals de Justiça vão integrar esse Conselho,
que exerça, corn a carnpeténcia nacional, em todo 0 território brasileiro, esse
controle adrninistrativo de moralidade, de conduta do Judiciário.

Não veja como isso possa cercear a liberdade do Juiz. PeIo contrârio, vai
evitar as dernagógicas CPls, essas CPls de Nicolau, essas acusaçOes
espUrias, contra urn, outro, outro Juiz. Apenas teremos ordem no
processarnento de acusacöes e de apuraçöes, quando razoavelmente
indiciativas de condutas censuráveis, pelo rnenas dentro de um colegiado,
que é da prOpria magistratura. Mesmo porque entendo que a Juiz, embora
seja um servidor pUblico, preste urn serviço püblico, não é igual sos agentes
pUblicos, aos funcionârios pUblicos comuns.

Juiz é poder. EIe exerce 0 poder. Ele dá uma sentença e, nessa sentence,
ele dispOe da minha liberdade. Ele pode me mandar preso e privar-me da
liberdade, que é o bern juridico rnaior que 0 hornem dispOe. Ou ele pode me
privar do rneu patrimonio. 0 Juiz, individualmente, nâo é urn simples agente
pUblico. Ele é urn agente pUblico no rnomento em que ele entrega urna
prestação jurisdicional em name do Estado. Mas ele é poder. Corn urna
caneta, ele dá urn sentença. Ele não dà urn despacho, ele não carimba.
Então, ele é o poder que dispOe sabre a minha liberdade e sabre a meu
patrirnônio, sabre bens jurldicos importantes. Esse homern, é claro, precisa
ser preservado.

Se ele entrar na prevaricação, corrupção ou qualquer forma de
cornprornetirnento da própria classe a que pertence, tern que ser submetido a
julgamento par seus prOprios pares. São as outros integrantes desses
Poderes, que exercem a poder coma ele, que devern avaliar o
comportarnento e aplicar a sançâo. Não vejo par que afastarrnos a idéla de
urn canselho nacional, que, hoje, é realmente o cansenso da sociedade
brasileira, desde que seja da própria magistratura.

0 Sr. Presidente - Pergunta do estudante Antonio Carlos para 0
representante da Justice do Trabalho, Juiz Antonio Alvames: "V. Exa. tern
conhecirnento da situação atual do Juizado Especial Civel? 0 que se nota é
que a idéia é louvàvel, mas a realidade mostra um amontoado de processos,
Ientidao, servidores despreparados, em que as mais humildes ficam tolhidos
na busca da sua pretensão. Como aplicar a Juizado Especial na area
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trabalhista? 0 tiro pode sair pela culatra?'.

o Sr. Antonio Alvares da Silva - E muito fácil responder a essa pergunta.
Não preciso nern de 5 minutos.

Varnos aplicar o Juizado Especial de Causas Civeis a Justica do Trabalho,
onde esses males qua voce apontou nao existem. Os nossos funcionários
são altamente qualificados, as nossas Juntas funcionarn maravilhosarnente
bern, ternos os servidores mais bern-remunerados do Brash. A comparação é
absolutarnente errada. Mao da para comparar V Instãncia trabalhista corn a
10 Instância dos Juizados Especials de Belo Horizonte. Lb, eles funcionam
rnal por fatta de apoio administrativo, e não por conta do Juiz. 0 Juizado do
Gutierrez tern apenas dais Oficiais de Justice. lsso nao existe na Justice do
Trabaiho. Ternos funcionãrios altarnente qualificados, e o nosso Juizado é a
mesma Junta que hoje funciona bern na V Instància. 0 qua acaba corn a
Justiça do Trabaiho é a r e a 3a Instâncias. Todo mundo sabe disso. Se
reduzirmos tudo a V lnstância trabaihista, tudo ficaré resolvido. Não estou
criticando Os meus colegas, estou criticando urna estrutura que não precisa
existir. Dhgo mais: se o Ministro do Trabaiho conseguir 0 seu projeto de lirnitar
a alçada trabalhista em R$7.000,00 e puser em prética a soluçâo que Ihe dei,
de que toda vez que urn processo for para a execução trabaihista ele será
pago ern dobro, nâo tenharn dUvida, a Justice do Trabaiho vai acabar por si
niesma, sern que alguérn precise rnatá-la. E vamos resolver tudo, ao contrário
do que pensa o Ministro Saulo Ramos, pelos Orgãos extrajudicials de
conciliaçao; nern chegará a Justiça do Trabaiho. Esses Orgãos vão ser a
grande decisão. E, coma ele disse, seguindo o exeniplo do direito alernão, na
Alemanha, 99% dos casos de demanda trabaihista são resolvidos fora do
Judiciário, porque là existe urn conselho de empresas, que ajuda na solução
dos conflitds. E e exatamente urn ôrgão extrajudicial de conciliação. Por isso
não ha dernanda trabalhista na Alemanha, onde o trabaihador e o mais
politizado do rnundo.

0 Sr. Joaquirn Falcão - Queria dar urna contribuiçâo a esse saudável
debate entre a Dr. Saulo Ramos e a Prof. Antonio Alvares. Fiz uma pesquisa
na década de 80 em Pernambuco, sabre a seguinte questão: como se
solucionavam os conflitos na area do direito do trabalho. Em cada 100 casos
em que havia urn potencial conflito entre empregado e empregador, corno
eles erarn resolvidos? Eram resolvidos nas fãbricas, no local de ernprego, nas
delegacias, nos corredores da justice, onde chegava a justi. Entao, a
pesquisa mostra que, em cada 100 casos em que se ha uma insatisfaçao do
trabaihador corn a proposta do ernpregador, somente 17% são decididos pela
Justica do Trabaiho. Ou seja, hoje em dia, ternos, no Brasil, decisOes

137
extrajudiciais fora do trabalho. A questão que se coloca não e se existe ou
não, ja existe, mas sirn qua[ a qualidade desse acordo que 0 trabalhador é
obrigado a fazer. Na rnaioria das vezes, ele é obrigado a ceder, porque está
na cabeça dele qua, se entrar na Justiça do Trabalho, vai dernorar anos para
receber as seus direitos. De modo que a questãa ja nao é se existe ou não
urna rnediacão extrajudicial. Eta existe. A questão é a qualidade a favor do
empregadar.

Gostaria de agradecer, mais urna vez, a honroso convite que esta
Assernbleia me fez e dizer da honra de estar corn colegas tao ilustres e corn
uma plateia tao pachente. Muito obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Frederico Pardini, professor aposentado
da UFMG, ao Prof. Marcelo Leonardo: "A Constituiçäo Federal, nos arts. 70 a
75, ja prevé a competéncia do Tribunal de Contas da União e dos Estados,
para exercer a fiscalização e os controles externo, contãbii, financeiro,
orçarnentário, operacional e patrimonial, quanto a tegalidade, a legitimidade e
a economicidade de toda a administração direta dos trés Poderes e das
entidades da adrninistração indireta. Se o Tribunal de Contas não tern
ocupado todo a espaco de fiscalizaçâo que a Constbtuição Ihe outorgou,
parece razoavel estudarmos o aperfeiçoamento das Codes de Contas
existentes no Brasil, ao invés de duplicarrnos as Orgâos de fiscalhzação". Ele
pecle 0 seu comentário.

0 Sr. Marcelo Leonardo - Carisshrno colega, Dr. Pardini, ocorre que, em
geral, o controle do Tribunal de Contas, seja da Uniâo, seja do Estado, é
posterior e, as vezes, muhto posterior. Entâo, estamos pensando em criar urn
Orgão de controle, que trabaihe, desde a proposta orçamentárba ate a sua
execução. Trata-se de urn acompanhamento da prOpria administracâo do
Judhciárbo. Dai a dbferença que entendemos que possa existir e que possa ser
mais eficaz do que tratar dos resultados posteriores.

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Leopoldo Portela JUnior, da
Associação dos Defensores PUblicos de Minas Gerais, que fare uma
pergunta.

0 Sr. Leopoldo Portela JUnior - Sr. Mhnhstro, creio que a reforma do
Judicharho teve inicho corn base nas denUncias de nepotismo e corrupcâo e
passa pela estrutura geral do Judiciàrio e pelo controle da magistratura,
visando, corno ja foi dito aqui, a prestacao jurisdicional ampla, irrestrita, mais
rãpida. Entendo que, para chegarmos a esse ponto, passando por tudo isso,
devernos pensar, também, na população brasileira, de modo geral. Talvez
90% de nossa poputação não tenha um acesso fácil a justice. Vejo, na
reforma do Judiciário, a tentativa de instrurnentalizar e otimizar essa justica.
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Como? Dando plena capacidade de estrutura fisica para 0 110550 Juiz, muito
bem-remunerado, para o Ministérlo POblico e para Os flOSSOS Tribunals, de
modo geral. Mas nao estamos vendo, na reforma do Judiciário, par onde
passa a justiça que atenda ao cidadão.

Qual vai ser 0 critérlo adotado na reforma para garantir que o cidadão mais
carente tenha acesso a essa justiça? Temos visto discussOes variadas em
todo a Brasil e participarnos da audléncia püblica cam relaçâo a Defensoria
PUblica, em Brasilia, no més de marco, pois a nossa associaçäo nacional está
tentando implantar urn capitulo corn relação a ela na Constituiçao. Sentimos
que a Defensoria Püblica, como o órgão constitucionalmente previsto para dar
a populaçao acesso a justiça, nao esta sendo instrumentalizada
reforma. Qual a preocupaçâo corn esse órgâo? Teremos urn Juiz bem-
instrumentalizado, urn Prornotor de Justiça bern-capacitado e, a seu ado, urn
Defensor PUblico mal-remunerado, mal-aparelhado, sern a minima
possibilidade de fazer seu trabalho corn perfeiçao e capacidade, em que pese
a que, em nosso Estado, a Defensoria PUblica responde, em media, por 80%
dos processos que tramitam nos fOruns e tribunais. Entao, Sr. Ministro,
gostaria de saber qual é a preocupação efetiva, dentro da reforma, cam a
Defensoria PUblica?

o Ministro Carlos Mario da Silva Velloso - Por isso, estou propondo urn
debate dessa reforma - e o que é interessante, propondo em Minas. Vamos
dar-Ihe um nome: Voz de Minas. V. Exa., doutor, colocou um dos mais graves
problemas. Domingo, estarei seguindo para Portugal, onde you participar de
urn Congresso Brash-Portugal, na Universidade de Coimbra, e urn dos temas
que tratarei e esse. 0 problerna do acesso a justiça por parte do carente é
uma questão irnportante. Costumo dizer o seguinte: justiça e corno saüde.
Uns podem dispor de medicos melhores, de bons hospitals, e ter urna saUde
meihor, enquanto outros, que dispOem apenas de uma assistência médica,
atraves de longas filas, tern urna saOde ruim. Corn a justiça, ocorre o mesmo.
Se não se proporcionar ao carente uma assistência judiciária adequada, ele
não terá boa justiça, havendo urn atentado ao principlo da igualdade.
Portanto, estou inteiramente de acordo em sugerir, dizer e exortar a
necessidade de se adestrar e criar uma boa Defensoria POblica Alérn disso,
devem-se mandar Defensores Püblicos para os Juizados de P lnstãncia, em
que praticamente tudo surge e os dramas da justiça são realrnente
encontrados. Estou inteiramente de acordo. Vamos cuidar de obedecer a
Constituiçao, quando manda instalar as Defensorias PObJicas, a fim de
proporcionar ao necessitado o acesso a justiça.

V. Exa. começou falando a respeito de nepotismo e corrupção, mas, na

139
verdade, erninente advogado, o que se tern é a generalizaçao de alguns
casos. Como bern disse o Dr. Saulo Ramos, a irnensa rnaioria dos
magistrados brasileiros é gente digna, honesta, que entrou no cargo mediante
concurso pUblico e por seu mérito. Era isso que temia quando me referia aos
serviços que a CPI ire prestar: a generalização. Quantos casos estão sendo
apontados pela CPI? 0 caso da construçao do prédio do TRT de São Paulo,
o caso da Paraiba e mais o qué? Denüncias de pessoas que nâo
concordararn corn as sentenças e que deveriam resolver seus problemas
mediante recursos adequados.

E isso. Entao, a generalizaçâo não presta serviços a justiça. Cuero, mais
uma vez, proclamar, fazendo coro corn o Dr. Saulo Ramos, que a imensa
maloria dos Juizes brasileiros é composta de pessoas honestas, sérias e
cornpetentes.

o nepotismo é rnuito fécil de resolver. Basta existir uma lei que proiba a
norneação de parentes ate certo grau, nos tribunals ou nos gabinetes dos
Juizes. 0 Supremo Tribunal Federal jé resolveu isso, he mais de dez anos. 0
Tribunal Superior Eleitoral tambem. Hoje, temos lei federal que resolve esse
problema. No entanto, alguns tribunals interpretararn que tal lei nao pode ser
aplicada corn efeito retroativo. Mas ela jé existe. E preciso, então, cuidar,
agora, dos Poderes Judiciarios Estaduais.

o Sr. Presidente - Pergunta do estudante da liniversidade Federal de Minas
Gerais, Onésio Scares Amaral, dirigida ao Ministro Carlos Velloso: A atual
forma de escoiha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, expressa na
Constituicâo Federal de 1988, nao poderia estar comprornetendo a
independéncia desse órgão diante do Poder Legislativo e, especialmente, do
Poder ExecutivoT.

o Ministro Carlos Mario da Silva Velloso - Essa é uma forma de escolha
que copiarnos dos americanos. La se escolhe assirn. E uma forma de se dar
tambern uma certa legitirnidade ao escolhido, porque é corno se fosse urna
eleiçâo indireta, ja que, legitimados pelo voto, os Poderes Executivo e
Legislativo participam da escolha.

LOgico que 0 Supremo Tribunal Federal tern grandes momentos, mas,
tambérn, tern rnornentos que não são tao grandes assim. Teve grandes
Ministros e tambérn teve Ministros que não foram tao grandes assim. 0 saldo
é que esse tipo de norneaçao nâo tern comprometido as decisoes do
Supremo Tribunal Federal. Existe a seguinte sugestão da Associacao dos
Magistrados Brasileiros: 0 Supremo Tribunal Federal elaboraria uma lista
séxtupla e a remeteria ao Executivo, que, por sua vez, escolheria o norne de
urn dos integrantes dessa lista e o rerneteria ao Senado, para aprovação. 0
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Senado da RepUblics deve assurnir a sua responsabilidade nisso, corno faz o
Senado norte-americano, isto é, recusar, pesquisar a vida do candidato, do
escolbido, sob todos os aspectos, sob o ponto de vista da conduta, da cultura,
enfim, analisar o seu passado, porque o nosso passado, alias, é a Unica coisa
que ternos. E preciso que o Senado assuma essas responsabilidades, seja
mais severo na apreciação dos nomes. Tern meihorado, mas, infelizmente,
devemos continuar pedindo ao Senado que aperfeiçoe a forma de aprovar, de
apreciar Os nornes indicados pelo Presidente da RepOblica.

o Sr. Fresidente - Pergunta de AntOnio Alves de Moura para o Dr. AntOnio
Alvares: "Não haverá risco de retaliação para os trabaihadores cornponentes
dos conselhos, já que poderão julgar interesses dos empregadores? Teriam
algurn tipo de garantia?".

o Sr. AntOnio Alvares da Silva - No rneu projeto, que aqui se encontra, e
que já está dorrnindo no Congressa Nacional ha cinco anos, empoeirando-se
naquelas prateleiras, da qual tenho uma cópia, que posso ]he passar agora, a
prirneira coisa que o Conselheiro tern é a garantia do emprego. Isso jà é da
tradiçäo do direito brasileiro. He so poderá ser dispensado por justa causa.
Portanto, não ha incompatibilidade de ele julgar as causas do empregador,
porque tern a garantia do emprego. VocO está vendo a coisa pelo lado
conflitual, como existe no Brash. Ele nao vai propriamente julgar, vai levar as
partes a urn acardo, porque o conflito trabalhista sO tern cinco itens, ou seja,
aviso prévio, ferias, décimo-terceiro, fundo de garantia e horas extras.

Em pesquisa que fizemos no Tribunal Regional do Trabaiho, juntarnente
corn urn econornista do Ministério do Trabaiho - ele examinou e eu conferi Os
dados -, vimos que realmente e isso. Entao, para resolver essas parcelas,
nâo ha necessidade do juiz; pelo contrário, o juiz atrapaiha, pois pOe o conflito
onde precisarnos do entendimento. 0 qua a Justica do Trabalho faz, hoje, no
Brasil, e estrumar a ernpregador contra o empregado e vice-versa. E, na
verdade, ternos de levá-los a urns conciliaçao, porque a demanda e correta e
de fácil solucâo.

Encerrando essa questão e aproveitando a pergunta anterior, gostaria de
acrescentar, para suscitar a discussão, que nâo acho, corno pensa 0 Ministro
Carlos Mario, que a escolha de Ministros do Supremo Tribunal Federal seja
exata. Acho que eles deveriam sereleitos pelo povo brasileiro. Nisso não ha
nada contra a pessoa do Ministro. E algo completarnente diferente. Os que Ia
estâo são Otimos, e a escolha foi muito boa, em razâo da pessoa dele. Mas 0
que deveria haver é a eleicão para Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Para quem quiser saber as razOes, meu hivro está aqui. Agora, é urns
pergunta de alta indagação e altamente polemics. Mas sei que nunca vi isso:
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urn Poder cujos rnernbros são norneados par outro Poder. 0 que Se está
buscando? A legitirnidade. E em quem? Ern quern foi eleito pelo povo. Se nâo
se deixa a Ministro do Supremo ser eleito, como quem o escoihe pode ser
eleito? Gostaria muito que isso me fosse esciarecido. Porque se vai procUrar
legitirnidade em quem foi eleito pelo voto popular. E, se ele é chefe de urn
Poder e se todo poder ernana do povo, par que a Judiciário nãa emana do
povo? Ouais as razOes que poderiam me dar? Se o povo nao sabe votar,
temos que acabar e corn a democracia brasileira e instituir o concurso pUblico
para Deputado, Senador e Presidente da RepUblica.

0 Sr. Saulo Ramos - Corn sua licenca, antes do senhor acabar corn a
democracia brasileira, precisarnos pensar urn pouco. Não ha lugar nenhum,
em todo o mundo, onde os Ministros da Suprema Corte sejam eleitos.
Sabernos que nos Estados Unidos se elegem juizes, mas o da Suprerna
Code é nomeado pelo Presidente da RepUblics, da mesma forms corno, em
nosso processo, a nomeaçâo passa pelo Senado. Nern por isso, eles tern
juizes melhores do que as nossos, apesar de termos alguns corn defeitos - e
em minha maxima culpa, em alguns casos. Mas ternos Ministros do Supremo
corn capacidade e cultura juridica muito superior a dos "Masters"(?) e outros
nornes complicados dos Estados Linidos.

Acho que temos não de imita-los, mas de criar soluçOes brasileiras para as
problernas brasileiros, de acordo corn a cultura brasileira. For exemplo, ouvi
dizer que tinhamos urn debate - apesar de que não debati corn o senhor,
porque fui Ia para fora, atender urn amigo, mas não estou discordando dessa
solução que 0 senhor da pars a Justiça do Trabaiho. Ao contrário, quanto
rnais sirnplificar... Desde que se simplifiquem as norrnas. Estou discordando 0
do processo que estO no projeto - de rnandar para a Justiça Federal, corn a
cornplicação toda dessa lei, que dá trés ou quatro instâncias pars se discutir
aviso prOvio, o que acho urna bobagern, urna idiotice. Então, ternos de
reformar isso, e não rnandar pars lugar nenhurn. Se isso ficar tao simples,
não tern de mandar pars Justiça nenhuma! Basta fazer os Juizados
Espechais. E sou contra, tambén,, esses corpos estranhos na Consthtuição,
coma por exemplo a prazo de 180 dias para rnedida liminar, para medida
cautelar e para os despachos antecipatOrios. Na Constituiçãol Vocês ja virarn
loucura maior do que essa? Se alguém esbulhar urns propriedade, o Juiz dé
urna liminar pondo o intruso pars fora, rnas, se o processo não for julgado em
180 dias, o intruso volta, dizendo que a "esbuiho" esté legitimado e que vai
tornar posse da propriedade novamente. Realmente, corn urn comando desse
na Constituição, a coisa fica espantosa. E ha litigios... Também concordo que
temos de fazer urns cornissão, e sugiro so Presidente do Supremo Tribunal,
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Ministro Carlos Velloso, que aproveite o ensejo e convoque, oficialmente,
essa comissão, corn a finatidade de oferecer cotaboraçâo ao Congresso, näo
de interferir Assirn, eles vão esperar 0 resultado dessa comissão, convocar a
AMAB, OBP, tudo quanta é B que tiver al, para termos os operadores de
Direito, os profissionais da advocacia, da promotoria e da judicatura. Os que
entendem do fato estâo all, sofrendo. Podernos dar sugestOes. Nao varnos
dar sugestoes genials, mas, pelo rnenos, vamos expor os problemas que o
povo sofre todo dia, e, não, deixar isso vir das torres de marfirn.

Aqui em Minas Gerais, certa vez, houve urna questão engraçada: urn
fazendeiro vendeu urn moinho movido a água - urn monjolo, coma se diz ern
Minas - e depois, nas terras que ficaram corn ele, desviou 0 córrego para
fazer irrigação, e o monjolo parou. 0 sujeito foi reclarnar e 0 dono das terras
disse: "Não, 0 senhor comprou a monjolo, a senhor não cornprou 0 cOrrego."
E coma se decide isso? Se levarmos isso para Os grandes forrnuladores do
Direito, vão dizer que é estelionato, vão fazer mil teorias, e nós, que vivemos
corn esses fatos, ate engraçados, anedóticos, do povo brasileiro, podemos
dar soluçOes práticas na lei. Depois eles escrevern bonitinho

Alias, a nosso Legislativo tarnbém tern pecado por isso, pela forma de
escrever lei. Nunca vi uma deficléncia redacional tao grande corno nessa
nova geração do Congresso Nacional, data maxima vénia. E muito
contrabando legislativo. Peguem a lei de improbidade administrativa: o § 3 0 do
art. 17 dessa lei, que obrigava a ernpresa interessada em ser litisconsorte
ativa do Ministério Püblico, quando o Ministérlo PUblico propusesse a ação,
foi, de repente, modificado. Pouca gente sabe. 0 pessoal que está aplicando
a lei, discutindo-a, näo sabe que foi modificada. Sabe onde? Nurna outra lei
que reguiou DAS, cargos de confiança na Advocacia da União e na finada
SUNAB. Regulava sO isso, tratava de verba para esses cargos, no art. 11
dessa lei: "E dá-se a seguinte redaçao ac, § 3 0 do art. 17 da Lei n° 8.429, de
1962." E contrabando legislativo. Ninguém sabe que a lei foi rnodificada, e
ainda hoje vejo tribunals discutindo a redação antiga. Ha muita coisa a set
feita e a ser debatida, portanto, essa cornissào proposta pelo Ministro Carlos
Velloso deve set implernentada irnediatamente.

o Sr. Presidente - Urna pergunta do Sr. Geraldo Guedes, Conselheiro
Seccional da OABIMG, para o Prof. Marcelo Leonardo. "Quando de sua
posse como Presidente da OABIMG, V. Exa. criticou a forma indireta corn que
se elegeu a Presidente da CAB Federal." E pergunta: 'Tern a OAB, nesse
caso, legitirnidade para representar a sociedade civil organizada'?".

o Sr. Marcelo Leonardo - Acho que a histOria do Brasil é que responde a
isso. 0 papal da Ordern dos Advogados do Brash, corno entidade da
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sociedade civil brashleira, é tao reconhecido que a Constituinte brasileiro deu a
ela legitimidade para argüir ação direta de inconstitucionalidade.

o Sr. Presidente - Esta Presidéncia jà passou ao Ministro Carlos Velloso
algurnas perguntas, porque ele precisa se ausentar e nao gostaria de deixar o
Plenario sem respondé-las. Portanto, ire faze-la numa intervenção apenas.

o Ministro Carlos Mérlo da Silva Velloso - Tenho aqui urna pergunta do Dr.
Mauro Teles Cardoso, que fol rneu aluno na Faculdade de Direito, a quern
quero cumprimentar corn muita satisfaçâo. Ele coloca a questão do Tribunal
de Alçada: "Setenta e cinco por cento dos recursos são de competência
jurisdicional do Tribunal de Alcada, que dernora, em media, sob a direçào
competente de seu Presidente, aqul presente, Juiz Tibagy Salles, 60 dias
para prolação da decisão". Corn base nisso, e uma media fantàstica. Está de
parabéns o Tribunal de Alçada. Ele acha que extinguir ou unificar não ficaria
bern, ao contrãrio, deveriarn criar mais tribunals e regionaliza-los.

Estou inteiramente de acordo corn essa proposta. Não se mexe em time
que está ganhando. De jeito nenhum. Sou adepto dos Tribunals de Alçada,
pols tern prestado Os melhores serviços a Justica brasileira.

Acho que unificar os Tribunals de Justiça, crier urn tribunal gigante e
irracional. Perdoern-me aqueles que acharn que, corn a unificaçao,
alcançariarn urn cargo de Desembargador corn rnais rapidez. Acho que não.
Raciocino em termos de interesse pUblico, em terrnos de interesse da justiça,
em terrnos de interesse do Poder Judiciário, não obstante ter grandes amigos
que pensarn que uma opinião dessas prejudica. Não. Acho que devemos
manter os Tribunals de Alçada, regionaliza-las, do mesmo rnodo que propOe 0
rneu prezadissimo Dr. Mauro Teles Cardoso.

Pergunta de Juliana Medonça Gonzaga: "Ha alguma perspectiva de ser
modificada a orientaçâo do STF a respeito do mandado de injuncão,
considerando-se este coma uma das garantias dadas, pela Constituição, ao
povo brasileuro?".

Sou vencido. Sustento a tese de que o STF deveria emitir a norma pare a
caso concreto, a fini de viabilizar o exercicio do Direito Constitucional, cujo
exercicio está inOcuo, em razão da norma regulamentadora. Houve urna
evolução a partir do julgarnento do Ml 107, quando eu aunda não estava là,
mas não impetrarn rnahs mandados de injunção. For isso acho que será dificil
urna mudança de oruentação.

Pergunta ao jornalista Augusto ElIsio Márcio: "Par que Varas e Foros
Especiais para o Estado? C Estado não deverá concorrer em questöes de
direitos nas mesrnas condiçoes de empresas, pessoas fisicas e juridicas, sem
Foros, tempos especiais e corn possibilidade de alienação de bens? Hoje, se



rAl
144

o Estado não quiser pagar urna divida, nâo he tribunal que 0 faca pagar. Isso
não e urn incentivo so "cano" oficial? Quantos pedidos existern, nos Tribunais,
de intervençao em Estados e municipios por falta de pagamento de
precat6rios7.

De fato, Baladori Paliesi, urn constitucionalista italiano, diz 0 seguinte: "0
estado de direito se caracteriza, sobretudo, pela possibilidade de a Estado se
sujeitar a jurisdiçâo. Se o Estado não está sujeito a jurisdição, nâo ha como
falar em estado de direito. Felizrnente, o Estado brasileiro está sujeito a essa
jurisdição. Ha privilégios que precisarn desaparecer. A cads dia crescem os
privilegios. Par exernplo, agora, o Estado, poder pUblico, deve ser intimado
pessoalrnente. Quer dizer, urn retrocesso de anos. Não sei par que a Ordern
dos Advogados ainda näo entrou corn urna ação direta corn relaçao a isso. E
precisa realmente suprirnir privilegios. Ha certas questöes que não são
privilégios, por exeniplo, ter prazo dobrado pars contestar. E rnais dificil pars
o Estado, muitas vezes, obter elementos para fazer a contestação, pars fazer
a defesa. Penso que certos tratamentos especiais que são dados ao poder
pUbtico são corretos. Outros, não. 0 fato, muitas vezes, de as precatOrios não
estarern sendo pagos, e porque Os Estados estão em situação de penória.
Ha, realmente, rnuitos pedidos de intervenção federal em Estados rnembros
no Supremo Tribunal Federal que estou processando, porgue, no Supremo, a
Presidente é o relator. 0 que informam certos Governadores,
dramaticamente, é a falta de condiçöes de pagamento. Isso precisa ser,
realmente, equacionado.

0 Dr. Luiz Antonio de Vasconcelos diz que e injusta a cobrança de agilidade
da justiça pelos dernais Poderes ca RepUblica, pois contribuem pars que eta
seja morosa, ora legislando, ora abarrotando os Tribunais de processos. Os
desatinos da politica econOmica.

Poder pUblico é o campeão. 0 poder püblico e as grandes carporaçOes são
Os carnpeOes dos recursos repetidos, dos recursos protelatOrias. Isso é
verdade. Temos que reconhecer. Também acho que a rnorosidade da justiça
está, sobretudo, nas leis processuais, mas estas não são feitas pelo Poder
Judiciario. Confesso que, de uns anos para cá, é que Os Juizes despertaram
para isso e estão denunciando, estão cobrando.

Ha pouco tempo, de uns anos para cá, e que Os Juizes despertararn para
essa questão e estão denunciando e cobrando - permanecerarn rnuito tempo
olimpicamente calados. Então, é hors de as Juizes cobrarern do Poder
Legislativo a feitura de leis que possam agilizar o processo.

0 Sr. Tibagy Salles Oliveira - Gostaria de falar rapidamente por 2 minutos
sobre a fusão dos tribunais. Em primeiro lugar, quero dizer que estou
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bastante trernulo - nem sel corno me dirigir ao Ministro Carlos Velloso, dada a
admiração e o respeito que tenho por S. Exa. Entretanto, esté tarnbérn aqui
presente o Presidente do Tribunal de Alçada, e ele se sente no dever de falar,
urns vez que foi citado.

Temos estado nests Casa diuturnamente nos batendo pela fusão dos
tribunais. Por qué? Em prirneiro lugar, os Tribunais de Alçadas foram criados
para julgar pequenas causas. Mas hoje os Juizados Especiais julgarn causas
corn valor muito superior ao estipulado anteriormente - de 20 salários
minirnos.

0 que acontece? Hoje o Tribunal de Alçada julga 90% da matéria recursal
do Estado. Que diferenca tern o Tribunal de Alçada do Tribunal de Justiça?
De hierarquia, nenhurna. Quanto ao aspecto de se chegar ao Tribunal de
Justiça, para ser Desernbargador, estou inteirarnente a vontade, porque sou o
rnais antigo - e jé poderia ser Desernbargador, mas prefiro ficar no Tribunal de
Alçada, pam tutar corn todas as forças que tiver pela fusao. Eta deu certo no
Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul - temos acompanhado. Agora, scabs
de ser votada urna proposta de ernenda a Canstituição, em São Paulo.
Trouxe os jornais para Os Deputados. Também ha uma proposta de emenda
a Constituição a ser votada nests Casa. Estarnos acompanhando todo esse
processa.

Agradeço imensarnente ao que temos ouvida pelo Brasil. 0 Tribunal de
Alçada de Minas Gerais julga bem e rapidamente. Então, será que, pela fato
de estarmos julgando bern, vamos ter que coritinuar a ser Tribunal de Alcada?
Ternos as nossos pensamentos e pedirnos vénia para poder rnanifestâ-los.
Não poderiamos continuar pregando na Assernbtéia se flcássemas silentes
nesta aportunidade. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a presenga dos senhores
debatedores, das autoridades, dos expositares, dos dernais convidados,
alunos e de todos que estivérarn neste debate, rnais urna vez patrocinada
pela Assembléia Legislativa, sobre urn terna importante, nãa so em nivel
estadual, rnas também em nIvel nacional.

ATA DA 63 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de junho de mil
novecentos e noventa e nave, comparecern na Sala das ComissOes Os

Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Marcio
Kangussu, membros da supracitada Cornissão. Estão presentes, ainda, Os
Deputados Paulo Pettersen, Jorge Eduardo de Oliveira, Dalrno Ribeiro Silva,
Doutor Viana, José Henrique e Mauro Lobo. Havendo nUmero regimental, o
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Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reuniâo e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reuniäo se
destina a discutir o papel do Instituto Mineiro do Café - IMC. A Presidéncia
convida a tomar assento a mesa os Srs. Célio Gomes Floriani, representante
do Secretario da Agricultura, da Pecuéria e do Abastecimento; Murilo BadarO,
Vice-Presidente do BDMG; Eduardo Antonio Pinto Campelo, Diretor-Geral do
IMA; Oilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG; Joao Roberto Puliti,
Diretor da Associaçâo Comercial de Minas; Marcos Reis AraUjo, Diretor da
EPAMIG; Juracy Moreira Souto, Diretor de Politica Agricola da FETAEMG;
Isaac Ribeiro Ferreira Leite, Presidente da Cooperativa dos Cafeicultores de
Guaxupe, e a Sra. Ana LUcia Mascarenhas Arakaki, representante do
Conseiho das AssociaçOes de Cafeicultores do Cerrado. 0 Presidente
registra, ainda, a presença dos Srs. Adalberto Coelho Mendes, Valdo Berbert,
Marcelo de Pádua Felipe e Sérgio Moreira Martins, da EMATER, e Luiz
AntOnio Ribeiro, da Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé. Logo após, a
PresidOncia passa a leitura do Oficio n° 27/99, do Presidente da UNA, que
tece consideraçoes sobre o Projeto de Lei n o 193199, do Governador do
Estado, que cria o Instituto Mineiro do Café - IMC. 0 Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira tece comentários iniciais sobre a matéria em questâa A começar
pelo Sr. Murilo Badaro, convidados e Deputados falarn sobre 0 tema e se
envolvem em amplo debate. Encerrada essa fase, o Deputado Dimas
Rodrigues apresenta requerirnento no qual solicita que a Coniissao se faça
representar na Festa da Uva em Pirapora, a ser realizada em 1318/99.
Submetido a votaçao, é aprovado o requerimento. 0 Presidente tece
consideraçOes finals e informa que os assuntos ventilados na reuniâo se
encontram registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares e dos
convidados, convoca Os membros da Comissao para a prOxima reuniâo
ordinéria, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 30 dejunho de 1999.
Joâo Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues - Màrcio Kangussu -

Paulo Piau.
ATA DA 6a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0

As nove horas e trinta rninutos do dia dezessete de junho de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Elmo
Braz, Marco Regis e Maria Olivia, membros da supracitada Comissâo.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara
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aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado
Marco Regis, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, 0 Presidente
infomia que reuniâo se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui a Deputada Maria Olivia os Projetos de Lei n°s 146, 215 e 225/99 e
ao Deputado Marco Regis, os Projetos de Lei n°s 235, 240 e 249/99.
Encerrada a V Parte dos trabalhos, passa-se a 2a Ease da Ordem do Dia,
corn a discussâo e a votaçao de pareceres sobre matéria de deliberaçao
conclusiva das comissOes. Submetidos a discussâo e votaçâo, são aprovados
os Pareceres de Redaçao Final dos Projetos de Lei n°s 146, 215 e 225/99
(relatora: Deputada Maria Olivia), 235, 240 e 249/99 (relator: Deputado Marco
Regis). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissao para a prOxima
reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Regis - Paulo Pettersen - Ailton Vilela.

ATA DA 12a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e trés de junho de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissoes os
Deputados João Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Comissao. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacâo de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A PresidOncia informa que esta reunião se destina a
discutir a atual situação dos documentos do extinto DOPS, que se encontram
sob a guarda do Arquivo PUblico Mineiro, e a apreciar a niatéria constante na
pauta. A seguir, procede a leitura da seguinte correspondéncia recebida:
oficio do Secretário de Estado da Cultura, comunicando a impossibilidade de

0 comparecer a esta reunião e indicando a Dra. Edilane de Almeida Carneiro
0 como sua representante; carla do preso Aloisio Was Boas Novais, pedindo
E ajuda para ser transferido da cadeia em que se encontra, pelos motivos

alegados; pedido do Sr. João Batista Amaro de que esta Comissão empenhe-
0 se junto ao Governador e ao Comandante-Geral da Policia Militar para que

ele possa retornar ao quadro da Policia Militar, ao qua[ esteve integrado;
requerimento do Vereador AntOnio dos Reis Gonçalves, de Uberaba, em que
solicita a esta Comissao providéncias para reduzir 0 ICMS para Os
mototaxistas; do Presidente da Associaçao Cultural de Santos Dumont,
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Robson Rodrigues Esteves, em que solicita apuração de violência ocorrida
contra ele, no Ultimo dia 2 de maio, naquela cidade, conforrne as cópias
anexadas; denüncja do Sr. Geraldo de Oliveira, em que foi acusado de
suborno, pedindo providéncias desta Cornissâo; denóncia de advogado da
Comarca de Jequitinhonha, solicitando providéncias corn relaçao a
Iegitimacao de terras devolutas por meios fraudulentos, conforme a
documentacâo anexada; do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos,
de Salto da Divisa, em que manifesta sua preocupaçâo com a forma corn que
as empresas envolvidas corn o projeto de construçao da Hidreletrica de
ttapebi, no Estado da Bahia, vém atuando em Salto da Divisa; carta da
Coordenadora da Comissao Pastoral de Direitos Hurnanos da Arquidiocese
de Belo Horizonte, LUcia Cunha Frota, em que tece agradecimentos a esta
comissão; correspondéncia do Vereador Geraldo Rodrigues Sette, em que
solicita a esta Comissao seja levantada a ficha profissional do Sargento
Robson Eder Machado, que responde processo no Forum de Nova Era, por
ter liderado tentativa e atentado ao referido Vereador; cOpia de representacao
do Vereador Robinson Ayres Pimenta, de Ipatinga, encaminhada a Cornissao
de Direitos Humanos da OAB-MG, contra atos da 72a Subsecao da CAB de
Ipatinga, referente ao advogado Ronaldo de Souza; cOpia de requerimento de
Vereadores de Diadema, no Estado de Sao Paulo, em que registram voto de
protesto contra a Câmara Municipal de Ipatinga, que concedeu o titulo de
cidadão honorário ao Sr. Ronaldo de Souza, torturador comprovado,
conforme consta no dossie "Brasil, Tortura Nunca Mais". Em seguida, passa-
se a fase de designação de relatores, momento em que o Presidente
comunica que a Deputada Maria Tereza Lara foi designada relatora, em 10
turno, do Projeto de Lei n.° 340/99, do Deputado Carlos Pirnenta. Ato
continuo, na fase de discussão e votaçao de proposiçoes sujeitas a
apreciaçao do Plenário da Assembteia, a Presidencia determina a retirada da
pauta do Projeto de Lei fl.0 224/99, do Deputado Rogerio Correia, tendo em
vista a perda do prazo desta Cornissão, conforme requerirnento do autor da
matéria aprovado em Plenário. Passa-se a fase de discussâo e votação de
proposiçães que dispensam a apreciação do Plenario da Assemblela. Sobre a
mesa, a Requerirnento n.° 383/99. Submetida a discussâo e votaçao, em
turno Unico, e aprovada a proposiçào. A seguir, é iniciada a discussão e
votaçao de proposiçaes da Comissao. São aprovados seis requerimentos: da
Deputada Maria Tereza Lara, em que soticita seja realizada audiencia pUblica
para apurar as denUncias apresentadas pelo Vereador Francisco de Paulo da
Silva, de Conseiheiro Lafaiete, que sofreu agressOes fisicas par parte das
autoridades daquela cidade; do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita
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seja realizada audiéncia pUblica pare discutir a questão do canil da Sociedade
Protetora dos Animals localizado no Bairro Guarani, nesta Capital, corn a
presença dos convidados que mericiona; dos Deputados Maria Tereza Lara,
Marcelo Gonçalves e João Leite, em que solicitam seja encaminhàdo o 'Caso
Jaqueline" ao Ouvidor-Geral de Policia, nos termos da Lei fl.0 12.622, de
1997, para apurar denUncias de tortures promovidas pelo Delegado Marco
TUlio Facial Andrade, conforme noticiado nos jornais "Estado de Minas" do dia
20 de junho, caderno 'Gerais, Policia", p. 40, e "0 -Tempo", cM Betim, p. 8,
caderno "Policia", a tim de que as providencias seam tomadas; do Deputado
João Leite, trés requerimentos, em que solicita: seja realizada audiência
pUbica corn as entidades de defesa dos direitos humanos para discutir a
elaboração de projeto de lei que responsabilize penal, civil e
administrativamente, inclusive cam indenizaçâo pecuniária, a Estado e seus
agentes, nos casos de agressâo aos direitos humanos; seja realizada
audiencia pUblica para averiguar casos de denUncia de violéncia policial
recebidos por esta Cornissão e avaliar a trabalho desenvolvido pela Ouvidoria
de Policia de Minas Gerais, corn as convidados que menciona; sejam
tomadas providéncias para que seja efetuado o pagamento da despesa no
valor de R$269,40, referente a cópias xerox dos laudos periciais do conflito
dos sern-teto em Betim, conforme as comprovantes anexados. Neste
momenta, a Presidência inforrna que a 2a Parte desta reunião é de caráter
especial, tendo em vista a presenca dos seguintes convidados: Sra. Edilane
Maria de Almeida Carneiro e Heloisa Greco, para discutir a atual situação dos
documentos do extinto DOPS; registra-se, tarnbém, a presença do Dr. José
Roberto Gonçalves Resende, Ouvidor-Geral de Policia do Estado. 0
Presidente passa a palavra aos convidados e aos Deputados, cada urn por
sua vez, conforme consta nas notas taquigráticas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, convoca as membros da Comissâo para a proxima reuniäo
ordinária, determina da lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 30 de junho de 1999.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara.

AlA DA 82 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAQAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia vinte e trés de junho de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Sebastiâo Costa,
AntOnio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, José Milton e João Pinto
Ribeiro, membros da supracitada Comissao. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude
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da aprovação de requerimento do Deputado José Milton, dispensa a leitura da
ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reuniâo se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento da seguinte
correspondéncia: oficios dos funcionários da E. E. Padre Bento de Souza
Lima pertencentes ao quadro da educaçao, por meio da qual solicitam apoio
as reivindicaçoes que apresentam; do Deputado Joâo Leite, em que
encarninha solicitação da Sra. Maria Emilia Pereira de Souza, do Municipio de
Araçuai, que foi norneada para o cargo de P1, no dia 26/9/98, mas, por nâo
ter sido devidarnente comunicada e por inUmeros problemas de saOde do
marido, perdeu o prazo para se apresentar; de Especialistas de Educacao,
Supervisoras Pedagogicas e Orientadoras Educacionajs de Belo Horizonte,
solicitando o apoio dos mernbros da Comissao para a aprovaçâo da Proposta
de Emenda a Constituiço no 17199. Em face do exposto, o Presidente, no
primeiro caso, solicita a Area de Consultoria Ternâtica que verifique a
viabilidade legal do pedido e, em caso afirmativo, a forma legal de faze-b; e,
no segundo caso, decide por apresentar requerimento formulando apelo ao
Secretárjo da Educaçao para que estude a situação da referida senhora. A
seguir, o Presidente avoca para si a relatoria do Projeto de Lei no 239/99.
Esgotada a matéria destinada a V Parte da Reunião, o Presidente passa 6 V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de parecer
sobre proposiçâo sujeita a apreciaçâo do Plenário. Submetido a votaçâo, é
rejeitado o parecer do Deputado Dalmo Ribeiro Silva sobre o Projeto de Lei no
97/99, em que opina pela rejeiçâo da matéria. Após manifestaçao favorével
dos membros presentes, exceto o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o novo
relator da matéria, Deputado Joâo Pinto Ribeiro, acata em seu parecer a
Emenda no 1, do Deputado Antonio Carlos Andrada. Por motivo de força
major, o Deputado Dalmo Ribeiro e obrigado a se ausentar. 0 Deputado
AntOnio Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei no 97199, solicita prazo
regimental para emitir seu parecer. Na auséncia do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, relator do Projeto de Lei no 274/99, o Presidente redistribui a matéria ao
Deputado José Milton, que emite parecer pela aprovaçâo da matéria na forma
do Substitutivo no 1, da Comissâo de Constituiçao e Justiça. 0 Deputado
AntOnio Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei no 332/99, emite parecer
pela aprovação da matéria, corn as Emendas n°s 1 a 4 da Corn issão de
Constituiçao e Justiça. Prosseguindo, o Presidente passa 6 21 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussâo e a votação de proposição que
dispensa a apreciaçao do Plenário. Submetido a discussao e votaçao, é
aprovado o Projeto de Lei n o 313199 (relator: Deputado João Pinto Ribeiro). A
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seguir, o Presidente submete a votaçâo, e é aprovado, o Requerirnento
396/99. 0 Presidente passa a 3a Fase da Ordern do Dia,. compreendendo a
discussâo e a votaçâo de proposiçOes da Comissão. Subrnetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ern que solicita seja
enviado ofIcio ao Secretário da Fazenda, para que forneça informacOes sobre
o cronograma de repasse constitucional de 1% da arrecadaçâo estadual para
a FAPEMIG. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca Os rnembros da Cornissâo para a
próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Dalrno Ribeiro Silva

- João Pinto Ribeiro.
ATA DA V REUNIAG ESPECIAL DA COMISSAO OF PROPOSTA DE

EMENDAACONSTITUIcAO NO 19/99
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e trés de junho de mil

novecentos e noventa e nove, cornparecem na Sala das CornissOes os
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, José Milton e Wanderley Avila, membros da
supracitada Comjssão. Havendo nUrnero regimental, o Presidente "had doc",
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reuniâo e informa que não ha
ata a ser lida por se tratar da prirneira reunião da Comissão A PresidOncia
informa que a reuniâo se destina a eleger o Presidente e 0 Vice-Presidente e
a designar o relator. 0 Presidente determina a assessoria que proceda a
distribuiçâo das cédulas de votaçào e solicita ao Deputado José Milton que
atue como escrutinador. Feita a eleição e verificadas as cédulas, são eleitos,
corn trés votos, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, Os

Deputados Dalmo Ribeiro Silva e José Milton. Apôs dar posse ao Vice-
Presidente e ser enipossado por este, o Presidente agradece a confiança
depositada em sua pessoa e designa corno relator da matéria o Deputado
Wnderbey Avila. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a
próxima reuniâo extraordinária, determina a Iavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das ComissOes, 30 de junho de 1999.
Dalmo Ribeiro, Presidente - Wanderley Avila - Bilac Pinto.

ATA DA 12a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e nove, cornparecern na Saba das CornissOes os
Deputados Adebmo Carneiro Leâo, Arlen Santiago, Chico Rafael, Cristiano
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Canêdo e Ronaldo Canabrava, membros da supracitada Comissão. Está
presente tambem a Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Navendo nhlmero
regimental, 0 Deputado Cristiano Canedo, no exercicio da Presidência,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada per aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir a Sr. Hélio Areas,
Secretário Adjunto da Saüde; a Sra. Maria Rizoneide Negreira de AraCo,
Coordenadora do Programa de SaUde da Familia, da Secretaria da SaUde; Os
Srs. Eugenic Vilaça, Consultor da Organização Mundial de Saüde, e Elcio
Silva Dias, Presidente do Colegiado de Secretarios Municipais de SaUde -
COSEMS -; as Sras. Maria José Cabral Grillo Caldeira Bran!, Coordenadora
do Nücleo do Programa de Saüde da Familia - PSF -, da UFMG, e Miriam
AraUjo Coelho TibQrcio, Secretaria de SaUde de PerdOes; e a Sr. Raul
Messias Franca, Prefeito Municipal de Caeté, sabre o Programa de SaUde da
Famiiia - PSF - em Minas Gerais. 0 Presidente, Deputado Cristiano Canedo,
autor do requerimento que deu origem a esta reunião, tece suas
consideracoes iniciais. Participam dos debates todos Os parbamentares e
convidados e, tambérn, Os Srs. Paulo Ladeira, Prefeito Municipal de
Taparuba; José Martins, Delegado da 3 2 Conferéncia de SaUde de Ribeirao
das Neves, e Ivan José Santana, Secretérlo de SaUde de Governador
Valadares; as Sras. Cinzia Diniz Antonini e Déria Figueiredo Souza Coutinho,
Secretarias de Saáde de Santa AntOnio do Arnparo e Grao-Mogol,
respectivamente; e o Sr. Edson AntOnio Gomes, Secretário de SaUde de
Barra Longa, conforme consta nas notas taquigráflcas. A seguir, a Presidente
passa a discussäo e votação de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado
Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento em que pleiteia sejam solicitadas
informaçoes ao Ministro da Saüde sabre a estrutura e o funcionamento do
MG Jransplantes, responsável pela captacäo de órgãos no Estado. 0
Deputado Márcio Kangussu apresenta requerimento em que solicita que a
Comissâo interceda junta a Secretaria da Saüde a fim de que seja incluido um
odontóbogo em cada equipe de profissionais do Programa de Saüde da
Familia. Submetidos a votaçâo, cada urn par sua vez, são aprovados as
requerimentos. Cuniprida a finalidade da reunião, a Presidencia agradece a
presença dos parlamentares e convidados, convoca as membros da
Cornissao para a prôxima reunião ordinãria, deterrnina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, l 0 de julho de 1999.
Cesar de Mesquita, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Chico Rafael.
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ATA DA 73 REIJNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

CONSTITUIçAO E JUSTIA
As onze horas e trinta minutes do dia vinte e quatro de junho de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Ermano Batista, AntOnio Julio, Agostinho Silveira, Eduardo
Daladier, Paulo Piau e Maria Tereza Lara (substituindo esta ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão, par indicação da Lideranca do PT), membros da
supracitada comissão. Havendo nómero regimental, a 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 reunião
anterior, a qua[ é dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
Nos termos regimentals, a Presidéncia acusa a recebimenta do Projeto de
Resoluçâo n° 408/99, para a qual designou coma relator a Deputado
Agostinho Silveira. A seguir a Presidente inforrna que a reunião se destina a
apreciar a parecer sabre o Projeto de Resolucão n° 408/99. Passa-se a fase
de discussflo e votação de pareceres sabre proposiçOes sujeitas a apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, é aprovado a
parecer que conciui pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade do Projeto de Resolucão n° 408/99 (relator: Deputada Agostinho
Silveira). Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos pariamentares, convoca as membros da Comissâo para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau - Antonio JOlio - Eduardo Daladier.

ATA DA r REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DOS FUNDOS DO
PODER EXECUTIVO

As quatarze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de junho de mil
novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Dinis Pinheiro, Paulo Piau, Dimas Rodrigues, Pastor George,
Alvaro AntOnio e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão.
Havendo riUrnero regimental, a Presidente, Deputada Dinis Pinheiro, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Alvaro AntOnio, dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada
par aprovada e subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia esciarece
que a finalidade da reunião e ouvir a Deputado Federal Gilmar Machado, a
quern convida a tomar assento a mesa. 0 convidado, corn a palavra, faz a
sua exposição e, em seguida, é questionada pelos Deputados Dinis Pinheiro,
Maria Tereza Lara, Pastor George e Paulo Piau. 0 canvidado, após fazer
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suas consideraçoes finais, entrega ao Presiderite da Comissâo vários
documentos para serem anexados acs autos da CPI. Na fase de discussâo e
votaçâo de proposiçOes da Comissao, o Deputado Pastor George apresenta
requerimento, solicitanclo que seja convidado a depor nests CPI 0 ex-
Secretârio de Estado da Educaçao, Sr. Joâo Batista dos Mares Guia, para
expor sabre o FUNDEF em Minas Gerais. Colocado em votaçâo, é o
requerimento aprovado. 0 Presidente esciarece que 0 inteiro teor desta
reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidencia agradece a participaçao e a colaboraçao do Deputado Federal
Gilmar Machado pelos subsidios prestados aos trabaihos da Comissao,
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a prOxima reuniâo ordinaria, determina a Iavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissaes, 1 0 de juiho de 1999.
Dinis Pinheiro, Presidente - Alvaro Antonio - Maria Tereza Lara - Mauro

Lobo - Pastor George.
ATA DA V REUNIAO ESPECIAL DA COMISSA0 DE EDuCAçAO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As quatorze horas do dia vinte e alto de junho de mil novecentos e noventa

e nove, comparecem no Plenário as Deputados Sebastiao Costa e Dalmo
Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissao. Registra-se a presença dos
Deputados Paulo Piau, Mauro Lobo, Marcio Kangussu, Wanderley Avila,
Ailton Vilela, Fâbio Avelar, Antonio Julio, Hely TarqUInio e Adelmo Carneiro
Leao. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastiao Costa,
declara aberta a reuniâo e informa nao haver ata a ser lida, par se tratar do
primeiro debate pOblico. Informa tambem que a reunião se destina a
realizaçâo do debate pOblico Investimento em Glenda e Tecnologia faz 0
Desenvolvirnento Social e que as temas do painel de exposiçâo serâo
"aplicaçao de recursos, parcerias e resultados da area de ciência e tecnologia
em Minas Gerais". 0 Presidente faz suas consideraçOes iniclais e convida a
tornar assento a mesa dos trabalhos as Srs. Margareth Spangler Andrade,
Secretária de Ciência e Tecnoiogia; Daison Olzany Silva, Presidente da
FAPEMIG; Fabiano Ribeiro do Vale, Presidente do Forum das IFES-MG;
Dalcy Magela Nunes, técnica de projetos cooperativos do lnstituto Euvaldo
Lodi, e Magdala Alencar Teixeira, Presidente do CETEC, as quais farão
explanaçOes, e as Srs. Flávio Riani, Secretãrio Adjunto da Fazenda; Nilcéia
Moraleida Bernardes, assessora da SEPLAN-MG; Otaviano Lage, membro do
CONSEA; José do Carmo da Fonseca, Vice-Presidente do Conseiho Estadual
de Saáde; Francisco César de Sá Barreto, Reitor da UFMG; Patricia
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Mascarenhas, Diretora da Fundacâo Biorninas, e Janetti de Francischi,
Secretária Regional da SBPC, as quais participarao do debate. 0 Presidente
passa a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que ensejou
a reuniâo, pars suas consideracOes e sos expositores, pelo prazo individual
de 15 minutos. A seguir, o Presidente transfere a direçâo dos trabaihos ao
Coordenador do debate, Deputado Paulo Piau, que concede a palavra aos
debatedores pela prazo individual de 5 minutos. Segue-se amplo debate, corn
a participação dos Deputados e do pUblico presente. 0 Coordenador
comunica que apresentará dois requerimentos em Plenário e é apoiado pelos
presentes. Par meio do primeiro, solicita ao Governador do Estado que, na
elaboração da Lei Orçamentária, a ciéncia e a tecnologia sejarn estabelecidas
coma prioridade do Estado e que sejam repassados as recursos necessários
A FAPEMIG; e par meio do segundo, solicits so Presidente do Tribunal de
Contas que esse Orgâo seja rigido na flscalizacâo do repasse constitucional
de 1% da receita da arrecadaçâo estaduat. Cumprida a finalidade da reuniâo,
a Presidéncia agradece a presença dos expositores, debatedores,
parlamentares e do póbtico em geral, convoca as membros da Comissâo para
a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva

- João Pinto Ribeiro.
ATA DA 153 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIzAçA0

FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho de mu

novecentos e noventa e nove, cornparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Márcio Cunha, Olinto Godinho, Rêmolo Aloise, Miguel Martini e
Mauro Lobo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Marcia
Cunha, declara aberta a reuniäo e, em virtude da aprovaçâo de requerimento
do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual
é dada par aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente
informa que a reuniâo se destina a apreciar a matéria da pauta e comunica o
recebimento das seguintes proposiçOes, bern coma as relatores a que foram
distribuidas: Projetos de Lei n°s 51 e 366199 (Deputado Rog(§rio Correia);
134/99 (Deputado Mauro Lobo); 201 e 332/99 (Deputado Rémolo Aloise);
302/99 (Deputado Eduardo Hermeto); 258/99 (Deputado Olinto Godinho) e
Projeto de Resotuçâo no 408/99 (Deputado Màrcio Cunha). Passa-se a V
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçâo de
pareceres sabre proposiçOes sujeitas 6 apreciacào do Plenário da
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Assembleia. Colocados em discussâo e votaçao, sâo aprovados Os
Pareceres para o 1 1 Turno dos Projetos de Lei n

o
s 4/99 na forma do

Substitutivo n o 1, corn a Emenda no i (relator: Deputado Rogerio Correia);
43199 corn as Emendas n

o
s I e 2 (relator: Deputado Miguel Martini) e 151/99

na forma do Substitituivo n o 1, corn a Emenda n°1 (relator: Deputado Rêmolo
Aloise). Registra-se o voto contrário do Deputado Márcio Cunha ao Parecer
Para o 10 Turno do Projeto de Lei no 43/99. A seguir, o Presidente, na
qualidade de relator do Projeto de Resolucão no 408/99, emite seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovaçäo da matéria no j0 turno. Na fase de
discussão, fazem uso da palavra os Deputados Miguel Martini, Mauro Lobo,
Remolo Aloise e Márcio Cunha. Registra-se a presença do Deputado Eduardo
Hermeto. Encerrada a discussâo, o Deputado Mauro Lobo apresenta
requerii-nento solicitando o adiamento da votaçâo do parecer. Registra-se a
saida do Deputado Olinto Godinho. Colocado em votaçâo, é 0 requerimento
rejeitado. Durante a votaçâo do Parecer Para 0 1° Turno do Projeto de
Resoluçäo no 408/99, 0 Presidente verifica a salda dos Deputados Miguel
Martini e Mauro Lobo. Não havendo "quorum' pars a continuaçao dos
trabalhos, o Presidente suspende a reunião para que seja fella sua
recomposiçao. As 1 lh40min, a Presidencia reabre os trabalhos, verifica a
presença dos Deputados Remolo Aloise e Eduardo Hermeto e, devido a
inexisténcia de quorum" para o prosseguimento dos trabalhos, convoca Os
membros da Comissao para a prOxima reunião extraordinaria, as 14 horas,
com a finalidade de se apreciarem o Parecer para o 10 Turno do Projeto de
Resoluçäo no 408/99 e o parecer sobre a Ernenda no 3, apresentada em
Plenário, ao Projeto de Lei no 130/99, determina a lavratura da ata e encerra
os trabaihos.

Sala das Comissaes, 29 de junho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Remolo Aloise.
ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAC ESPECIAL GRANDE

HOTEL DE ARAXA
As dezesseis horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissaes os Deputados Rémolo
Aloise, Ailton Vilela, CAsar de Mesquita, Luiz Fernando Faria e Alencar da
Silveira JOnior, membros da supracitada Comissao. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Rémolo Aloise, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Cesar de Mesquita,
dispensa a ieitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Estã presente, tambem, 0
Deputado Paulo Piau. A seguir, a Presidente informa que a reunião se destina
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a ouvir Os Srs. Mauri Martins Passig, sôcio-diretor da empresa de auditoria
Walter Heur; Carlos Alberto Cotta, ex-Presidente da COMIG, e José Clãudio
Pinto de Rezende, ex-Diretor da COMIG. A Presidéncia registra a presença
somente do convidado Mauri Martins Passig, que se faz acompanhar pela
Sra. Cristiana Escarpelli de Carvalho Costa, gerente da empresa de auditoria
Walter Heur. Prosseguindo, 0 Deputado Remolo Aloise passa a palavra ao
convidado, que faz uma explanacão geral sobre o tema. Encerrada a
exposicão, inicia-se a fase dos debates, ocasião em que fazem perguntas ao
convidado todos Os Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. 0 Presidente suspende a reunião por 5 minutos. Reabertos os
trabalhos, o Deputado Ailton Vilela apresenta requerimento de autoria do
Deputado Cesar de Mesquita em que solicita seja convidado a comparecer a
reuniâo da Cornissão a Sr. Manoel Garibaldi, Assessor de Planejamento e
Coordenacão da COMIG. Corn a palavra, o Deputado Luiz Fernando Faria
apresenta requerimento em que solicita a empresa de auditoria Walter Heur
uma cópia de ordern de serviço assinada entre a COMIG e essa empresa. Em
seguida, o Deputado Alencar da Silveira JUnior apresenta requerimento em
que solicita a empresa de auditoria Walter Heur a lista das empresas
fornecedoras que receberam pagamentos superiores a R$ 70.000,00,
referentes as obras de restauracão do Grande Hotel de Araxá. Colocados em
votacâo, cada urn por sua vez, são aprovados os requerimentos- Cumprida a
finatidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no dia 3016/99, as 11030min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabaihos-

Sala das Comissoes, 30 dejunho de 1999
Rémolo Aloise, Presidente - Ailton Vilela - César de Mesquita - Alencar da

Silveira JUnior - Luiz Fernando Faria.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N'304/99

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

0 projeto S lei em tela, do Deputado João Leite, visa a declarar de utilidade
pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santo
Antonio do Amparo, com sede nesse municipio.

Exarninado preliminarmente o projeto pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresenta a Emenda no 1, cabe agora a esta Cornissão deliberar
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conclus jvarnente sobre a rnatéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do
Regirnento Interno.

Fundamentaçâo
Corn sede no Municipio de Santo Antonio do Amparo, a entidade em exarne

possui caráter beneficente, cultural, assistencial e educacional. Sua principal
meta e prornover, coordenar e executar medidas que visem a assegurar a
reabilitaçao, a educaçâo, o ajustamento e o bem-estar dos excepcionais. Para
a consecuçâo desses objetivos, a Associaçâo mantém clinica especializada
no tratarnento e na educação do individuo portador de deficiéncia, além de
desenvolver trabaiho de suma irnportância de forrnação de recursos
hurnanos.

Por realizar obra meritôria e de grande aicance social, torna-se a entidade
merecedora do titulo declaratôrio de utilidade pblica.

Conclusào
Pelo exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 304/99 corn a

Ernenda no 1, da Comissâo de Constituiçâo e Justiça.
Sala das CornissOes, 30 de junho de 1999.
Cristiano Canedo, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 336199
Comissao do Trabaiho, da Previdencia e da Ação Social

ReiatOrio
De iniciativa do Deputado Agostinho PatrUs, o projeto de lei em epigrafe

visa a declarar de utilidade páblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Dores de Campos, corn sede nesse rnunicipio.

Exarninada preliminarmente a rnatéria pela Comisso de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Cornissâo deliberar conclusivarnente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regirnerito interna

- 	 Fundamentacao
A APAE de Dores de Campos e urna sociedade civil sem fins lucrativos que

desenvolve atividades de caráter essencialmente assistencial.
Conforme indica a prOpria denominação, ela está voltada para a prornoção

e a integraçâo do excepcionai na sociedade, seja criando estabelecimentos
de ensino especializado, seja esciarecendo, orientando e auxiliando Os pais e
amigos no relacionamento corn ele.

Isso posto, acreditarnos ser a instituição merecedora do titulo de utilidade
pUbkca.

- Conclusao
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 336199 na
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forma original.

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1999.
Arnilcar Martins, relator.

PARECER PAR.A 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 279/99
Comissâo de Politica Agropecuária e Agroindustrial

RelatOrio
o Projeto de Lei no 279/99, do Deputado Doutor Viana, autoriza a

renegociaçâo dos créditos do Estado oriundos de contratos da MinasCaixa
corn os produtores rurais.

A proposiçäo foi distribuida as CornissOes de Constituição e Justiça, de
Politica Agropecuaria e Agroindustrial e de Fiscalizaçâo Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos regimentals. A Comissäo de
Constituiçâo e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n o i, que apresentou

Cumpre-nos, agora, opinar sobre a matéria, quanto ao mérito.
Fundamentaçâo

Urn prograrna oficial S crédito rural que disponha de recursos financeiros
ern quantidade e no momento adequados, corn taxas de juros compativeis
corn a natureza da atividade e, ao lado de um piano eficiente de garantia de
preços minimos, urn dos principais, se não 0 rnais importante, instrurnentos
de qualquer poiitica agricola séria. No Brash, notadarnente apOs a
irnpiernentaçâo do Piano Real, o que se observa é que esses rnecanisrnos de
gestào, infelizmente, foram relegados a piano secundario, levando 0 setor
agroindustrial a uma crise sem precedentes na histOria do Pals.

0 reflexo dessa auséncia de planejamento foi a descapitalização desse
segmento da economia e a conseqUente eievaçâo do Indice de inadimplencia
observado entre os produtores que contraIrarn ernpréstimos corn instituiçoes
financeiras oficiais e privadas. A incidência de correçäo monetária, que, no
inicio desses financiarnentos, chegava a 35% ao rnês, aliada a cobrança de
juros, niultas e outros encargos, fez corn que muitas dessas dIvidas se
tornassem irnpagáveis, resultando, ate mesmo, na perda de imôveis para o
pagarnento de tais obrigaçOes.

Por isso, juigamos que a apresentaçâo do projeto ern tela e bastante
louvávei e oportuna. No caso dos agricultores que contrairam ernpréstirnos
corn a MinasCaixa, que se encontra em processo de iiquidaçâo extrajudicial,
é necessário urn rnecanisrno que confira 30 Estado 0 poder de renegociar
esses créditos, de forma a promover a revisâo dos juros cobrados, dos
critérios e indices utilizados para correcão rnonetária, dos prazos de
pagarnento e outros fatores que oneram os devedores.
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Corn relaçao so Substitutivo n o i, apresentado pela Comissâo de
Constituiçao e Justiça, entendemos que amplia 0 alcance da proposiçâo
original, estendendo Os beneficios a outros devedores de instituiçOes
financeiras oficlais, liquidadas ou privatizadas, razão pela qual deve prosperar
nests Casa.

Conclusao
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 279/99,

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o i, apresentado pela Comissâo de
Constituiçao e Justiça.

Sala das ComissOes, 30 de junho de 1999-
Joâo Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - Paulo Piau

- Márcio Kangussu.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 3 DE JULJ-4O DE 1999

ATAS

ATA DA sl a REUNIAO ORDINARIA, EM 1017199
PresidOncia dos Deputados José Braga e Gil Pereira

Sumario: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 3 Fase (Expediente): Ata -
Correspondencia: Oficio n o iíe (encaminha o Projeto de Lei n o 424/99), do
Procurador-Geral de Justiça - 2a Ease (Grande Expediente): Apresentaçâo de
ProposiçOes: Projetos de Lei n

os 425 a 432/99 - Projeto de Resoluçäo no
433/99 - Requerirnentos n

os 445 a 448/99 - Requerimentos dos Deputados
AntOnio Carlos Andrada (2), Paulo Piau e Elbe Brandâo - ComunicacOes:
ComunicacOes das ComissOes de Educacáo, de Direitos Humanos e de
Politics Agropecuária e dos Deputados Ronaldo Canabrava (2), Wanderley
Avila e Marco Regis - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Elbe
Brandâo e dos Deputados Ivo José, Joâo Pinto Ribeiro, Dimas Rodrigues,
AntOnio Carlos Andrada e Márcio Cunha - 2 8 Parte (Ordem do Dia): l a Ease:
Abertura de lnscriçOes - QuestOes de ordern; chamada para recomposiçâo de
"quorum": existência de nómero regimental para a continuaçâo dos trabalhos -
Designacão de ComissOes: Comissâo Especial pars Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda a Constituicâo no 20/99 - Leitura de ComunicacOes -
Decisão da Presidéncia - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da
Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre a lndicaçâo do Titular da
UTRAMIG; discurso do Deputado Joâo Leite; questâo de ordem -
Encerrarnento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho

- Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Ambrôsio Pinto - Amilcar
Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro -
Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pirnenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dm15 Pinheiro - Djalma
Dmniz - Doutor Viana - Eduardo Brandao - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozmnhos - Elbe Brandäo - Ermano Batista - Hely
Tarqüinio - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joâo Leite - João Paulo - Joäo
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando
Earia - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marcoq Regis -
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Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastiao Costa - Sebastiac Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Aberturao Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hlOmin, a lista de
comparecirnento registra a existéncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo 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.

ia Pade
ja Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Joäo Paulo, 2 0-Secret6rio 'ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que e aprovada sem restriçOes.
Correspondencia

- 0 Deputado Diizon Melo, 1°-Secretario, lé a seguinte correspondéncia:
"OFICIO N O 1/99*

Belo Horizonte, 30 de junho de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, para anélise a

deliberaçao dessa augusta Casa Legisiativa, o projeto de lei anexo, que altera
o Piano de Carreira do Servjdor do Ministério Püblico e da outras
providéncias.

o projeto de lei, de minha iniciativa, está embasado no disposto no § 20 do
art. 66, c/c art. 122, da Constituiçao do Estado, e visa adequar o texto da Lei
no 11.181, de 10 de agosto de 1993, a Emenda Constitucional no 19, de
4/6/98, a decisães do egrégio Supremo Tribunal Federal, nas AçOes Diretas
de Inconstitucionalidade n

o
s 231-7 e 245-7.

Saliente-se que a revisâo do atual piano, além de necesséria, é
determinada peia Lei n o 12.993, de 30/7/98.

Apraz-me renovar a Vossa Excelencia meus protestos de especial estirna a
distinta consideraçâo.

Cordials saudaçoes,
Eparninondas Fuigencio Neto, Procurador-Geral de ,Justiça.
Justificativa do Projeto de Lei qua dispoe sobre o Piano de Carreira do

Servidor do Ministério Püblico do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Artigo 1°
Define que as carreiras previstas nos Quadros Permanente e Especial dos

163
Serviços Auxiliares do Ministério PUblico serâo constituidas de classes de
cargos da mesma identidade funcional, corn a composição numérica neles
indicada.

Artigo 2°
Estabeiece que as carreiras serâo conipostas de cargos de Agente, Oficial

e Técnico do Ministério PUblico, subdivididas em classes, estruturadas de
forma a permitir que o servidor, palo sistema de mérito pessoal, possa evoiuir
na carreira.

Artigo 3°
o dispositivo dá nova redação aos artigos 5°, 8 1, 91 e parégrafo Unico do

art. 11 da Lei no i't.i&i, de 10/8/93, adequando-os consoante a Emenda
Constitucional no 19, de 4/6/98 e decisâo do Supremo Tribunal Federal, nas
ADINs n

o
s 231-7 e 245-7.

Caste modo, o propOsito é revogar tanto a previsâo de qua o primeiro
provirnento dos cargos efetivos seré por meio de rernanejarnento seletivo,
corno o dispositivo que prevé como forma de investidura a ascensão
funcional.

Fica exphcito, assirn, que o ingresso nas carreiras do Quadro Permanente
dar-se-à por concurso püblico, nas classes iniciais dos cargos de Oficial do
MP D e de Técnico do MP C.

A evolucào nas classes subseqUentes será feita mediante prornocão
vertical ou por merecirnento, observadas as exigéncias legais e as
estabelecidas em resoluçäo do Procurador-Gerai de Justica.

A medida que houver promoçâo vertical para a classe subsequente da
mesma identidade funcional, haverá automâtica extinçâo quando ocorrer a
vacância de urn cargo na classe iniciat, ate atingir-se a nUrnero de cargos
propostos no Anexo I.

Lima vez atingido 0 nimero de cargos previstos no referido Anexo I, nova
vaga poderá surgir quando houver aposentadoria, exoneracâo ou prornoçào
vertical.

o artigo 90 dispöe sabre o desenvolvirnento na carreira do servidor efetivo,
desde que no exercicio do cargo, incluindo-se neste contexto, a modalidade
de promocâo por merecimento, conferida por ato exclusivo do Procurador-
Geral de Justiça.

o paragrafo Unico do art. 11 mantém a previsâo da extinção, corn a
vacéncia, dos cargos do Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do
Ministério Püblico, partindo da classe inicial.

Assim sendo, ressalva os cargos subseqüentes na carreira somente
enquanto houver servidor posicionado em ciasse anterior corn condicoes de
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abler promoção vertical.

Artigo 40
Propoe a extinçâo dos 80 cargos de Agente do MP, tendo em vista que

suas atribuiçoes já vêm sendo desempenhadas através de empresas
especializadas em serviços de natureza similar.

Artigo 5
Adequa a denorninação de cargo em cornissão do Quadro de Pessoal da

lnstituiçao, consoante determina a inciso V do art 37 da Constituição Federal,
cam redaçao dada pela Emenda Constitucional n o 19, de 4/6/98.

Artigo 6°
Objetiva o artigo destinar o cargo a estrutura administrativa, vez que a

Chefia de Gabinete é ocupada par membro da lnstituiçao.
Artigos 70 e 80

Os artigos pretendem reestruturar a quadro hole existente, cam objetivo de
oferecer rnelhor estrutura administrativa e de assessoramento ao gabinete do
Procurador-Geral de Justiça.

Tal medida propicia economia de despesa, ainda que modesta.
Artigo 90

Trata da tabela de vencimento, aplicãvel corn observância do que dispöe a
art 27 da Constituiçao Estadual: a prévia existéncia de dotação orçarnentária
suficiente para atender a despesa projetada, sern necessidade de créditos
suplernentares, e cam autorizaçao contida no art. 17, parágrafo Onico, da Lei
n° 12.960, de 20/7198 - Lei de Diretrizes Orcamentarias.

Corn a extinçâo da Gratificaçao prevista no § 20, abter-se-a reduçao do
crescirnento vegetativo na despesa corn pessoal.

Artigo 10
O artigo prevé que a Procurador-Geral de Justiça deverá, par rneio de

resolução, definir critérios e exigéncias para desenvolvimento do servidor na
carreira, desde 24/7/90, eis que cart. 10 da Lei n o 10.257 foi amisso quanta a
competência para regularnentação sabre progressão.

Referida regulamentaçao dar-se-é sem que ocorra, em qualquer hipotese,
pagamento de valor retraativo.

Artigo 11
Este artigo visa estabelecer teto para a remuneração do servidor do

Ministério Püblico, conforrne está previsto para as servidores do Tribunal de
Contas e do Poder Judiciario, respectivamente, no art. 31 da Lei n° 10.292, de
2/10/90 e art. 24 da Lei n° 10.856, de 5/8192.

Artigo 12
Preceitua que a disposiçao de servidar para outro Orgãa se dará sern onus
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para o Ministério Püblico, salvo as casos de serviço prestada ao Tribunal
Eleitorat, no perioda de eleição.

Artigo 15
Extingue as dispositivos que prevèern a remanejamento seletivo e 0 direito

a gratificacão de 20% (vinte par cento) do valor atribuido ac simbolo de
vencirnento do cargo de provimento em comissão, no caso em que o servidor
faz opção pela remuneraçãa percebida em razão de seu cargo de provimento
efetivo.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Propasiçães

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber praposiçôes e a conceder a
palavra aos oradores inscritas para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicães:
PROJ ETO DE LEI N O 424199

Altera a piano de carreira do servidor efetivo do Ministéria Püblica do
Estada de Minas Gerais e dá outras providencias.

Art. 1 0 - Os Quadros Especificos de Pravimento Efetivo do Pessoal dos
Servicos Auxiliares do Ministéria PUblico são as constantes no Anexo I desta
lei, corn a compasiçâo numérica neles indicada.

Parégrafo ónico - 0 Anexa II cantérn a correlação entre as padrUes dos
cargos da sistemática anterior e as resultantes desta lei.

Art. 20 - As carreiras, constituidas em classe na forma do Anexo I desta lei,
são compostas de cargos de pravimento efetiva de Agente do MP, Oficial do
MP e Tecnico do MP.

Paragrafo Cinica - A lotação setorial dos cargos far-se-6 par resolução do
Procuradar-Geral de Justiça.

Art. 30 - Os arts. 50, 80, 90 e paragrafo ónico do art. 11 da Lei n° 11.181, de
10 de agosto de 1993, passam a vigarar cam a seguinte redação:

"Art. 50 - Carreira é o conjunto de classes, inicial e subseqüente, da mesma
identidade funcianal, composta de cargos dispostos hierarquicamente.

Parágrafo Onico - Classe é a agruparnento de cargos efetivos de igual
denaminação e cam atribuiçães de natureza carrelata.

Art. 80 - 0 provirnenta dos cargos das classes iniciais das carreiras de
Oficial do MP D e Técnico do MP C do Quadro Permanente serã feito
mediante concurso de provas ou de provas e titulos.

§ 1 0 - As classes subsequentes nas carreiras dos cargos, constantes no
Anexo I desta lei, serão preenchidas mediante promoção vertical, nos termos
de resalucäo do Procurador-Geral de Justiça.
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§ 2° - 0 nUmero de cargos excedentes das classes iniciais será
autornaticarnente extinto, a medida que vagarem, quando ocorrer a promoção
vertical de seus ocupantes, observada a distribuiçao prevista no Anexo I.

§ 30 - Apos a extinção prevista no parágrafo anterior, a promocão vertical
dependeré de ocorréncia de novas vagas.

Art. 9° - 0 desenvolvjrnento na carreira do servidor efetivo, em exercicio do
cargo, far-se-6 por progressão, promoção horizontal, vertical e par
merecimento, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em
resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 11- ................................
Parágrafo Unico - Os cargos integrantes do Quadro Especial dos Serviços

Auxiliares do Ministério PUblico seräo extintos corn a vacãncia,
gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles, em nenhuma hipótese, daN
se-a substituto.

Art. 40 - Ficam extintos, corn a vacãncia, os cargos de Agente do MP, sendo
assegurado aos atuais ocupantes que cumprirem as exigéncias legais a
promoção vertical as classes subseqüentes, constantes no Anexo I.

Paragrafo Unico - A extinção prevista no "caput" deste artigo ocorreré,
gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles, em nenhuma hipótese, dar-
se-ão substitutos.

Art. 50 - Os cargos do Grupo de Execuçao, com denominação Assistente
Administrativo, cOdigo MP-EX01, sirnbolo A-17, passam a denominar-se
Supervisor Assistente e a integrar o Grupo de Supervisão intermediária,
cOdigo MP-5G02, simbolo MP-17.

Paragrafo Unico - Os cargos referidos no "caput" deste artigo não se
incluem no limite previsto no art. 6 0, §20, da Lei n° 10.257, de 24 de julho de
1990, corn redaçao dada pelo art 47 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de
1993.

Art. 60 - 0 cargo em comissão de Chafe de Gabinete passa a denorninar-se
Assessor Administrativo do Procurador-Geral de Justiça, rnantidos 0 rnesmo
código MP-DAS02 e simbolo SOl.

Art. 70- São transforniados 3 (trés) cargos de Assessor Tecnico, cOdigo MP-
DAS06, e 3 (trés) cargos de Assessor II, codigo MP-DAS05, ambos simbolo
503, em 4 (quatro) cargos de Assessor de Gabinete, cOdigo MP-DAS08,
simbolo S02.

Parãgrafo (mica - A transforrnaçao de que trata o "caput" deste artigo dar-
se-a quando ocorrer a vacância dos cargos de Assessor Tecnico e Assessor
II, na proporção de 3 (trés) cargos na situaçâo atual para 2 (dois) cargo na
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situacão nova, na forma do Anexo Ill.

Art. 80 - Os cargos de Assessor Administrativo do Procurador-Geral de
Justiga e de Assessor de Gabinete, de que tratarn os arts. 6 0 e 70 desta lei,
são lotados no Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, passando a cornpor
o Anexo VI da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993.

Art. 90 - A tabela de vencirnentos dos servidores ativo e inativo dos Quadros
de Pessoal dos Servigos Auxiliares do Ministério Püblico é composta de
padrOes escalonados verticalmente, segundo indices constantes no Anexo IV
desta lei.

§ 1 0 - No valor estabelecido na alinea "b" do Anexo IV desta lei, estão
incluidos Os reajustes quadrimestrais e as antecipagOes bimestrais
concedidos aos servidores do Ministério PUblico, bern corno a diferenca de
vencimento resultante de residuos salariais do piano de carreiras decorrentes
do disposto nas Leis n°s 11.115, de 16 de junho de 1993, e 11.181, de lode
agosto de 1993.

§ 21 - Corn a fixaçao dos valores dos padrOes de vencimento referidos neste
artigo, fica extinta, consoante o disposto na Lei n° 12.993, de 30 de juiho de
1998, a vantagern da Gratiflcacão de Incentivo ao Aperfeiçoamento
Funcional, prevista no art. 25 da Lei n o 11.181, de 10 de agosto de 1993,
ficando assegurado ao servidor o posicionarnento correspondente a
vantagem por ele obtida na carreira na classe em que for posicionado,
quando da aphcação desta lei.

Art. 10 - Compete ao Procurador-Geral de Justiça estabelecer as exigéncias
para desenvolvimento do servidor na carreira a partir da Lei n° 10.57, de 24
dejulho de 1990.

Parágrafo Onico - A aplicacão do disposto no "caput" deste artigo não
implicará, em hipOtese alguma, pagarnento de valor retroativo devido a novo
posicionarnento.

Art. 11 - A remuneração, a qualquer titulo, do servidor do Quadro de
Pessoal dos Servicos Auxiliares do Ministério Pübiico não poderâ exceder a
90% da remuneração do Procurador de Justiça, excetuadas, em arnbos Os

casos, as vantagens por tempo de serviço.
Art. 12 - A disposicão de servidor ocupante de cargo do Quadro de Pessoal

dos Serviços Auxiliares do Ministerio Püblico para outro órgão será sem Onus
para a lnstituição.

Paragrafo ünico - Excetuarn-se os casos de convocação para prestar
serviço no Tribunal Regional Eleitoral —TRE -,em periodo eleitoral.

Art. 13 - Da aplicação do disposto nesta lei nao resuitará aumento de
despesa, que se lirnitará aos créditos orçamentários consignados no
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orçamento original do corrente exercicio.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 15 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário, em especial os arts. 70,

20,50 e 51 da Lei no 11.181, de 10 de agosto de 1993.
Belo Horizonte, aos de de 1999.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1 0 da Lei no, de de de 1998)

Procuradoria Geral de Justiça
* - 0 quadra a que se refere este anexo,foi publicado na edicao do "Diário

do Legisiativo" de 317/99.
ANEXO lie ill

(a que se refere 0 art. Da Lei n°, de de)
Correspondencia entre as Padroes de Vencirnento

* - Os quadros referentes a estes anexos, foram publicados na edicao do
"Diana do Legislativo" de 3/7/99.

- Pubhcado, vai o projeto as Comissoes de Justiça, de Administraçao
PUblica e de Fiscaiizaçâo para parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102,
do Regimento interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
PROJETO DE LEI N o 425/99

Declara de utilidade pUblica a Associaçao de integraçao da Criança, corn
sede no Municipio de Pouso Alegre.

A AssemblAia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utihdade póblica a Associaçao de lntegraçâo da

Criança, inscnita no CGC-MF sob o n o 00.568.036/0001-76, corn sede na Rua
Dom Lafalete Libanio, 144, no Municipio de Pouso Alegre.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contránio.
Sala das Reunioes, de junho de 1999.
Chico Rafael
Justificaçao: A Constituiçao Cidada idealizou pnincipios e normas

objetivando rnelhor tratamento para cnianças pobres, abandonadas ou orfâs
do Brasil. Entretanto, essa medida não bastou para diminuir a sofrimento e a
grau de miserabilidade de menores pUberes e impüberes das vaniadas etnias
que formam o povo da Repübhca Federativa do Brasil.

A sociedade pouso-alegrense, sensivel e preocupada em formar uma
sociedade digna de respeito e bem-educada, rnostrou que a iniciativa privada
pode realizar açOes e coiocar em prática projetos que, efetivamente,
solucionem os graves problemas por que passam nossas crianças.
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Atualmente, a Associaçào de lntegraçâo da Criança abriga e presta

assisténcia material a urn grande nOmero de crianças necessitadas,
contribuindo, assim, para a formaçâo de futuros cidadäos, alern de rnantê-las
afastadas das infraçoes.

Diante do exposto e levando-se em consideracão que a Associaçâo
preenche todos as requisitos da Lei n o 12.972, de 2717/98, que dispöe sobre
declaração de utilidade páblica, conclui-se que nenhum abice existe para 0
êxito desta proposiçâo.

Esperamos contar corn a apoio de nossos itustres pares para a aprovacâo
deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
edo Trabaiho para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 426/99
Cnia delegacia policial especializada na prevenção e no combate a crimes

em areas destinadas a eventos esportivos - Delegacia do Torcedor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autonizado a criar delegacia poticiat

especializada na prevençäo e no combate a crimes em areas destinadas a
eventos esportivos e em suas imediacOes.

Parágrafo Unico - A delegacia de que trata a "caput" deste artigo seré
subordinada a Secretania de Estado da Seguranca PUblica e dotada de
pessoat especializado.

Art. 20 - Ao titular da aludida delegacia, caberá, junto corn a direçâo dos
estédios, ginésios esportivos e demais setores envolvidos na realizaçâo de
espetáculos esportivos, notadamente aqueles que se dedicarn ao futebol
profissional, a elaboração de programas e pianos preventivos e de combate a
crimes, para garantir a segurança dos cidadâos e dos bens mateniais e
patrimoniais.

Art. 30 - Os recursos necessérios para a consecução dessa lei estarâo
incluidosno orçamento da Secretaria de Estado da Segurança Püblica.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçâo.
Art. 50 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reunioes, dejunho de 1999.
Alencar da Silveira Junior
Justif'icatiçâo: Esta proposiçâo tern como objetivo garantir a seguranca dos

cidadâos e a preservação de equiparnentos e dernais bens materiais e
patnimoniais quando da realizaçào de espetáculos esportivos.

Em face do aurnento da violência nos dias em que esses eventos ocorrem,
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principalmente quando da realização de partidas de futebol envolvendo
grandes equipes profIssionais da Capital mineira, torna-se imperioso 0
suporte técnico e operacional especifico, para que Se possa desenvolver urn
"know how" que tenha pci objetivo a reduçâo do nürnero de crimes
relacionados acs aludidos eventos.

A Delegacia do Torcedor viria suprir essa lacuna, proporcionando major
segurança e tranquilidade aos cidadaos e as empresas envolvidas nessas
atividades.

Por tratar-se de proposiçäo que visa ao bem-estar da coletividade, espero
merecer o apoio dos nobres pares a sua aprovaçao.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Administraçäo
Riblica e de Fiscalizaçao Financeira pare parecer, nos termos do art. 188, dc
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 427/99
lnstitui a semana de combate ao alcoolismo no Estado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituida a sernana de combate ao alcoolismo, a ser

comemorada anualniente, no mês de junho, na sernana em que ocorrer 0 dia
dez.

Art. 20 - A Secretaria de Estado da Educaçâo, em conjunto corn a Secretaria
de Estado da SaUde, promoverá campanhas educativas de combate ao
alcoolismo.

§ 1°- As campanhas de que trata o "caput" deste artigo constarão de:
- palestras educativas em sala de aula da rede püblica e da privada;

II - atos pUblicos visando a divulgar a campanha;
Ill - visitas a estabelecimentos que comercializem bebidas alcoOlicas, para

divuigaçâo da carnpanha;
IV - atendimento psicológico para os alcoólatras e seus familiares nos

hospitals pUblicos e postos conveniados do Serviço (inico de SaOde - SUS -;
V - outras campanhas que visem a combater o alcoolismo.
§ 20 - A Secretaria de Estado da Educaçâo, por ocasiâo das comemoraçães

da semana de combate ao alcoolismo, promoverá o envolvimento de todos Os
alunos da rede pOblica estadual nas campanhas realizadas.

Art. 40 - Os Orgãos pUblicos estaduais interessados em participar das
campanhas incluidas nas comemoraçOes da sernana de combate ao
alcootismo poderâo faz&-Io mediante:

I - palestras;
li - debates: 	 -
Ill - seminários;
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IV - towns técnicos;
V - outras formas de eventos que enfatizeni o espirito de fraternidade

solidariedade alusivos a campanha.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 60 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniaes, 29 de junho de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificaçáo: 0 projeto de lei qua ora apresentarnos tern por objetivo instituir

a sernana de combate ao alcoolismo no Estado. A escolha da data deve-se
ao fato de ser a mesma do aniversário mundial dos Alcoalicos AnOnimos -AA-

entidade fundada em 10/6/35, brilhante iniciativa que rnerece todo o apoio.
o alcoolismo é uma doença progressiva, incurável e fatal: ainda assirn, nâo

recebe a devida atenção das autoridades. Espanta a naturalidade com que as
pessoas e autoridades encaram o fato. E cornum depararmos corn pessoas
ernbriagadas, caidas no châo, conio verdadeiros farrapos hurnanos e, na
maioria das vezes, acharrnos que se trata de uma banalidade.

Vale ressaltar, ainda, que o alcoolismo e urn dos principais fatores
responsáveis pela desagregacâo e inquietacão familiar e social, o que
reclarna providOncias e acOes concretas.

A cornemoraçâo anual da semana de cornbate ao alcoolismo vem para
suscitar reflexães sobre as perigos qua o álcool representa para os usuários,
seus familiares e a sociedade.

o álcool é urna droga altamente nociva. Leva os usuários a exclusâo social
e a morte. Expöe ao ridiculo pessoas de bern e pessoas psicobogicarnente
frágeis Ainda assirn, é encarado corn urna naturalidade absurda. Ressalte-se
que a ernbriaguez é também fator relevante na violéncia do trânsito e no
auniento do Indice de crirninalidade.

Por sua inquestionavel irnportância e releväncia social, apresentamos esta
proposicâo, para cuja aprovaçäo esperarnos contar corn o apoio de nossos
pares, pois acreditarnos que ire ajudar na conscientizacäo de todos quanto
aos perigos que 0 alcoolismo representa.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica e de Saüde para
parecer, nos terrnos do art. 188, c/do art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI NO 428/99
Cria o Conselho Estadual de Cornbate aos Efeitos das Secas, altera a Lei n°

11.711, de 23 de dezembro de 1994, qua dispoe sobre a Comissâo de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE -, e dé outras
providencias.

A Assernbleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art- 1 0 - Fica criado o Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos das
Secas, ôrgâo deliberativo e normativo vinculado Secretaria de Estado do
Pianejarnento e Coordenaçao Geral - SEPLAN.

Art. 2° - Compete ao Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos das
Secas:

I - propor açOes permanentes ou emergenciais de combate continuado aos
efeitos da seca em todo o territôrio do Estado;

- opinar sabre propostas do Poder Executivo que visem a empreender
açOes para o combate a seca em todo o território mineiro;

III - apreciar e publicar, ate 31 de dezembro de cada ano, relatório anual
sobre a situação hidroiógica de cada região do Estado;

IV - supervisionar, acompanhar e aval jar a execução dos pianos de trabaiho
dos Orgäos püblicos responsãveis peio combate sos efeitos das secas:

V - apreciar e aprovar, no ârnbito do Poder Executivo, a proposta de
orçarnento anuai do setor pUblico estaduai na area do combate as secas:

Vi - deliberar sobre os recursos financeiros a serem repassados aos
municipios em estado de ernergéncia ou de calarnidade pübhca em virtude da
seca, bern como fiscalizar sua aplicação;

VII - coordenar, de forma integrada e harmonica, a açâo das areas
competentes da administração estadual, visando a major rapidea e eficiencia
no cornbate sos efeitos das secas;

Viii - estimular a irnplantaçâo de programas de convivio corn a seca e de
combate aos seus efeitos nas escolas pubhcas estaduais;

IX - divuigar informaçOes sobre prograrnas e projetos para o combate aos
efeitos das secas;

X - autorizar a abertura de creditos especiais e financiamentos bancários
para os pequenos e médios produtores rurais das regiOes afetadas peia seca,
para o custeio de suas atividades agroindustriais;

Xi -planejar, coordenar, supervisionar e orientar a forrnulação e a execuçao
de pianos e programas de desenvoivirnento econOmico e social para a região
Nordeste do Estado, na area de atuaçao da Superintendencia de
Desenvolvirnento do Nordeste - S(JDENE -:

Xfl - formular e propor diretrizes e açOes necessárias a definiçao de
politicas de desenvolvimento econOmico e social para a regiâo Nordeste do
Estado, tendo em vista sua compatibilizaçâo com as politicas dos Governos
Estadual e Federal:

XflI - fixar critérios de concessão de estimulos fiscais efrnanceiros.
Art. 30 - 0 Conseiho será composto de representantes dos seguintes

órgãos, nomeados peio Governador do Estado:
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- urn representante da Secretaria de Estado do Pianejamento e

Coordenação Geral - SEPLAN -;
- urn representante de cada associaçâo rnicrorregional do Norte de Minas

edo vale do Jequitinhonha;
iii - urn representante da Associaçâo dos Vereadores da Area Mineira da

SUDENE - AVAMS -;
IV - urn representante da Assembléia Legislativa;
V - urn representante da Fundacão Nacional de SaUde - FNS -;
VI - urn representante da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São

Francisco - CODEVASF -;
VII - urn representante do Departamento Nacional de Obras contra as

Secas - DNOCS -;
VIII - urn representante da Cornpanhia Energética de Minas Gerais - CEMIG

IX - urn representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

X - urn representante da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -;

XI - urn representante da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASA-MG -:

XII - urn representante do Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM -;
XMl - urn representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuâria

Abastecjmento e da Empresa de Assisténcia Técnjca e Extensão Rural de
Minas Gerais - EMATER-MG -;

XIV - um representante da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil -
CEDEC.

§ 10 - Cada rnembro do Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos das
Secas teré urn suplente, que o substituirá em caso de impedimenta.

§ 20 - 0 Conselho Estadual de Combate aos Efeitos das Secas será
presidido pelo representante da SEPLAN.

§ 30 - A participação no Conseiho é considerada serviço pUblico relevante,
vedada a rernuneração de seus membros, a quaiquer titulo.

Art. 40 - 0 órgão executivo do Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos
das Secas serã o Instituto de Desenvoivimento do Norte de Minas e Vale do
Jequitinhonha - IDENORJE -, so qual competem as açoes de cunho
operacional demandadas pelo Conseiho e a elaboracão das infotrnaçöes
necessârias a suas deiiberaçOes.

Art. 50 - 0 regulamento do Conselho Estaduat de Combate aos Efeitos das
Secas disporá sobre a forrnação de cãmaras especiaiizadas, sobre a
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dinãmica das reuniOes plenárias e sobre outras questoes de carãter
especifico.

Art. 6° - As despesas corn a instalaçao do Conseiho correrâo a conta das
dotacoes orçamentárias prOprias da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coorderiação Geral.

Art. 7°- Os arts. 10 a 50 e 13 a27 da Lei n o 11.711, de 23 de dezernbro de
1994, passani a vigorar corn a seguinte redaçâo:

"Art. 10 - A Cornissâo de Desenvolvirnento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE -, entidade autárquica, corn autonornia administrativa e
financeira, personalidade juridica de direito püblico, prazo de dura(;âo
indeterminado, corn sede e foro na Capital do Estado, vinculada a Secretaria
de Estado de Assuntos Municipais, criada pela Lei Complementar n o 12, de 6
de outubro de 1964, passa a denorninar-se Instituto de Desenvolvimento do
Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha - IDENORJE -, ficando vinculada a
SE P LA N

Parágrafo ünico - As denorninaçOes Instituto de Desenvolvimento do Node
de Minas e Vale do Jequitinhonha e IDENORJE se equivalem nesta lei para
identEficar a entidade de que trata este artigo.

Art. 20 - A area de atuagao do IDENORJE abrange os municipios
integrantes da Area Mineira da SIJDENE, definida por lei.

§ 1°- Em caráter ernergencial, a atuaçâo do IDENORJE poderá estender-se
a outros municipios em estado de calamidade pUblica devido a seca.

§ 2° - Os recursos concedidos ao IDENORJE, direta ou indiretamente, peta
SUDENE, so poderào ser aplicados ern localidades situadas dentro da area
geográfica e econOrnica de que trata o "caput" deste artigo.

§ 3° - Para o desenvolvimento de suas atividades, o IDENORJE poderá
manter escritOrios nos diversos municipios da região.

Art. 30 - 0 IDENOR,JE tern pot finalidade elaborar, coordenar e executar Os
pIanos, programas, projetos e atividades de aproveitamento dos recursos da
Area Mineira da SUDENE, corn vistas ao seu desenvolvirnento econOrnico e
social.

Art. 40 - Compete ao IDENORJE:
- articular-se corn instituiçoes pUblicas federals, estaduais e municipais,

objetivando açOes integradas que visem a soluçâo dos problernas regionais:
II - negociar recursos nacionais ou estrangeiros para a realizagäo de

programas, projetos e atividades destinados ao desenvolvimento da regiâo e
20 aproveitamento máximo de seu potencial;

Ill - elaborar e subrneter a aprovaçâo do Governador do Estado 0 Piano
Gera[ de Aproveitamento da Area Mineira da SUDENE;

175
IV - enviar ao Governador do Estado relatOrios e programaçOes anuais

sobre as setores pUblicos atuantes na região;
V - planejar e desenvolver açôes que visern a incentivar a produçâo

artesanal local e a prornover sua cornercialização;
VI - prornover a methoria do nivel de vida da população regional, mediante a

elaboracâo, a coordenaçao e o incentivo a irnplantagão de projetos de infra-
estrutura, saneamento, habitaçäo, agricultura, transporte, cornunicaçâo,
educaçâo e saüde;

VII - prestar assessoria técnica as entidades e associaçöes comunitàrias da
Area Mineira da SUDENE, para a consecuçâo de seus objetivos;

VIII - acompanhar as projetos e obras desenvolvidos par Orgáos e entidades
pUblicas, certificando-se de que seus objetivos estâo sendo cumpridos de
forma adequada as condiçOes e as necessidades da regiâo;

IX - articular-se corn organismos nacionais e internacionais, tendo em vista
o desenvolvimento de programas e projetos para a regiâo;

X - representar as interesses da regiâo e articular formas de atuagão corn
instituiçães municipais, estaduais e federals que ali atuem;

XI - articular-se corn as dernais unidades do Sisterna Estadual de
Planejamento e Coordenaçâo Geral na identificação, alocaçâo e
adrninistraçâo de recursos nacionais e internacionais e de outras fontes, para
o desenvolvirnento de suas atividades;

XII - coordenar a promoçâo de oportunidades empresariais visando a atrair
investimentos para a regiâo;

XIII - coordenar as atividades de encaminharnento de solucöes ern
assuntos de interesse do Estado de Minas Gerais junto a Superintendéncia
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

Art. 50 -0 IDENORJE tern a seguinte estrutura orgânica:
- unidade de direçâo superior: Diretoria-Geral;

II - unidades adrninistrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejarnento e Coordenaçao:
1 - Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
2 - Coordenadoria de Modernização Adrninistrativa;
c) Diretoria de Adrninistração e Finanças:
1 - Divisao de Administragão:
1 .1 - Serviço de Material e Patrimônio;
1.2 - Serviço de Docurnentaçao e Arquivo;
1.3- Serviço de Pessoal;
1.4 - Serviço de Apolo Administrativo;
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2 - Divisâo de Finanças:
2.1 - Serviço de Administraçao Financeira;
2.2 - Serviço de Contabilidade;
d) Diretoria Técnica:
1 - Coordenadoria de Estudos e Pesquisas:
1.1 - NOcieo de Pesquisa;
12 - Nücleo de lnformaçâo e Documentaçao;
2 - Coordenadoria de Planejamento Regional:
2.1 - NUcleo de Infra-Estrutura Regional;
2.2- NUcieo de Desenvolvimento Social;
2.3 - Ncieo de Desenvolvimento EconOmico e do Meio Ambiente;
3 - Coordenadoria de Estimulo e Incentivo ao Artesanato:
3.1 - Nücleo de Comercializaçao;
3.2 - Nácleo de Assisténcia ao Artesão;
4 - Coordenadorias de Açâo Regional.
§ 10 - 0 nUrnero e a Iocalizaçâo das Coordenadorias de Açâo Regional

mencionadas neste artigo serão definidos em regulamento.
§ 21 - A competência e a descriçao das unidades administrativas previstas

neste artigo serão estabelecidas no regulamento do IDENORJE, aprovado em
decreto do Governador do Estado.

Art. 13 - A diretoria do IDENORJE e composta de urn Diretor-Geral e de
dois Diretores, todos de Iivre nomeaçâo e exoneração pelo Governador do
Estado.

Art. 14 - Compete ao Diretor-Geral do IDENORJE:
- administrar a entidade e exercer a coordenaçâo das unidades

administrativas, praticando os atos de gestâo necessários;
II - aprovar os pianos e programas gerais de trabaiho do IDENORJE;
II . - aprovar e submeter ao Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos das

Secas a proposta orçamentària anual e o Piano Plurianual do IDENORJE;
IV - representar, ativa e passivamente, o IDENORJE, em juizo ou fora dele;
V - designar seu substituto eventual, escothido entre Os Diretores do

IDENORJ E;
VI - autorizar Os desembolsos orcados ou contratados;
VII - celebrar contratos, convénios, acordos e ajustes corn instituiçaes

pUbhcas ou privadas, relacionados com Os interesses do IDENORJE;
VIII - apresentar ao Conselho Estadual de Combate aos Efeitos das Secas,

anualmente, as contas de sua gestâo e o reIatOrio de atividades do
IDENORJE;
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IX - submeter a aprovacào do Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos

das Secas 0 Regulamento do IDENORJE;
X - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, após a aprovaçäo do

Conselho Estadual de Cornbate aos Efeitos das Secas, a prestacâo de contas
anual do IDENORJE.

Art. 15- Constituern receitas do IDENORJE:
I - os recursos provenientes de convénios corn instituiçöes nacionais ou

estrangeiras, pUblicas ou privadas, e de dotaçoes orcamentárias da Uniâo,
dos Estados e dos municIpios;

II - as rendas resultantes de suas atividades e as resultantes do uso ou da
cessão de suas instalaçOes e bens imOveis;

Ill - os recursos provenientes da aplicaçâo da receita;
IV - Os saldos do exercIcio anterior;
V - as doacOes.
Art. 16 - Nenhum recurso financeiro do IDENORJE seré aplicado em obras

e serviços sem que esteja incluido em seu piano de trabaiho e seja
devidamente recomendado pelo Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos
das Secas.

Parágrafo Unico - Importa em crime de responsabilidade a execuçâo de
obra ou serviço e a concessão de auxillo ou vantagem pelo IDEN0RJE, sob
qualquer titulo, a pessoa fisica Cu jurIdica ou a municipio, em desacordo corn
os terrnos desta lei.

Art 17- Constituem patrimOnio do IDENORJE:
I - bens e direitos a ele pertencentes e os que se lhe incorporarem;
II - doaçâo, Iegado, auxilio ou outros beneficios provenientes do Estado e

de pessoas fisicas cu juridicas, nacionais ou estrangeiras;
III - bens e direitos resultantes da aplicação dos recursos previstos nesta lei.
Art. 18-0 exerciciofinanceiro do IDENORJE coincidirá corn o ano civil.
Art. 19 - 0 orçamento do IDENORJE e uno e anual e compreenderé as

receitas, despesas e investimentos, dispostos em programas.
Art. 20 - A prestaçâo de contas do IDENORJE contera Os elementos

exigidos pela Iegislaçâo em vigor.
Art. 21 - 0 IDENORJE submeterá ao Tribunal de Contas, anualmente, 0

balanço financeiro de suas atividades, pam exarne da aplicação dos recursos.
Art. 22 - 0 regime juridico dos servidores do IDENORJE é 0 referido no

parágrafo Unico do art. 1 0 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 23 - 0 Anexo XX da Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, passa a

vigorar na forma do Anexo I da Lei n° 11.711, de 23 de dezembro de 1994.
Parágrafo Unico - Para o preenchimento do cargo de Diretor da Diretoria
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Técnica, serão apresentados ao Governador do Estado os nomes de ate trés
servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal do IDENORJE que reUnam
condicoes técnicas especificas da area de trabalbo e possuam curso superior
completo.

Art. 24 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provirnento em Comissão
do IDENORJE, as cargos constantes no Anexo Ii desta lei, destinados ao
atendimento de sua estrutura intermediária.

§ 1 0 - A jornada de trabaiho dos cargos criados neste artigo é de quarenta
horas semanais.

§ 20 - Os cargos de que trata este artigo são de livre nomeação
exoneração pelo Diretor-Geral do IDENOR.JE.

Art 25 - Ac ocupante de cargo de provimento em cornissão do IDENORJE
aplica-se o disposto no art. 19 da Lei n o 11.406, de 28 de janeiro de 1994.

Art 26 - Ficarn criados, no Quadra de Pessoal do IDENORJE, Os cargos de
provirnento efetivo constantes no Anexo Ill da Lei no 11.711, de 23 de
dezembro de 1994, destinados a complementação da estrutura do
I DENORJ E.

Art 27 - Fica extinta a classe de cargo de Assessor Especial da Diretoria-
Geral, criada no Quadra de Pessoal da Comissão de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha pelo art. 38 da Lei no 11.050, de 19 de janeiro de
1993.".

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçOes em contrário, especialmente os arts. 60

a 12 da Lei n o 11.711, de 23 de dezembro de 1994, e a inciso Ill do art. 6 0 da
Lei no 9518, de 29 de dezembro de 1987, corn a redacão dada pelo art. 1° da
Lei no 10.633, de 16 de janeiro de 1992.

Sala das Reunloes, 1 0 de julho de 1999.
ComissO Especial da Seca no Norte de Minas
Justificaçao: A Cornissão Especial da Seca no Node de Minas, ao

apresentar seu relatório final, conctuiu pela necessidade de se adequar a
estrutura institucional do Estado para a combats aos efeitos das secas, corn
agilidade e eficiéncia. Assim, a presente proposição, lida e aprovada pela
Cornissão, visa a criar a Instituto de Desenvolvimento do Node de Minas e
Vale do Jequitinhonha - IDENORJE -' proposto coma entidade de
planejamento, coordenação e execucâo das açOes de combate aos efeitos
das secas e de fomento ao desenvolvirnento regional, a fim de evitar-se a
duplicaçäo de esforcos e a ma aplicação de recursos pUblicos, fatos que
ocorrern hole, conforme pode constatar a Comissao durante seus trabalhos.

- Publicado, vai Q projeto as Comissaes de Justiça, de Administracão
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PUblica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI No 429/99
Declara de utilidade pCiblica a Loja Maçonica Estrela Cambuiense, corn

sede no Municipio de Cambul.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pOblica a Loja MaçOnica Estrela

Cambuiense, corn sede no Municipio de Cambul.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reunióes, de junhode 1999.
Wanderley Avila
Justificação: A Loja Maçônica Estrela Cambuiense é uma sociedade sem

fins lucrativos. Fundada em 12/5/67 e tern coma objetivo a exercIcio da açâo
rnaçOnica, social e educativa.

A entidade preenche todos as requisitos para receber o titulo declaratôrio
de utilidade püblica estadual, conforme documentação anexa, e, pelos
relevantes servicos prestados a cornunidade carente, acreditamos ser ela
rnerecedora do titulo pleiteado.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justiça, para exarne preliminar,
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 168, c/co art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 430/99
Declara de utilidade pOblica a Loja MaçOnica Mestre Antonio Augusta Alves

D'Alrneida n o 121, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade póblica a Laja MaçOnica Mestre Antonio

Augusto Alves D'Alrneida n o 121, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário, especialrnente a Lei no

13.244, de 29 de junho de 1999.
Sala das ReuniOes, de junho de 1999.
Wanderley Avila
Justificacao: A Loja Maçonica Mestre Antonio Augusta Alves D'Almeida no

121 fol fundada em 2/3/94. Tern corno objetivos a luta pelos principios
rnáximos da rnaçonaria - liberdade, igualdade, fraternidade - e pelo
engrandecirnento do Brasil; a aperfeicoamento moral e intelectual da
humanidade; o estreitamento dos laços de fraternidade existentes entre as
famIlias dos irrnãos maçons e a prãtica da filantropia.
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De acordo corn a documentaçâo anexa, a entidade preenche os requisitos
para ser declarada de utilidade püblica, titulo que vai ajuda-la a conseguir
parceiros junto ao Governo do Estado para sua obra social.

- Publicado, vai o projeto as Comissaes de Justica, para exarne preliminar,
e de Educaçâo pars deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 431199
Declara de utilidade pUblica a Creche Cornunitaria do Bairro Olaria-Cantinho

do Amor de Belo Horizonte
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Creche Comunitéria do Bairro

Olaria - Cantinho do Amor de Bela Horizonte, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publica(;äo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Alvaro AntOnio
Justificaçao: A entidade objeto deste projeto de lei fol fundada ern 14/4/84, é

urns entidade civil sem fins lucrativos e tern por finalidade proporcionar
assisténcia gratuita a crianças e a adolescentes ern sua regiâo de atuação,
once predornina populacâo de baixa renda, carente de acOes de caráter
social.

- Publicado, vai o projeto as Cornissoes de Justiça, para exarne preliminar,
edo Trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 432/99
Cria 0 Conselho Estadual da Juventude do Estado de Minas Gerais e dá

outras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Conseiho Estadual da Juventude, corn a finalidade de

estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor politicas pOblicas que
garantam a integraçao e a participaçäo do jovern no processo social,
econOmico, politico e cultural no Estado de Minas Gerais.

Art 20 - Compete ao Conselho Estadual da Juventude:
- estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor pianos, prograrnas e

projetos relativos a comunidàde jovem no ârnbito do Estado de Minas Gerais;
II - colaborar corn as dernais órgâos da adrninistração estadual na

implementaçao de politicas pUblicas voltadas para a atendimento das
necessidades da juventude;
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III - desenvolver estudos e pesquisas relativas a juventude, objetivando

subsidiar o planejarnento das açOes pOblicas para este segmento no Estado;
IV - estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor a celebraçäo de

convénios e contratos corn outros organisrnos pOblicos e privados, visando a
elaboração de prograrnas e projetos para a juventude;

V - promover e participar de serninérios, cursos, congressos e eventos
correlatos para a discussâo de ternas relativos a juventude e que contribuarn
para a conscientizacâo dos problemas relativos ao jovem na sociedade;

VI - fiscalizar e exigir o cumprirnento da legislação que assegure os direitos
dosjovens;

VII - propor a cria(;âo de canais de participação popular junta aos órgãos
estaduais, voltados para o atendirnento das questOes relativas ao jovern,
especialmente com relacâo a:

a) educaçäo;
b) saUde;
c) emprego;
d) forrnacâo profissional;
e) combate as drogas;
VIII - desenvolver atividades nâo especificadas neste artigo e diretarnente

relacionadas a finalidade de que trata a art. 1 0 desta lei.
Art. 30 - 0 Conselho Estadual da Juventude será cornposto de vinte e cinco

conselbeiros, norneados pelo Executivo, assirn discrirninados:
I - oito representantes indicados pelo Governador do Estado de Minas

Gerais;
II - trés representantes indicados pelo Presidente da Assernbléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais;
III - urn representante de cada urna das nave seguintes regiOes do Estado,

escolhidos em uma prO-conferéncia, realizada em cada regiâo, convocada
especificamente para esse firn:

a) Regiao Metropolitana de Belo Horizonte;
b) Zona da Mata;
c) Região Sul;
d) Sudoeste;
e) Oeste;
fl Triângulo;
g) Norte;

-C 	 h) Nordeste;
i) Vale do Aco;
IV - urn representante designado para cada urn dos seguintes movimentos
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organizados:
a) estudantil;
b) sindical;
c) cultural:
d) desportivo;
e) religioso.
§ 10 - 0 Presiciente e o Secretãrio do Conseiho serão escolhidos em

votação nominal, pela malaria simples dos Conselbeiros, na primeira reunião.
§ 2° - A funçao de membro do Conselho será considerada relevante

atividade pUblica, vedada a sua remuneraçâo.
§ 30 - Os representantes das regiOes e dos movimentos organizados serão

escothidos em processo democrático, de acordo corn as normas a serem
estatuidas no Regirnento Interno do Conselho.

§ 40 - A cada membro efetivo corresponderé urn suplente.
Art. 40 - Poderâo ser criadas comissöes técnicas permanentes ou

temporárias para a elaboraçâo e a acompanhamento de projetos ou
atividades especiai&

Art. 50 - 0 suporte técnico, administrativo e financeiro necessário ao
funcionarnento do Consetho sera prestado por órgãos da administracao
pUblica estadual, e seu caráter, sua natureza e as condicoes em que sera
prestado serâo definidos pelo regulamento desta lei.

Art. 60 - Sera instituida uma comissäo composta pelos membros referidos
nos incisos I e II do art. 3 0 desta lei, corn as seguintes funçaes:

I - definir as critérios para a escolha dos representantes relacionados no
inciso IV do art. 30 desta el;

II- preparar as nove pré-conferências regionals e a conferência estadual e
seus regimentos internos pam se instituir a prirneira composição do Conselho.

§ 1° - Fica vedada aos mernbros da cornissâo referidos no "caput" deste
artigo a participaçao, como membros, no primeiro mandato do Conseiho.

§ 20 - As pré-conferéncias serâo realizadas no prazo de sessenta dias a
contar da instituiçâo da Comissão de que trata a "caput" deste artigo.

§ 30 A cornissão de que trata o "caput" deste artigo deverá ser instituida no
prazo de sessenta dias a contar da data de publicaçào desta tel.

Art. 70 - 0 mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida
uma reeleiçäo.

Art. 8° - A idade maxima de cada conselheiro será de trinta e cinco anos.
Art. 90 - A posse do Conseiho Estaduat da Juventude seré no Palácio do

Governo do Estado de Minas Gerais, em sessão solene.
Art. 100 - 0 Conselho elaborara a seu Regimento lnterno no prazo de
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sessenta dias a contar de sua constituiçâo.

Art. 11 - 0 Executivo regulamentaré esta lei no prazo de sessenta dias a
contar da data de sua publicaçâo.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogando-se as
disposicoes em contrário, em especial o Decreto n o 27.000, de 14 de maio de
1987.

Sala das ReuniOes, 29 de junho de 1999.
Elaine Matozinhos
Justiflcação: Temos a satisfacão de encaminhar para apreciaçâo desta

egrégia Assembléia Legislativa urn projeto de lei que considerarnos da mais
alta relevância para a formaçao dos jovens nilneiros: o projeto que cria o
Conselho Estadual da Juventude e dâ outras providéncias.

0 Decreto n° 27.000, de 14/5/87, nâo atendeu aos anseios da juventude do
Estado. Par esse rnotivo, apresentarnos urn projeto de lei em que se prevé a
participaçâo efetiva da população mineira; e dernocrático e representativo.

Temos vista uma grande parcela de nossa juventude interessada em
participar da vida pUblica, sem, no entanto, encontrar Os canais por onde
iniciar sua participaçäo. Para se ter ideia, a populaçâo jovem em Minas
Gerais atingia, em 1991, segundo o censo demogréfico do IBGE, na faixa
etária cornpreendida entre 18 e 30 anos, 2.637.184 pessoas. Isso representa
cerca de 20% do total do Estado. Nào ha no Executivo nieios de viabilizaçâo
de projetos corn a participaçâo efetiva dos jovens, por meio de membros
representativos, para encaminhar as questOes a eles inerentes: educacâo,
saiide, moradia, prevençâo contra drogas, educaçâo sexual, participaçâo
politica e muitas outras questOes.

Consideramos, ainda, que a melhor forma para iniciar e trabaihar a
consciëncia politics dos jovens e prepare-los para ao ernbate das idéias, a
partir de discussOes. E a grande oportunidade que este Legislativo pode dar
aos jovens e, ainda, incentivar sua participaçâo nos destinos do Estado e da
Nacâo.

Os jovens sabem que podem contar corn os Hushes legisladores, que
poderäo passar para a histOria corno aqueles que Ihes derarn a oportunidade
de se inserir formalmente na vida pUblics, no lirniar do terceiro milênio e corn
um conselho popular, democrático e representativo.

Conto corn o apoio de meus colegas a aprovacão do projeto.
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Adrninistração

PUblica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno. 	 -

PROJETO DE RES0LIJA0 N O 433/99
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Ex-Projeto de Resoluçâo n o 2.010/98

Aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercicio do 1997.

A Assernbleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1°- Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de Minas

Gerais referentes ao oxercicio do 1997.
Art. 2° - Esta resoluçào entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrârio.
Sara das Comissoos, 16 de junhode 1999.
Comissão do Fiscalizaçao Financoira e Orcamontária
- Publicado, vai o projeto a Comissao de Fiscalização Financeira, nos

termos do § 1 0 do art. 218 do Rogimonto Interno.
REQUERIMENTOS

N° 445199, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Chefe do 60 DRF do DNER corn vistas ao asfaltarnento da entrada lateral da
unidade do 40 BPM do Municipio de Uberaba. (- A Cornissao de Transporte.)

N° 446/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando soja formulado apelo ao
Presidents do Banco Central do Brasil corn vistas a realização de mudanças
no sisterna do cobrança do juros para projotos do agricultura irrigada. (- A
Comissao de Politica Agropocuária.)

No 447/99, do Deputado Alvaro AntOnio, solicitando soja formulado apelo ao
Governador do Estado corn vistas a criação do urna pagadoria-geral do
Estado.

N° 448199, do Doputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulaçOos corn o Sr. Mario Márcio Zucato,
Prefeito Municipal do Monte Siao, pelo transcurso do centenário do
nascirnento de seu pal, Sr. Mario Zucato, ex-Prefeito Municipal. (- Distribuidos
a Comissâo do Adrninistraçao P(iblica.)

Do. Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando ao Presidente da
Assernbleia as informaçoes que menciona, rolativas a viagom roalizada por
este e uma comitiva a Paris.

Do Deputado AntOnio Carlos Andrada, solicitando ao Prosidente da
Assembléia relaçao detalhada do todos os contratos realizados por esta Casa
corn dispensa do licitaçâo.

Do Doputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apolo ao Prosidonto da
CEMIG corn vistas a arnpliação dos prazos de pagamento do rode do energia
elétrica para projetos do agricultura irrigada. (- Distribuidos a Mesa da
Assembléia.)

Da Deputada Elbe Brandao, solicitando seja realizado urn debate püblico
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sobre o tema 'bug" do milénlo. (-A Cornissão de Educacão.)

CornunicaçOes
São tambem encaminhadas b Mesa comunicacOes das CornissOes do

Educação, do Direitos Humanos e de Politica Agropocuária e dos Deputados
Ronaldo Canabrava (2), Wanderley Avila e Marco Regis.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandao* - Sr. Prosidonte, colegas Deputados, pessoas

visitantes, imprensa, minhas senhoras e meus senhoros, alguns assuntos me
trazem a esta tribuna. No dia 12 de maio, solicitamos, em caráter do urgéncia,
quo a Assembléia encaminhasso urn pedido ao Ministro da Agricultura, para
que recebesse uma cornissão de Deputados da bancada do Norte do Minas,
para quo solicitássemos o encarninharnento e a mudanca da nossa região, da
Zona-Tarnpão para Zona Livre, na con'iercialização do gado. Não obtondo
resposta da Prosidencia, solicitarnos urna audiëncia corn o Vice-Presidente da
RopOblica, Sr. Marco Maciel, que nos recebeu e fez urn cornpromisso corn
esta Deputada do encaminhar o podido ao Itarnaraty o ao Ministro da
Agricultura. Mais do quo informar sobre os encaminhamentos quo temos foito
pela nossa rogião do Node do Minas, gostariamos do agradecer ao
Prosidente da Cornissão do Agricultura, nosso cologa, por ter entrado nossa
carnpanha, pam discutir e co-responsabilizar esta Casa polos problemas de
Minas e do nosso sertão. Corn relaçao a frento produtiva do trabalho,
voltamos a esta tribuna, para que, junto corn a bancada do Norte de Minas,
Minas Gerais saiba que o nosso povo passa forno. Diria que isso acontoco
por urna falta de disposiçäo do Governo do Estado de solicitar ao Governo
Federal o a SUDENE gus abram as frentes produtivas de trabalho no Node
de Minas. Solicitamos ao Vice-Presidento da RepUblica quo busque um
rnecanismo legal, para que isso nâo prejudique o Norte do Minas Gerais, jé
quo o Govemo do Estado não toma providencias nesse sontido. Sr.
Presidente, cologa norte-mineiro da bancada do Node do Minas, JanaUba 0
Portoirinha vivem urn caos corn rolação a seguranca pOblica. No ano do 1998,
foram registrados nove hornicidios nossa região. Apenas neste primeiro
sernestro, seis hornicidios ja ocorreram nesses dois municipios. Isso osté
deixando a população dosassossegada. Era não sente quo o Governo do
Estado do Minas Gerais está cumprindo o seu papol constitucional do
oforocor a populaçäo a seguranca. Estamos apresontando urn requerimonto a
esta Casa, para que oficio 20 Governador do Estado de Minas Gerais sobre a
situacão do calarnidade ern que vivorn JanaUba e Nova Porteirinha, e solicits,
em caráter de urgência, quo dé a Policia Civil e 6 Policia Militar capabidade
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operacional. JanaOba merece e carece de ter, no minimo, urna companhia
especial, mas a companhia là existente foi rebaixada para uma companhia
cornurn. Corn 47 profissionais, tenho certeza de que, par major qualidade que
esse corpo técnico possua, operacionalmente, inviabiliza a segurança aos
nossos municipios.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputada Elbe Brandao,
venho apar-teá-la corn muito prazer. Constatamos que a Companhia de
Policia de JanaUba possui urn efetivo rniriirno. Pelo que me consta, 47
homens, de acordo corn a minha experiência como policial militar, é a efetivo
de urn pelotâo, näo chegando a uma cornpanhia. Para que as pessoas
conheçarn melhor essa estrutura, esclareço que uma cornpanhia é forrnada
por trés pelotoes. Sendo assim, ternos apenas urn pelotâo na companhia e,
portanto, deveriamos aurnentar 0 efetivo de policiais. Nessas viagens que
tenho feito pelo interior, principalmente na regiâo dos vales do Jequitinhonha
e do Mucuri, constatei que ha municipios sern sequer urna viatura da Policia
Militar. As vezes, a deflciência e caréncia do municipio é tao grande, que o
Prefeito nao consegue uma viatura. lnfelizmente, isso tern ocorrido,
principalmente nessa regiäo que V. Exa. está citando. Venho aqui para
confirmar suas palavras, apoiar as seus esclarecimentos e questionarnentos
e dizer ao Governador do Estado que precisamos reforçar, nessas regiOes, a
segurança pOblica, nao apenas corn viaturas e urn major efetivo de policiais,
mas tarnbém corn a implementaçao da Policia Civil. Assirn, apesar de todo o
caos social que essas regiOes vivem, poderemos minirnizar, através da
policia, as suas dificuldades. Muito obrigado.

A Deputada Elbe Brandâo - Agradecernos 20 companheiro. Desejamos
que esta Casa possa encarninhar a solicitaçao desta Deputada ao
Governador Itamar Franca, pois é irnportante deixar rnuito clara que nâo é
incompeténcia da Policia Militar ou Civil, que estâo fazendo 0 que podem,
sem ter, entretanto, as condiçôes técnicas operacionais de garantir seguranca
a esses municipios que represento. Muito obrigada.

* - Sern revisão da oradora.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado lvo José.
o Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

estarnos acabando de chegar de uma visita da CPI da Carteira de Habilitação
a Secretariat Municipal de Transporte Coletivo e Trânsito de Santa Luzia e,
tambérn, a unidade do DETRAN-MG, onde são feitas as marcaçoes dos
exarnes de sinalizaçao e direção, em Santa Luzia. A CPI está chegando a sua
fase final, e jà temos rnuitas informaçöes obtidas a partir dos depoirnentos
que tern sido feitos desde o dia 12/3/99, quando ela foi instalada. Todavia,
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falta urna série de documentos, e gostariarnos de registrar aqui a pouca
atenção do Tribunal de Contas e do DETRAN-MG, que, procurados ha mais
de 90 dias, não responderam a rnaioria dos oficios enviados pelo Presidente
da Assernbléia. Não podernos negar que essa situacão traz muitos prejuizos
a conclusâo dessa CPL Esperamos ainda, antes do encerrarnento do praza
regimental, que tais documentos cheguern, para que possamos fazer urn born
trabaiho. A dedicacão e o ernpenho de todos os rnernbros da CPI são
comprovados, alérn do auxilia dos Consultores e do apoio administrativo
desta Casa. Ternos que reconhecer esse trabalho, rnas não podernos deixar
de cobrar 0 que já està previsto na Constituicão e no Regirnento, pois ?
respostas tern urn prazo de 30 dias para serem dadas, e he 90 dias estarnos
aguardando Os documentos solicitados, a que vem configurando prejuizo para
esta CPI.

Sabernos do desgaste enfrentado pelo Legislativo, ha rnuito tempo, no que
diz respeito as CPls, que ganham o apelido de pizzaria, porque correm o risco
de acabar em pizza. Apesar de toda a seriedade cam que o trabalho vem
sendo desenvolvido estamos tendo esse prejuizo, que não pademos deixar
passar ern brancas nuvens.

o Deputado João Leite (em aparte) - Como sei que V. Exa. abordará outro
terna, rapidarnente gostaria de compartilhar e concordar cam as palavras
proferidas pelo senhor, desta tribuna. lnfelizrnente, temos enfrentado
problemas quanto aos docurnentos solicitados. Apesar do Secretário da
Segurança PUblica dizer que a DETRAN-MG està de portas abertas, dos 14
docurnentos pedidos par V. Exa. apenas 2 foram entregues, ate o momenta, a
Comissao. A auditoria contébil, tao importante para o relatório que V. Exa.
apresentará no final dos nossos trabalhos, ainda não chegou as nossas
rnãos. Portanto, quererrios larnentar esses fatos.

o Poder Legislativo, em nivel nacional, deve fortalecer ainda rnais
trabaihos das CPls, a Vim de que tenham instrumentos, mecanismos que
conduzam as investigaçoes, e não enfrentem os problemas que enfrentamos
em virtude da falta de atendirnento par parte do DETRAN-MG e do Tribunal
de Contas, no que diz respeito aos documentos solicitados e que são muita
importantes para a relatôrio final de V. Exa. Muito obrigado.

o Deputado lvo José - Agradeço a aparte do Deputado João Leite.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, para denunciar 0 descaso corn 0 rneio

ambiente e alertar sabre os danos presentes e futuros da ausência de
programas de preservação das àguas de nossos rios, urn grupo de
ecologistas e cientistas resolveu refazer, depois de 300 anos, a mesma
carninho dos bandeirantes, descendo o no Piracicaba, desde a sua nascente
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ate o ponto onde se ericontra corn as águas do rio Doce, em Ipatinga, no vale
do Ago.

Percorreram 14 cidades: Ouro Preto, Mariana, Alvinópolis, Catas Alias,
Santa Barbara, Barao de Cocais, Rio Piracicaba, João Montevade, Nova Era,
itabira, AntOnio Dies, TimOteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Em todas elas,
faziam palestras, coletavani aniostras de àgua e de peixes, coihiam
depoimentos dos rnoradores e procuravarn dernonstrar o objetivo da
empreitada.

A bacia do rio Piracicaba, localizada na regiào Leste de Minas Gerais,
ocupa uma area em torno de 6.000Km2 e abrange 20 municipios. Sua
economia e baseada em trés atividades de grande porte e que estão
interligadas dentro da cadeia produtiva do ago: as grandes projetos de
mineraQâo, a monocultura de eucaliptos e a siderurgia. A bacia desempenha
papel fundamental na economia mineira e nas exportaçOes de minério de
terra, cetulose e ago, e a area onde se localiza a Regiäo Metropohtana do
Vale do Ago e um dos rnais importantes pOlos da economia mineira.

Entretanto, nos (ittimos 50 anos, ocorreu uma demanda sem precedentes
de recursos naturals dessa bacia hidrográfica. Seu rápido crescimento
econômico foi acompanhado par significativos irnpactos arnbientais, coma o
desmatamento avassalador, a erosâo e o assoreamento dos cursos d'água, a
exploraçao dos recursos minerals, ate sua quase exaustão, as altos indices
de poluiçâo hidrica, advindos de diferentes atividades econOmicas, a reduçâo
drástica da biodiversidade regional, da fauna e da flora, etc. Além disso, ha
que se acrescentar o probtema dos esgotos domésticos e da ma
adrninistraçäo do lixo dos centros urbanos, em uma regiâo cuja populaçao
gira em torno de 700 mil habitantes.

A Expediçâo Piracicaba 300 Anos Depois foi uma iniciativa do EscritOrio da
Bacia do Rio Doce, localizado em Ipatinga, e que esta ligado a Secretaria
Nacional dos Recursos Hidricos do Ministério do Meio Ambiente. Os objetivos
da Expediçao loran avaliar o melo ambiente regional e discutir e orientar as
comunidades locals sabre a criaçâo do Comité da Bacia do Rio Piracicaba.

Ela contou corn o apolo da Secretaria de Meio Ambiente, da UFMG, da
IJniversidade Federal de Vicosa, da Policia Florestal, ligada a PMMG, da
lnstituiçâo Terra Assessoria, de Prefeituras Municipals, das comunidades
locals, das grandes ernpresas que operam na regiâo e do nosso mandato, par
se tratar de uma das nossas prioridades na região.

Sua primeira fase iniciou-se no mès de fevereiro, corn as atividades de
planejamento e busca de pafcerias. Em abril e malo foram realizadas
reunlOes preparatOrias em todos as rnunicIpios que seriam visitados. As
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escolas tiveram um papel fundamental, unia vez que temas coma a ocupaçfio
da região, o no Piracicaba e a Expediçâo foram trabathados previamente corn
as estudantes em diversas escolas, através de concursos de desenhos,
redaçâo, fotografias, peças teatrais, apresentação de nUnieros musicais, etc.
Em todas as cidades visitadas foram montadas coniissOes organizadoras da
Expedição, que se tornararn responsáveis pela agenda local.

A Expedicão Piracicaba 300 Anos Depois fol coordenada pelos engenheiros
Marco Antonio Fernandez e Cláudio Guerra, do escritôrio da bacia do rio
Doce, e contou com urna equipe técnica corn profissionais das areas de
agricultura, agua, peixes, plantas medicinais, mobilizaçâo social e registros
fotográficos e de imagens.

A Expediçäo Piracicaba 300 Anos Depois deslocou-se, no periodo de 7 a
22, da nascente do no. em Ouro Preto, ate sua foz, na cidade industrial de
Ipatinga.
,Em alguns trechos do Piracicaba, infelizmente, a expedicâo nâo teve

condiçoes de utilizar as barcos da Poticia Ftorestal, porque o rio está
completamente assoreado, as bancos de areia tomaram conta de seu leito,
exterminaram a vida aquãtica e acabaram corn todas as possibilidades de
transporte fluvial. Nem mesnio a Policia Ftorestal consegue fazer seu trabalho
e suas investigaçOes naveando o rio.

Um aspecto marcante no trabalho da Expedicâo foi a interaçâo con as
comunidades locais. Expedição e definida coma um "grupo que se destina a
explorar, pesquisar, estudar uma região, geralmente, em caráter cientiflco". A
Expedição fez mais do que isso: ouviu, interaglu, chamou a atençäo,
estimulou e orientou as comunidades locals, principalmente sabre a Agenda
21, a Lei n° 13.199 e a Lei Federal n° 9.433 - as leis das águas - e sabre a
idéla do Cornité da Bacia do Rio Piracicaba.

Em cada comunidade, a equipe era recebida calorosamente, coma
portadora da mensagem de esperança de ver novamente a vida passeando
par entre as aguas do no, trazendo alirnento, lazer e tranquilidade para as
poputaçOes ribeirinhas.

Em Catas Alias, a equipe da expediçâo foi recebida corn a celebração da
missa das águas, quando no ofertorio as crianças carregavam garrafas corn
água poluida e urn jarro de agua limpida, além de arnostras de frutos da terra.

Em Santa Barbara, no distrito de Brumal, no encontro dos rios Caraça e
Conceigao, afluentes do Piracicaba, aconteceu a Pré-Conferéncia das Aguas,
da qual participamos e durante a qual pudemos constatar o alto nivel das
discussOes e da participaçâo da comunidade local. Brumal e urna vila
histOrica que luta pela implantação do seu parque aquático e pelo
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desenvolvirnento das atividades de ecoturismo, como altemativa de geraçáo
de renda e emprego na região.

Em Nova Era aconteceu uma calorosa e organizada manifestaçào, através
de uma carninhada pelas margens do Piracicaba, seguida por grande
coricentraçâo. Havia milhares de pessoas nas ruas quando foi dado urn
abraço simbOlico no no Piracicaba.

Ern Ipatinga, os representantes dos diversos movirnentos ecológicos da
região lotararn o auditOrio da Prefeitura, quando foi real izado o debate sobre
Os problernas locals.

A Expediçao Piracicaba visitou tarnbérn areas de rara beleza natural, como
O Parque do Caraça, em Catas Altas, o Parque Estadual do Rio Doce, nos
municipios de TimOteo, Marlieria e Dionisio, e a Iagoa do Teobaldo, ern
Antonio Dias, onde jé existe urn movirnento para que seja transforrnada em
area de preservaçäo.

Segundo sua coordenaçao técnica, Os principais problemas ambientais
observados durante a Expediçao Piracicaba 300 Anos Depois poderiam ser
assirn resurnidos:

- erosâo e assoreamento dos cursos d'agua, provocados tanto pelo
desmatamento avassalador no passado, para a produçâo de carväo vegetal,
como hoje, pelas atividades de agropecuária, monocultura de eucaliptos e
pela mineração de grande porte;

• esgoto doméstico de urna populaçäo em torno de 700 mil habitantes;
• urbanizaçâo desordenada e lixo urbano, exceçäo para Ipatinga, que tern

urn aterro sanitário desde 1990, considerado modelo para os municipios de
Minas Gerais;

• presença de quatro barragens, garimpo de ouro, poluiçâo hidrica devido as
descargas de siderurgia de grande porte.

A Expedição, no entanto, nâo terminou, inicia agora urna terceira fase, que
é a da elaboraçao de seus produtos: urna exposiçâo de fotografias, urn video-
documentário e urn relatOrio tOcnico. A Secretaria do Melo Ambiente e o
Instituto Mineiro de Gestão das Aguas - IGAM - là confirrnaram para outubro a
realizaçao da Conferencia das Aguas na Bacia do Rio Piracicaba. Essa
Conferencia é de surna importância, pois nela vão ser discutidas e lancadas
as bases do Comité da Bacia. Nessa Conferéncia, a equipe técnica da
Expediçao estaré apresentando a exposiçao de fotografias, o video-
documentario e urna versão prelirninar do relatorio final.

Em marco do ano 2000, a Expediçao Piracicaba farà uma exposiçäo
itinerante de seus produtos em todos os municipios visitados, aproveitando
para mostrar a importância da mobilizaçâo social em torno da organizaçâo e
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implementaçào do Cornite da Bacia do Rio Piracicaba.

Portanto, Sr. Presidente, gostariarnos de encerrar o nosso pronunciarnento
cumprimentando todos aqueles que realizararn este irnportante
empreendirnento. Agora, que estarnos constituindo nesta Assernbleia e na
Assembleia do Espirito Santo a CIP Rio Doce - a Comissâo de Estudos da
Bacia do Rio Doce -, esta expediçào, sern dvida, acrescentará importantes
informacOes sobre a bacia do no Doce, porque o no Piracicaba é urn dos
principals afluentes do rio Doce, e, se querernos recuperar o no Doce,
teremos de comecar nas bacias, nos afluentes e nas rnicrobacias, porque so
assirn poderemos ye-los recuperados e sO assim gararitiremos esperanca
para a nossa populaçao, em termos de qualidade de vida. Muito obrigada

* - Sern revisâo do orador
o Sr Presidente - Corn a palavra, 0 Depuado Joao Pinto Ribeiro.
• Deputado Joao Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nOs, que

vivemos na Capital do Estado, que temos oportunidade de percorrer as
grandes cidades brasileiras, presenciamos atos de vandalisrno praticados por
jovens e adolescentes, danificando o patrirnOnio corn pixaçOes de toda ordern,
o que traz um rnal-estar muito grande a todas as pessoas que convivem
nessas cidades.

Por isso, estou apresentando nesta tarde urn projeto de lei que visa dar
ferrarnentas as autoridades a Jim de coibir esses abusos por parte de jovens e
adolescentes.

o projeto de lei dispOe sobre rnedidas educativas pare jovens fiagrados
atos de vandalisrno contra o patrirnOnio püblico ou privado. (- Lé:)

'Art. 1 0 - 0 poder pUblico oferecerá cursos especificos, corn conteüdo de
cidadania, direitos humanos e de respeito ao patrirnOnio pUblico e privado,
aos jovens fiagrados pela autoridade policial cometendo atos de vandalismo
contra bens püblicos e privados.

Art. 20 - A participação nos cursos a que se refere esta lei tern carãter
voluntário, podendo ocorrer mediante encarninhamento dos Orgâos de
assisténcia judicial ou deterrninaçâo judicial.

Art.30 - Os cursos terâo por objetivo transmitir aos jovens ideals de respeito
e consideraçâo ao patrimOnio pUblico e privado, bern corno estimular a
cidadania, por meio da conscientizacâo de seus deveres e direitos.

Art. 40 - 0 Poder Executivo regulamentará 0 disposto nesta lei, indicando o
órgâo responsàvel pelos cursos e detalhando o seu conteUda

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçbes em contrário.
Justiflcaçäo: Uma que sente o habitante das grandes cidades diz respeito a
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insatisfaçâo manifestaçao de revolta dos jovens - Os chamados "grafiteiros" -
en, quase todos as espaços urbanos, na forma de pixaçâo de muros e
paredes de predios governamentais e de fachadas de estabelecirnentos
comerciais, bern como o gesto atrevido de sujar e pintar as .monumentos
pUblicos corn as suas mensagens de rnau gosto.

Entre as casos rnais extremes, as adolescentes desencarninhados partem
para a violência, destruindo cabines e apareihos telefônicos comunitários,
além de extravasar a sua raiva cega contra os veiculos de transporte - gestos
suicidas, prejudiciais a eles mesmos e a toda a comunidade, que tanto
necessita desses equiparnentos.

Agindo assim, Os rapazes dernonstram a sua faith de educacâo e de
espirito comunitario, efeitos calarnitosos porém naturais, que a nossa
compreensâo identifica como decorrentes de dificuldades sofridas desde a
sua infáncia, em lares desprovidos de recursos materiais e psicolOgicos, pois,
comprovadarnente, são eles, em sua rnaioria, filhos desamparados das
familias de baixa renda das regiôes periféricas da cidade, vilas e favelas mal
atendidas pelos serviços püblicos, sern urbanização, moradias dignas,
educação, lazer, etc.

Cabe ao poder püblico encontrar uma solução para este problema, atuando
de forma mais educativa do que repressiva, porque percebernos que,
escondido no rneio dessas rnanifestaçOes nocivas e perturbadas de mentes
inseguras e mal-formadas, existe 0 germe de urn talento artIstico latente e de
uma energia criativa que pode e deve ser bern canalizada, a tim de
proporcionar a conquista do equiiibrio interrio e do auto-respeito a esses
artistas potenciais, gerando, por conseqüência, resultados benéficos também
para a comunidade.

Em primeiro iugar, devernos partir ao encontro dessa juventude,
organizados em grupos de pessoas preparadas para a assisténcia social e
enriquecidas por recursos técnicos e psicolOgicos adequados para a tarefa.
Procurar conscientizar a nosso pUblico-aivo dos efeitos negativos de suas
açOes, despertando a sua responsabilidade, é o segundo passo. A seguir,
propomo-nos a convida-Ios a participar de cursos educativos diversos sobre
valores da cidadania, informaçao histórica sabre o municipio e noçOes de arte
e cuitura. Essa empreitada deve cuiminar corn o fortalecimento de
oportunidades práticas para as jovens, corno a apreridizado de técnicas de
recuperaçao e preservação das instaiaçOes e equipamentos do patrimOnlo
piiblico e privado.

Ao compietar o ciclo de cursos do Programa, deve-se oferecer aos
participantes as oportunidades de estágios em ernpreitadas beneficentes,
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coma "Faxina Comunitária da Praça da Estaçâo", "Recuperacão do Conjunto
de Monumentos da Pampulha", etc., ou ainda, por meio de convénios corn
empresas da iniciativa privada, da prestação de servicos em firrnas
cornerciais, coma reforma de fachadas, equipamentos decorativos e
arquitetonicos. Garantindo-Ihes a colocaçäo nessas frentes de trabalho,
estaremos concedendo-Ihes a chance de receberern remuneração
proporcional as tarefas executadas e ate a urn posterior aproveitarnento de
empregos.

Percebe-se, desta forma, a alcance social desta proposta, em toda a sua
abrarigencia: a "Programa Artista de Rua" recupera para a vivéncia coma
cidadãos as rnoços marginalizados, transformando-os ern jovens profissionais
e artistas, devolvendo, ao rnesmo tempo, a paisagern metropolitana a sua
beleza e forma originais.

Confirma-se, ainda, nesse processo, a regra sernpre atual que localiza, na
educação, 0 caminho verdadeiro para que a nossa sociedade se liberte dos
Ultimos sinais da barbárie para atingir niveis cada vez mais elevados de
civilizaçâo e de qualidade de vida."

0 Deputado Doutor Viana (ern aparte)- Deputado João Pinto Ribeiro, quero
cumprirnentã-lo pela idéia, dar-Ihe nosso aplauso e tarnbém avalizar tudo o
que V. Exa. está reiatando nesse projeto de lei. Estarnos apoiando porque é
inaceitável a que vemos com reiação a essa agressão ao patrimônio, seja
pUblico, seja privado. Esse projeto diz respeito total a cidadania, porque
quando se pinta um irnável, inaugura-se qualquer rnonumento püblico, ou se
recupera urn patrimãnio pOblico; esse grupo de vãndalos agride violentamente
esse patrirnonio corn pichaçOes e frases que dernonstram a faita de valores
dessas pessoas. Somos extremamente a favor de uma reeducaçao desses
pichadores, que - na maioria são jovens - muitas vezes praticam esses atos
par ignorância ou auto-afirrnação na sua fase de adolescéncia e juventude
com formaçào de grupos. Entre eles discute-se quern vai pichar mais ou mais
alto - corn total irresponsabiiidade.

E importante que se chame a atenção rnais urna vez para isso e que se
busque urn carninho pam conscientizá-lo, para reeducá-lo, instrul-lo, educá-lo
para as valores morais de convivéncia, de carâter, de apoio e de ajuste a sua
famiiia, para que não tenhamos essa imagem extremamente desgastante e
desgostosä, que é ver as nossos monumentos pübiicos e privados agredidos
vioientamente par essas pichaçaes. Assim, quero parabenizar V. Eta. e dar
total apoio a sua iniciativa.

o Deputado João Pinto Ribeiro - Gostaria de agradecer ao ilustre Deputado
Doutor Viana, que corn suas paiavras vem enriquecer a nossa proposição,
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qua busca amenizar essa questão social que vivemos nos dias de hoje.

o Deputado João Batista de Oliveira (em aparte) - Meu caro Deputado João
Pinto Ribeiro, gostaria de curnprirnentá-lo pelo projeto e pelo estudo que 0
acompanha e que vern corn propostas. V. Exa. tern tradição no trabaiho corn
crianças e adolescentes em Minas Gerais. Todos sabern.e reconhecem esse
seu trabaiho de esforco pessoal.

Ao cumprimeritá-lo, quero seguir a linha que V. Exa. seguiu, a do
cornponente sociolOgico e ate psicolôgico do assunto. 1-loje, vernos que Os
jovens que saem pichando por al näo praticarn uma ação, mas uma reação.
0 Estado brasileiro nâo oferece segurança nern perspectiva de urn futuro
seguro para os brasileiros, enquanto são crianças e adolescentes; depois,
quando adultos, são tratados como crirninosos. A proposta de V. Exa. vem na
direçâo da prevenção.

Vimos, nas contas das ilhas Cayman, qua foram dados 10 bilhaes para
salvar Bancos, sendo que V. Exa., enquanto Secretario de Estado, nao
conseguiu R$1.000.000,00 para financiar urn prograrna que tirava as crianças
da marginalidade. Mas 0 Governo faz urn vandalismo geral no Pals.

Acho, neste mornento, que os jovens que gostariam de pintar o futuro do
Brasil acabam pintando o patrimônio pUblico como uma forma de reação. 0
Brasil ainda tern que levantar as rnãos para o céu por ser so pichação. Se
fossem jovens americanos estariarn usando metralhadoras nas ruas e
fuzilando pessoaa

Portanto, seu projeto vern em boa hora. Sua proposta vai trazer esse tema
para a discussão de toda a sociedade. Neste momento, mais do que chamar
jovem de bandido, todos nos e o poder pUblico, de modo geral, devernos o
resgate de uma divida histOrica corn a juventude brasileira, principalmente
aqueles que tern a chave do cofre e a usarn tao mal. Parabéns.

o Deputado Joao Pinto Ribeiro - Gostaria de agradecer o aparte do nobre
colega João Batista de Oliveira, que, ha tempos, vem voltando a sua atenção
e o seu esforço para ajudar a juventude exciulda de nosso Pals.

o Deputado Antonio Genaro (em aparte) - Esta discussão veio a propOsito,
porque apopulacao da Capital, principalmente ada Grande Belo Horizonte, ja
nao suporta o vandalismo. Se em nossa sociedade ha vandalismo, na politica
e em todas as areas sociais, corn certeza é porque, no passado, não nos
preocuparnos corn os vandalos em seus 15, 18, 20 arms. Além disso, por
causa desses jovens, o Pals tern uma grande perda econOmica e sofre,
porque a juventude de hole ja não tern uma referência moral, religiosa e de
vida. E isso nos preocupa muito. 0 fato de ser pastor e lider na area
evangélica me deixa preocupado e me leva a trabaihar corn jovens. Aos
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adalescentes que freqUentam as nossas igrejas temos dito que nao é born ter
rnás companhias, que, se possivel, elés devem influenciar para que esses
vândalos venham para a ireja, aprendam o valor do Evangelho e tenham
urna referéncia religiosa adeguada.

Recentemente, pintamos as paredes da igreja em que sou pastor, e ela
ficou muito bonita. Mas, trés ou quatro dias depois, trés jovens - um de 22'
anos, urn de 18 e outro de 16 -, por volta da meia-noite, estavam-na
pichando. Coincidiu que, no momento, uma viatura estava passando no local.
Os policials pegaram a lata de tinta e a viraram em cima da cabeça desses
jovens.

Na verdade, isso traz revolta. Fiz contato corn eles e Ihes dissernos que
érarnos evangelicos; que tolerávamos; qua aprendemos, inclusive corn Jesus
Cristo, que, se nos obrigarem a caniinhar 1 milha, devemos carninhar 2, mas
que, nesse caso, jà haviamos caminhado mais de 10 milhas. E exigiamos que
fossem pintar as parades pichadas, antes que tomàssemos uma decisão
judicial, de forma a obrigá-los através da justiça.

Esse assunto tern de ser mais bern discutido. A sociedade mineira, mais
propriamente a da Capital, tern de fazer algurn tipo de movimentação, para
barrar o impeto desses vândalos, que estão trazendo muitos prejuizos, ate
mesmo para pessoas pobres, que vivern urn ano ajuntando dinheiro para
pintarem suas casas, e, no dia seguinte, os irresponsàveis passarn por là e
picham tudo. Obrigado.

O Deputado João Pinto Ribeiro - Gostaria de agradecer ao nobre Deputado
Antonio Genaro e dizer-Ihe que penso que urn dos problernas qua traz tanta
violência e tanta desagregação no rneio da sociedade é a falta de
espiritualidade. F o ilustre Deputado, na sua condição de pastor de almas e
evangélico, vem contribuindo para que a nossa sociedade seja menos
agitada, menos dura quanto a esse tipo de jovens.

Parabéns pelo trabaiho que, corn certeza, realiza na sua igreja, para
amenizar a vida e fazer corn que as pessoas que là freqUentarn pensem mais
em Deus e deixern de pensar em tanta violéncia. Muito obrigado a todos.

* - Sern revisâo do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Depuado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos

trazer a esta Casa a nossa grande preocupação corn região que ternos a
honra de representar. Trata-se da nossa inclusão na zona-tarnpão referente a
febre aftosa. Estamos pagando caro pela desorganizaçào de outros Estados
nossos vizinhos: Bahia, Espirito Santo e Rio de Janeiro. Quarenta e oito por
cento de nosso rebanho está incluido na zona-tarnpão. Cornercializarnos em
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torno de 68 mil cabeças corn o Sul de Minas e 0 Triângulo e, a partir de agora,
estarnos impedidos de faze-b. A Comissao de Agricultura, através de nosso
Presidente, Deputado Joâo Batista, recebeu do Presidente doIMA, Dr. Cello
Gornes, proposta para criar uma linha de credito de R$300.000.000,00 como
forma de compensar as perdas que teremos em nossas regiães. Precisarnos
ter êxito e, para tanto, contamos corn a ajuda de todos Os Deputados desta
Casa. Precisarnos reabrir urn grande frigorifico, que ternos em JanaUba, que
é o frigorifico Kaiova, urn dos rnaiores da America Latina, que pode gerar
mais ou menos 500 empregos diretos e mais de 2 mil empregos indiretos em
nossa cidade, gerando, tarnbém, grande parcels de ICMS. Reabrindo esse
frigorifico, mandarernos produtos de prirneira qualidade para outros
mercados.

Contamos corn a ajuda do nosso Governador Itamar Franco, que se
encontra sensibilizado corn o problema. Contarnos, também, corn a ajuda do
Secretário da Agricultura, Dr. Raul BeIém

Precisamos destinar a verba do PRONAF, que e de R$3.400.000,00, para
essa area afetada pela zona-tarnpâo, para financiar Os 1105505 produtores, a
fim de que mantenharn seu rebanho durante esse periodo.

E grande a nossa preocupaçâo por estarmos proibidos de coniercializar 0
nosso produto, esperando nâo ficarmos incluidos durante rnuito tempo nessa
zona-tampão. Vamos lutar junto as autoridades competentes para sairmos
dessa situaçâo, pois o nosso forte é a pecuária. A febre aftosa encontra-se
erradicada em nosso Estado ha mais de trés anos e fornos atingidos pela
desorganizaçâo de outros Estados. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antonio Carlos Andrada
o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assisténcia, são trés assuntos que me trazem a tribuna na tarde de
hoje,

o primeiro assunto é a polémica que, ha dois ou trés dias, é alvo de rnatOria
da imprensa, corn relação a entrevista ou declaraçao do Vice-Governador
Newton Cardoso de que teria urn dossiO a respeito de procedimentos ou de
atos ilicitos que teriarn ocorrido durante a votação da ernenda a Constituição
que pemiitiu a reeleição do Presidente da Repüblica. Ele teria dito a imprensa
que tinha urn dossie que provava algumas irregularidades ocorridas durante
as gestOes de negociação, no Congresso Nacional, pare aprovaçao da
reeleiçao. Diante disso, os jornalistas procurararn diversos politicos de arnbas
as correntes politicas, para buscar opiniOes e saber o que pensávamos.
Instado por diversos jornalistas, corno integrante do P5DB, partido do
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Presidente da RepUblica, disse e repito que achava qua as acusaçOes do
Vice-Governador eram muito graves e que, uma vez que havia dito qua tinha
urn dossie, e o disse publicamente, não teria outro procedimento, a nao ser
torná-lo pOblico. E disse mais: que, no momento em que dizia que tinha esses
documentos, se não as mostrasse, poderia passar a impressão de que
estaria tentando chantagear o Presidente da RepUblica, e isso, convenharnos,
não é urn procedimento aceitável, dentro do quadro politico em que se quer
preservar a ética, o born entendirnento e a seriedade.

Nurn segundo ponto, liz urna análise, dizendo que o Vice-Governador
estava numa situacâo complicada, porque, se revelasse o que tinha
hipoteticamente, e nada fosse comprovado, ficaria provado que estava
blefando. Se, por outro lado, as docurnentos que tivesse em mãos fossem
contundentes e pudessern, de fato, ensejar a possibilidade de irregularidades,
teria que explicar 0 seu sibêncio durante o periodo todo em que tinha
conhecimento do fato, e não fabou nada. 	 -

0 Vice-Governador, tomando conhecirnento dessas afirmaçOes que liz,
respondeu para a imprensa, estâ no "Estado de Minas" de hoje, referindo-se a
rnim da seguinte rnaneira: é sempre assim, a violéncia é 0 argurnento dos
fracos, que partern para a agressão, porque não tern docurnentos para se
defender, para se explicar. Re é urn bobo, so não foi bobo quando veio me
procurar para pedir dinheiro para a sua campanha. Essa foi a frase que 0
Vice-Governador disse, referindo-se a mirn Quero dizer que nunca procurei o
Governador para pedir ajuda para campanha, em hora nenhunia. Ele, mais
urna vez, bevanta uma perspectiva, uma insinuação, como fez com o
Presidente da RepUblica. Na hora em que sentiu que a conversa sobre 0
dossié ganhou dimensOes que ele não esperava, envolvendo ate a Pobicia
Federal, vobtcu atràs, dizendo que não falou, que a imprensa havia exagerado
e inventado, deu rnarcha a rO. E, agora, fez tab afirmaçao. Desaflo, da tribuna
desta Assembbéia, e quero que fique registrado nos anais qua o Vice-
Governador venha dizer, de pUblico, a quantia que deu, atraves de qua]
cheque, o nUmero do cheque, o Banco, a data e em quab eleição forneceu
dinheiro para minha campanha. E, se nao a fizer, you dizer aqui, e deixar
antecipadamente registrado, que ele nao passa de urn falastrão
inconseqüente, porque e preciso rnedir as palavras quando se refere as
pessoas, e preciso ter condiçOes de sustentar 0 que se está dizendo. Se
assim não for, quero dizer que não passa de urn fabastrão inconseqüente.

o Deputado João Leite (em aparte) - Deputado AntOnio Carlos Andrada,
gostaria de dizer algo em relaçâo a esse episOdio corn o Vice-Governador,
qua a principio dizia que tinha urn dossié corn uma grande histOria sobre a



rsi

198
reeleiçâo, mas que agora está dizendo que são inforrnaçOes. Além de se
referir a V. Exa. dessa maneira, também diz que desconhece Os Deputados
da Assembleia Legislativa, Os Deputados da Bancada do PSDB,. que não
conhece rienhurn, conhece apenas V. Exa. Mas essa tern sido a atitude desse
Governador: desconhecer; e não apenas, corno estã dizendo 0 Vice-
Governador, aos Deputados do PSDB, rnas desconhecer o Poder Legislativo.
Não ternos urn dossiê, mas ternos várias inforrnaçOes, e são documentos que
estao em minhas mãos, que demonstrarn que essa Secretaria de Turismo
que o Governo enviou para cá ja existe ha rnuito tempo.

Tenho aqui urn oficio da SETUR, e, para quern não sabe, a SETUR é a
Secretaria de Turismo, apesar do Poder L.egislativo não ter autorizado a sua
criação. E ease Oficlo no 8, de 13/4/99, diz que a Secretaria do Estado de
Turisnio está em fase de irnplantaçao e atendendo a dernandas de interesse
do Governo na Praça Rio Branco, 56, e, "para fazer face a algurnas despesas
rniUdas e inevitéveis, solicito a V. Exa. providenciar, junto a Junta de
Prograrnaçao Orçarnentaria e Financeira, a aprovação de urna cota
orçamentária financeira, através da TURMINAS, Ernpresa Mineira de
Turismo, no valor mensal de R$4.735,00".

Está aqui o norne do Deputado Ronaldo Vasconcellos, Secretário de Estado
de Turismo, mas assina, por ele, AntOnio Henrique Borges.

Depois, ternos urna planilha de custo parcial da Secretaria de Estado de
Turismo, via TURMINAS, recurso do Tesouro estadual. Entao, vêrn contratos
corn a MGS - urna secretéria corn salãrio de R$880,00, encargos:
R$1.392,00, vale- transporte, vale-alimentaçao, combustivel, viagens, diárias,
duas idas e duas voltas de Brasilia, parárnetro por més/custo num total de
R$4.735,00.

Temos aqui, Deputado AntOnio Carlos Andrada, urn recibo assinado pela
Sra. Marcia Pereira, que tern urn contrato de serviços prestados, mas, na
verdade, pelo que me parece aqui, ela é Secretãria do Subsecretario de
Turismo.

Agora temos o Oficlo n o 9, da SETUR, de 15 de abril, e ai diz novamente:
"...até a criaçâo definitiva da Secretaria, com a mudança, ajuste e carga
patrimonial, solicito a V. Exa. corn a maxima urgéncia" (solicitando, então, ao
Secretãrio de Estado de lndstria e Comércio), "juntamente corn a Secretaria
de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral, encontrarmos urna forma
de entendimento legal".

Aqui temos urn novo recibo de R$400,00, referente as despesas de viagem
do Sr. AntOnio Henrique Gorges.

Depois, ternos novamente da Secretaria de Turismo de Minas Gerais,
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solicitando a gentileza de providenciar fundo de caixa no valor de R$100,00,
para cobrir despesas eventuais da Sra. Marcia Pereira.

o Qficio no 11 da SETUR solicita duas secretárias, duas recepcionistas.
Obrigado, Deputado. Entâo ele solicita duas secretárias, duas

recepcionistas, quatro porteiros, urn garçom, uma copeira, duas faxineiras,
urn servidor para servicos gerais (bombeiro hidráulico e eletricista), quatro
vigias, urn niotorista e urn rnensageiro. Está novarnente no papel da
Secretaria de Turismo o norne do Deputado Ronaldo Vasconcellos. Mas
assina novarnente o Sr. AntOnio Henrique Borges.

Depois rnais urna folha fazendo face as despesas da impressão de urn
fotolito para impressão de folheto e 'folder" - "Terras Altas da Mantiqueira" -,
no rnontante de R$2.250,00. Novarnente ease Oficio n o 12, corn o norne do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, mas assinado pelo Sr. AntOnio Henrique
Borges.

o Oficio no 13- valor R$13.250,00; para pessoal de apoio R$9.100,00. Dois
porteiros, garçons, copeira, vigia, jardineiro e as contas da CEMIG, da
COPASA-MG, da TELEMAR, café, açUcar, água potável.

o Oficio no 14 - também o Sr. AntOnio Henrique assinando em nome do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando um veiculo ao Sr. Luiz Sávio de
Souza Cruz, Secretário de Estado de Recursos Humanos e Adrninistracâo.
Agora ele solicita ao Sr. Evandro Neiva, Superintendente da Adrninistracão a
cessão dos funcionãrios Ana Lucia Rosário, Gloria Maria Naves, Helena
Maria e outros.

Depois, diz, no Oficio no 18, que a funcionária Silvia S. de Carvaiho Alvim,
lotada na Secretaria de Estado da Adrninistração e Recursos Humanos,
encontra-se a disposição da TURMINAS e vai prestar serviço a Secretaria de
Turismo. Entao, ease é um Governo, Deputado AntOnio Carlos Andrada, que
desconhece a Assernbléia Legislativa. Vamos fazer papel de bobos. Estã
correto o Vice-Governador. Varnos voter urna Secretaria de Turismo que já
tern secretérias, recepcionistas, já tern o seu custeio, Os gastos, que já estã
oferecendo 0 seu logotipo para eventos no Estado de Minas Gerais.

Cuero informar a V. Exa. que estamos encarninhando ao Ministério POblico
e ao Tribunal de Contas essa documentaçäo. Estarnos recebendo mais
documentação ainda sobre essa secretaria-fantasma. Muito obrigado.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Veja bern, prezado Deputado João
Leite, a seriedade das denUncias que V. Exa. faz. Ele diz, no documento, que
a Secretaria está em implantação. Sequer ela foi votada nesta Casa. Como
está ern implantagão algo que pode ser rejeitado aqui? E se a Assembléia
disser que essa Secretaria não serã criada? Como ela estâ em irnplantação?
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Ela poderia ester em implantaçâo logo apôs a votaçâo em Plenário. Ate que
ela realmente se estruture, estaria num processo provisário de irnplantaçâo.
Mas esse docurnento e de abril. Nern sequer 0 projeto estava nesta Casa.

o Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado AntOnio Carlos Andrade,
you ser rápido. Quero tambem manifestar solidariedade a V. Exa. Na
verdade, quern 0 acusa não deveria ester no poder pUblico ou no serviço
pUblico. NOs 0 conhecemos muito, tambérn. Trabalhei corn esse senhor
tempos atrás. Na verdade, 0 Sr. Newton Cardoso näo tern o minirno de
caréter pars ser urn servidor pUblico.

Quero fazer referenda a revista "Veja" do dia 5/5/99, que traz a seguinte
reportagem: "Caso de Policia. Sumlu a carteira do ex-Governador Miguel
Arraes naquela cerimônia em que 0 Governador mineiro Itamar Franco
prornoveu farta distribuiçâo de medaihas a politicos da esquerda tradicional e
a alguns novos carbonários, como Newton Cardoso e Orestes Quercia". Isso
é a "Veja" que está falando.

E born que se esteja tratando aqui também do Grande Hotel de Araxá. Já
existe uma coniissâo instalada e já se prevé a instalacao de urna CPI.
Querernos saber once estäo os lustres do Grande Hotel de Araxé. Esse
Governo está querendo parer o Grande Hotel de Araxá, agora, pare outros
atos de corrupcão, como 0 sumiço de seus lustres?

o Deputado AntOnio Carlos Andrade - Agradeço as palavras de V. Exa.
Sr. Presidente, como o rneu tempo está acabando, you falar apenas do rneu

segundo assunto. Hoje, o "Minas Gerais" publicou urn ato do Presidente desta
Casa, no qua[ exonera os servidores Elcio Costa Mareira, Herculano
Lamounier Fernandes e JUlio César dos Santos Esteves e designa pare 0
lugar desses os servidores Cristiano Felix dos Santos Silva e Leonardo
Bergson Castro Santos. Nâo quero eritrar no mérito, se a rnudança é boa ou
nao. Nâo conheço os servidores, nao estou fazendo juizo de valor. Estou
apenas questionando e ratificando o que venho dizendo: ha falta de comando
nesta Casa.

Vejarn bern. 0 Sr. Presidente nâo está aqui, está no exterior. Nâo é possivel
que tenha assinado esse ato. Esse ato saiu publicado, hole, no "Minas
Gerais", alterando funçOes desta Casa, administrativarriente. lsso é ausência
total de comando, e baderna e falta de controle. Não é possivel que isso
perdure nesta Casa.

Tive informaçOes, embora jé estivesse sabendo, de qua ternos urn novo
Rasputin na Assembléia. Rasputin era aquele bruxo que mandava na cone do
czar, na RUssia. Ele mandava mais que o irnperador e que a irnperatriz, fazia
e desfazia no poder. Temos aqui urns pessoa que encarna bern essa funcâo,
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que é o Sr. Joâo Franco. Dizem que ele manda rnais que os Diretores, mais
que os mernbros da Mesa, atropela ordens, cancela ordens, encaminha
docurnentos pare a Imprensa Oficial, fez e desfaz, dizendo realrnente o que
esta Casa tern que fazer. E um funcionánio contratado, pelo que sabernos, por
notório saber, corn dispense de licitacão. Nao e possivel. Este Casa nâo pode
Vicar sujeita a esse tipo de coisa. Aqui esté o nosso protesto pelo ato, pale
maneira corno ele foi feito, pale rnaneira corno as questOes administrativas
desta Casa estâo sendo conduzidas. Nâo estarnos aqui fazendo, volto a
dizer, juizo de valor corn referenda so ménito dos atos, rnas a forma e a
maneira como estâo sendo feitos. Muito obrigado.

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Quero informar ao nobre
Deputado AntOnio Carlos Andrade que o seu requerirnento ja foi recebido,
será publicado no "Minas Gerais" e a Mesa se pronunciará oportunamente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhoras e senhores, trago a consideração dos ilustres
Deputados um assunto qua preocupa toda a nossa sociedade. Gostaria de ter
tratado desse assunto ha mais tempo, rnas nâo tive oportunidade. Trago a
consideraçâo dos meus pares urna sugestào. Gostaria de tratar, também, de
urn assunto qua está na ordem do dia, que é a questâo do desemprego. 0
desernprego tern atingido nIveis insuportáveis, que rnostrarn que 0 nosso Pais
nâo pode, definitivarnente, conviver corn esse maleficio, que, sern dUvida
algurna, lave 0 infortUnio a rnuitas families brasileiras e, mais do que isso, tire
a dignidade humane. Apresento, pare a consideracão dos senhores, um
projeto que apresentei na Câmara Municipal de Belo Horizonte e que esté,
ainda, em tramitação, 0 qual cria uma central de ernpregos em Minas Gerais.
Ela será, na verdade, uma oportunidade de relacionarrnos a oferta com a
dernanda, nas diversas regiOes do Estado, no sentido de propiciarmos mais
oportunidades pare essa gente sofrida que, hoje, não tern seu emprego.

Maus amigos, a Fundaçäo Joâo Pinheiro desenvolveu um trabaiho que
apurou urna taxa de desemprego de 18,4%, em abril de 1999, na Regiâo
Metropolitana de Belo Horizonte. Em nUmeros absolutos, isso representa 345
mil pessoas sern ocupacâo remunerada. Se levarmos em conta que a
rnetodologia utilizada nâo inclui aqueles que ja desistirarn da busca de vagas
para trabalhar, chegaremos a conclusâo de que o problema pode ser ainda
muito mais grave. 0 que mais preocupa e que esse nUrnero subiu de marco
para abril. Em marco, tinhamos 13 mil desempregados a rnenos. Corn relação
a abril do ano passado, 0 nUmero e rnais assustador. Havia, na Regiâo
Metropolitana de Belo Horizonte, 297 mil desempregados. Nesse periodo, o



202
nOmero de desemprego aurnentou 2,8%. Isso significa que ha 48 mil pessoas
a mais sern ocupaçâo nessa região. Estarnos, na verdade, assentados sobre
urn barril de pólvora. Os nOmeros da violéncia sao urn indicador claro de que
o tecido social começa a esgarçar-se e de que o Pals, a menos que haja urna
reaçâo por parte de toda a sociedade, poderá merguihar, rnuito em breve,
numa guerra civil nâo declarada, de conseqüências imprevislveis. 0 Governo
Federal e as elites nacionais, a quem cabe boa pafle da responsabilidade
pela situaçâo a que chegamos, precisarn acordar de seu sono em berço
esplendido para encarar de frente a realidade cruel que se abateu sobre a
gente brasuleira.

A CNBB jé atentou Para a questão, elegendo-a para tema da Campanha da
Fraternidade deste ano. Lideranças religiosas, entidades representativas da
sociedade civil e integrantes da oposiçâo ao Palãcio do Planalto já tomararn
consciência do tamanho do abisrno que se abre diante dos carninhos do Pals.
Precisamos, agora, de urna açâo pronta e efetiva. Para começar, nada melhor
do que desmascarar as principais mentiras que os defensores do modelo
neoliberal tern tentado impingir a Naçao.

Em primeiro lugar, e forcoso admitir que existe urn desernprego estrutural,
causado pela evoluçâo tecnolôgica, que, aumentando a eficiência da
máquina, dirninui a necessidade da mâo-de-obra humana. 0 fenorneno
acontece no mundo inteiro. Entretanto, ele nao é, por si sO, causa de dramas
sociais.

Em Estados como as da Europa e da America do None, apOs urn curto
periodo de acomodaçâo, durante 0 qual a individuo alijado do mercado de
trabalho recebe treinamento e se faniiliariza corn as novas tecnologias, ele é
reabsorvido, num processo natural de adaptaçao. Para comprovar o que
estamos dizendo, basta verificar, por exemplo, os indicadores de ernprego
nos Estados Unidos.

Entre nOs, entretanto, graças a atuação equivocada de urn Governo
totalmente descomprometido corn a populaçâo e de elites irresponsâveis,
cevadas corno o lucro fécil da especulaçâo e dos negócios de legitimidade
duvidosa, a questão assume aspectos trágicos.

Ao desemprego estrutural soma-se aquele causado por urna adrninistraçâo
desastrada, que, para satisfazer as exigéncias do EMI, representante dos
interesses do capital internacional, mantérn nas alturas a taxa de juros, tira
todo a estimulo as atividades produtivas e suprime as investirnentos estatais
em politicas püblicas, para a remuneração dos grandes especuladores.

Outra balela contada pelos ideOlogos do Planalto é que, no mundo inteiro,
carninha-se para o Em do emprego formal. Corn essa desculpa criou-se, no

203
Pals, urn mercado informal de trabaiho, que sobrevive a rnargern da
legalidade. Ao reconhece-lo, o próprio Governo dé foros de legitimidade aos
que exploram a rnâo-de-obra ao arrepio das garantias rninimas que a lei
concede ao trabalhador. Enquanto isso, nos paises de onde nos vém prontos
e amarrados Os pacotes econônicos indigestos, a populaçâo goza de uma
sOlida rede de proteção social, que a ampara contra todas as vicissitudes.

Em none da globalizaçao e do aumento da competitividade do produto
nacional no exterior, prega-se, corno soluçâo para o desemprego, urna
flexibilizaçâo da legislaçäo trabalhista. Imaginern as senhores, flexibilizar
significa extinguir conquistas histOricas das classes assalariadas Para
entregá-las, sem defesa, a exploração desumana do capital- Significa eliminar
da Constituiçâo Cidadâ, de 1988 - que tern seus equivocos, que precisarnos
contornar, mas que não é esse o caso -, os direitos sociais, que são a
resultado da vitOria da populaçao brasileira sabre o arbitrio e 0 autoritarismo.
Isso nab podemos permitir. Pois é esta a solucao que nos oferecern as
gestores da politica econOmica pasta em pratica hoje, no Pals: uma politica
sem criativudade, que repete, a exaustão, o velho receituthrio ortodoxo; urna
politica covarde, que so sabe massacrar o operário, a pequeno empresário, 0
funcionârio pUblico, o aposentado e as viivas. Querern espoliar as fracas de
seus minirnos direitos, deixando-os expostos aos abusos das forces do
mercado. Ate mesmo a justice do trabalho, Ultimo refUgia da classe laboral,
querem extinguir, sob o argurnento de que e onerosa e contribui para a
aumento do deficit pablico. Os verdadeiros responsáveis pelo deficit são
esses juros absurdos e imorais, contra as quais nada se faz.

A realidade e assustadora, senhoras e senhores. As pesquisas nos
mostrarn que, no pnimeiro trimestre do ano, mesmo as vagas no mercado
informal, aquele que ignora Os direitos trabalhistas, as ferias, o 130 salário, a
fundo de garantia e a previdéncia social, tiverarn redução. lssa significa urn
recuo, em termos absolutos, das oportunidades de eniprego no Brasil.

Diante desse quadra, para garantir a sustento da familia, faz-se de tudo:
aceitam-se condiçoes de trabalho intoleráveis, conforrna-se corn salários
aviltantes, assume-se urna carga horéria excessiva, trabalham-se horas
extras sem remuneração, a que configura, na verdade, uma forma moderna
de escravidao.

A entrada excessivamente râpida do Pals no contexto da economia
globalizada fez corn que nossa indistria fosse exposta a uma concorrência
feroz e predatOria. Nessas circunstancias buscou-se, a todo custo, a aurnento
da produtividade coma condição para a sobrevivencia num mercado
altamente campetitivo. Essa busca irnplicou, sobretuda, a redução dos
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quadros das empresas, corn a conseqüente extinçâo de postos de trabaiho,
que foram cortados aos rnilhares, de uma hora para a outra. For outro lado,
se Os trabaihadores sofreram todas as conseqUências dos ganhos de
produtividade, não tiveram acesso a nenhum dos beneficios dele.

0 Plano Real, na verdade, em sua primeira fase, conduzida pelo Presidente
Itamar Franco, promoveu a recuperaçâo do valor dos salários. Entretanto, na
rnedida em que foi desviado de seus rumos primitives para colocar-se a
serviço das exigéncias do capital especulativo internacional, fez reverter essa
recuperaçâo, castigando irnpiedosarnente a massa operéria.

Uma administraçäo equivocada, que voltou as costas as necessidades do
povo brasileiro e buscou sornente agradar aos grandes investidores, levou-
nos a beira do caos a custa de tanto ouvir falar na questão do desernprego. A
nossa consciência vai, pouco a pouco, tornando-se anestesiada, corn relação
a urgéncia do problerna. Nâo podernos, no entanto, iludir-nos. A menos que
se encontrem soluçoes imediatas, a convulsão social será o preço que a
histOria cobrará por tantos desacertos. For isso, alertarnos todas as forças
vivas da sociedade pare que seja intensificada a luta contra o rnodelo
neoliberal e seja ernpreendida urna cruzada para combater o desemprego.
Precisamos de açöes em ârnbito da rnacroeconomia e de iniciativas pontuais
que se complementern e façam reverter esse quadro que tende rapidamente
a se degenerar.

Em termos de macroeconomia, é urgente deter a politica suicida que vern
sendo praticada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, mesmo que isso
nos custe processes traurnãticos. Precisarnos pôr urn basta a auto-suflciência
do grupo palaciano, responsabilizando-o e ao Presidente da RepUblics pelos
sucessivos equivocos, pela falta de compromisso corn o Brasil e pela pouca
transparéncia de procedimentos, como ficou patente no caso das
privatizaçoes.

No .ambito das açOes pontuais, precisarnos de projetos que incentivern Os
segmentos que mais geram postos de trabaiho, corno é 0 caso das micro
empresas e das pequenas ernpresas e do setor de prestação de services.
Neste Ultimo, temos que enfatizar a irnportãncia do turismo, atividade para a
qual o Brasil e, especialmente, Minas Gerais tern uma vocaçâo nata. Nesse
sentido, encontra-se tramitando na Casa urn projeto de iniciativa do Governo
do Estado, criando a Secretaria de Estado do Turismo, que, num prirneiro
momento, tern de se dedicar a tais questöes.

Contra o sofrimento da gente brasileira e a favor de novos horizontes para
nosso povo, juntemos nossas forças. Onde ha resisténcia, sempre, sempre,
Srs. Deputados, ha esperança!
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Quero dizer que estamos apresentando urn projeto de lei, a Vim de que V.

Exas. nos ajudem e se dediquem ao assunto, que cria a central de ernpregos
ern Minas. Além disso, e importante lembrar que o Governador do Estado
estâ estudando a criação de frentes de trabalho na região metropolitana. Ern
1984, quando era Vereador, apresentei na Cárnara Municipal de Belo
Horizonte o projeto "Sopão para os Desempregados". 0 nosso Secretario de
Trabalho, que era o entâo Deputado Federal Ronan Tito, absorveu a idéia e
começou a distribuir sopa para a população de Belo Horizonte, que, naquela
época, estava passando tome, na periferia, e criou as frentes de trabalho.

Hoje, conforme proposta do Governador Itarnar Franco, as frentes atuarão
na construção de casas populares, na recuperação de ruas, estradas e do
rneio ambiente. 0 Governo Estadual esté estudando tambérn a distribuição de
cestas bésicas entre as famIlias de desempregados. E importante dizer que
esses estudos do Governador Itamar Franco - dos quais tomarnos
conhecirnento por meio de participaçöes em debates - devem ser levados a
opinião pUblics, porque a população e esta Casa devern saber que tais
atitudes são importantissimas, pois o povo está desempregado, 0 povo esté
passando fome ,e corn essa vida indigna não podemos nos conformar.

Para terminar, utilizarei a tempo restante, agradecendo, antecipadamente, 0

aparte que sera feito pelo Deputado João Paulo. Tenho a certeza de que,
como homern sensivet que e, conhecemos a sua trajetória, pois foi Vereador
junto comigo, ira contribuir para este debate.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa deve se posicionar corn relação
a isso.

Ver o indice de desemprego corn que o Brasil e a região metropolitana
estão convivendo é realrnente algo catastrôfico. Não podemos conviver corn
Os infortUnios de nossa populaçâo: ver urn psi de farnilia, que bataiha por
dias, as vezes rneses inteiros, chegar em sua casa sem ter o que dar de
corner a seus filhos e não poder dizer a sua esposa e seus filhos que não
encontrou dignidade na sociedade para dar-lhe emprego, para que pudesse
dar sustento a sua familia.

São essas questães, Deputados, que esta Casa, que representa 0 povo de
Minas Gerais, deve debater. Portanto, trago essa pequena contribuição, no
sentido de tentar rninimizar o problema, criando a central de empregos em
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

? Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçöes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia
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passa b r Parte da reunião, corn a 12 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçOes da Presidencia e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e requerirnentos. Estao abertas as inscriçöes para 0
Grande Expediente da prOxima reunião.

Questoes de Ordem
o Deputado Joao Leite - Sr. Presidente, 0 Deputado AntOnio Carlos

Andrada trouxe uma denüncia, urn questionamento grave a Mesa, e V. Exa.
solicitou-Ihe tempo para responder. Mas, a nosso ver, isso é algo fácil, jé que
o que pretence o Deputado - coisa com a qual concordamos - é que esse ato
encarninhado a imprensa seja mostrado. Gostariamos de conhecer a via
original desse ato, devidarnente assinada. Entao, V. Exa. poderia pedir a sua
assessoria que trouxesse esse ato, para que pudOssernos conhecer a
docunientação, já que considerarnos alga muito grave o questionamento
levantado pelo Deputado AntOnio Carlos Andrada. E urn ato do Sr.
Presidente, como esté aqui escrito, mas nao conseguimos, nesse documento,
ver a assinatura do Presidente. Entao, queremos conhecer 0 docurnento
original e solicitamos a V. Exa. que agora rnesmo - não e necessário tempo -
traga-o aqui, para que os Deputados da Assembléia Legislativa possarn ver a
assinatura nesse docurnento original.

o Sr. Presidente - Já fizemos essa solicitaçâo a Administraçao da Casa
oportunamente o trarernos a V Exa. e ao Plenário.

o Deputado Joâo Leite - Desculpe-me, Sr. Presidente, mas gostariamos de
v&lo agora. Trata-se de urn direito dos Deputados conhecer urn docurnento
que estâ na Casa. Assim, gostarlamos de ter conhecirnento desse documento
neste momento.
o Sr. Presidente - Insisto corn o Deputado João Leite que se trata de

matéria administrativa, da Mesa da Assembleia, e é a Mesa que vai deliberar
e passar pam o Plenário. Prorneto entregá-lo ao Deputado o mais
rapiøamente possIvel - assim que o liver ern mâos.
o Deputado Joâo Leite - Entâo, solicito a V. Exa. o encerrarnento da

reunião, ja que, coma V. Exa. pode perceber, nào ha "quorum" para a
continuaçâo dos trabalhos.

o Deputado Joäo Batista de Oliveira - Sr. Presidente, tendo em vista a que
jé fol acertado, solicito a V. Exa. que determine a recomposicâo do "quorum",
para que possamos proceder a votaçâo.

o Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sra. Secretéria, para
proceder a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderarn a charnada 27 Deputados. Ha, portanto,
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"quorum" para a continuaçao dos trabalhos.

Designacâo de ComissOes
o Sr. Presidente - A PresidOncia vai designar Comissâo Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituiçäo n o 20/99, do
Deputado Rémolo Aloise e outros, que acrescenta dispositivo ao Ato das
DisposiçOes Canstitucionais TransitOrias da Constituiçâo do Estado de Minas
Gerais. Pelo PSDB - efetivo: Deputado Ermano Batista; suplente: Deputado
Joâo Leite; pebo PMDB - efetivo: Deputado Antonio Julio; suplente: Deputado
César de Mesquita; pelo POT - efetivo: Deputado Alencar da Silveira Junior;
suplente: Deputado Doutor Viana: pelo PT: efetivo: Deputado Adelrno
Carneiro Leâo; suplente: Deputada Maria José Haueisen; pelo PTB - efetivo:
Deputado Olinto Godinho; suplente: Deputado Arlen Santiago. Designo. A
Area de Apoio as CornissOes.

Leitura de CornunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reuniâo pela Comissâo de Politica Agropecuária -
aprovaçâo, na 122 Reuniâo Ordinária, dos Requerirnentos n°s 368199, do
Deputado Doutor Viana, e 392/99, do Deputado Márcio Kangussu; pela
Comissâo de Educação - aprovaçào, na 92 Reunião Ordinéria; dos Projetos
de Lei n°s 277/99, do Deputado Durval Angelo, e 308/99, do Deputado Alberto
Pinto Coelho, e dos Requerirnentos n°s 411 a 414199, desta Comissâo; e pela
Cornissão de Direitos Hurnanos - aprovaçâo, na 131 Reunião Ordinária, dos
Requerimentos n°s 406 a 410/99, do Deputado Joâo Leite (Ciente. Publique-
Se).	 -

DECISAO DA PRESIDENCIA
Foi apresentado a Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüinio e outros,

corn o seguinte teor: (- LO:)
"Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, o Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer seja
forrnulado convite ao Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do Estado, para
comparecer ao Plenário para formular, de püblico, denüncias insinuadas na
irnprensa de que teria havido corrupção, sob a forma de cornpra de votos,
quando da votação, no Congresso Nacional, que permitiu a reeleiçao do Sr.
Presidente da Repüblica.

Sala das ReuniOes, 30 de junho de 1999.
Hely Tarqüinio - Elbe Brandâo - Joâo Leite - Sebastiäo Navarro Vieira -

AntOnio Carlos Andrada - Wanderley Avila - Márcio Kangussu -Arnilcar
Martins - Miguel Martini - Alberto Bejani".

A Presidéncia, no uso da atribuição que he confere o inciso lb do art. 83 do
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Regimento Interno e reiterando decisao proferida em 1919/95, deixa de
receber requerirnento do Deputado Rely TarqUinio e outros, em que solicitam
que Se convide o Sr. Vice-Governador do Estado para prestar
esclarecimentos a Assembleia.

Decide a Presidéncia por nâo receber a proposicâo, uma vez que 0 convite
por ela pretendido incorreria no mesmo equivoco constatado em
requerimento que solicitava o comparecimento do Sr. Governador a esta
Casa e qua nâo foi recebido pelo entâo Presidente em exercicio, Deputado
Wanderley Avila. Daquela decisao recorreu o interessado a Comissão de
Justiça, a qual, em parecer aprovado pelo Plenário, concluiu pelo
indeferimento do recurso, nos termos a seguir expostos:

"LO de se concluir que a formulaçao, pela via de requerirnento, de convite
ao Governador do Estado para, comparecendo em Plenário, prestar
informaçoes a este Poder nâo encontra guarida na Constituiçao ou no
Regimento Interno, que näo contemplarn a hipOtese do convite. Permitir o
processamento do convite, pela processualistica regimentalmente dispensada
ao requerimento, resultaria em manifestaçao ou inócua (o que náo condiz
corn a natureza da decisao legislativa) ou dotada de efeitos incompativeis
corn a sistemática constitucional, que nâo adrnite, em rnatéria de controle
parlamentar, o uso do instrumento da convocaçao relativamente ao Chefe do
Executivo estadual".

o comparecimento, no Legislativo, de autoridades do Poder Executivo estâ
previsto no art. 54 da Constituicâo Estadual, que prevê a convocaçao de
Secretario de Estado, dirigente de entidade da adrninistraçâo indireta ou titular
de órgão diretarnente subordinado ao Governador. Nâo existe, portanto,
arnparo constitucional para a convocaçâo do Vice-Governadot F o convite,
nessa situacão, produz efeito politico de convocação.

o Regimento lnterno, por sua vez, estabelece, em seu art. 305, que o
Goyernador do Estado comparecerá a Assembleia "quando este manifestar o
propósito de expor assunto de interesse pCiblico". Ao cargo de Vice-
Governador aplica-se, nesse caso, o mesmo tratamento dispensado ao de
Governador. Observa-se, portanto, a iniprocedência do pedido ora forrnulado.

Esta, a decisao.
Mesa da Assembléia, 1 0 de juiho de 1999
Gil Pereira, 21-Secretário, no exercicio da Presidencia.

Discussâo e Votaçâo de Pareceres
o Sr. Presidente - Parecer da Comissao Especial para Emitir Parecer sobre

a lndicaçâo do Titular da UTRAMIG. A Cornissao Especial opina pela
aprovaçâo do nome. Em discussao, o parecer. (- Pausa.) Para discutir, corn a
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palavra, 0 Deputado Joao Leite.	 -

0 Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,
püblico presente, telespectadores da TV Assembléia, gostariamos de discutir
o parecer da cornissâo especial criada para avaliar a indicaçâo feita pelo
Governador do nome do Sr. Wellington Eustáquio de Jesus para a
Presidéncia da UTRAMIG.

Nào querlarnos nem tratar da questâo do norne do Sr Wellington
Eustáquio, porque o parecer da comissâo é pela aprovaçâo do seu nome, e
conhecernos a sua pessoa. Avaliou a comissâo especial que é uma boa
indicação. Mas gostariamos de, especialmente, discutir a forma, a maneira
cOrno novamente - e estou ficando repetitivo tanto na tribuna quanto no
Plenário desta Assembléia, em apartes, sobre esse assunto - houve uma
desconsideração do Poder Executivo em relaçao ao Poder Legislativo no
Estado de Minas Gerais.

Ha pouco, apresentarnos a questâo da Secretaria de Turismo, charnada
SETUR, que, inclusive, já tern oficios numerados e toda uma infra-estrutura
funcionando. Nesse caso especifico, está claro o desrespeito do Poder
Executivo para com o Poder Legislativo, ja que, em abril, quando os
Secretários indicados começararn a solicitar infra-estrutura para o
funcionarnento das respectivas secretarias, sequer o projeto da criaçäo da
Secretaria de Turismo tinha chegado a Assembléia Legislativa, 0 que,
efetivamente, aconteceu ha duas semanas. Alem disso, não teve o Poder
Executivo a menor consideraçâo com o Poder Legislativo, porque essa
Secretaria funciona desde abril, corn urn quadro técnico, com observadores
que, inclusive, produzem "folders", material para encontros de turismo. E tudo
a revelia de uma aprovação da Assernbléia.

Ern alguns casos, a nosso ver, a principio, e constatada a falsidade
ideolOgica, porque ninguém pode ser ordenador de despesa antes, é claro, de
estar legalmente trabalhando no cargo.

Voltando a questâo da indicação feita pelo Governador do Estado para a
Presidéncia da UTRAMIG, constatarnos novamente uma violéncia contra o
Poder Legislativo, porque, antes que o Plenário da Assembléia Legislativa
apreciasse o parecer da comissâo especial - na verdade, essa comissâo não
aprova o norne, apenas opina, pois quem aprova e o soberano Plenário da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais -, deveria o Sr. Governador aguardar.

Mas o que fez o Governo do Estado? Antes da apreciaçäo por este
Plenário, no Orgão oficial do Estado fez constar a nomeaçâo do Presidente da
UTRAMIG, violentando a autonomia da Assembléia Legislativa de aprovar o
nome, conforme consta na Constituiçao do Estado de Minas Gerais.
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Ora, repete-se, no caso da indicaçào da Presidéncia da UTRAMIG, 0 que

estamos acompanhando neste Governo do Sr. Itamar Franco: urna violéncia
constante contra o Poder Legisiativo.

He algumas sernanas, tivemos a oportunidade de ouvir do Governador e de
alguns Secretarios que a Assembléla Legisiativa iria cortar 5% de seus
gastos, como se o Chafe do Poder Executivo fosse o Chafe do Poder
Legislativo. E péssimo para o Estado de Minas Gerais e pars a democracia
pretender o Governador do Estado fazer da Assembléia Legislativa uma
secretaria submissa ao Poder Executivo. 0 Poder Legislativo e autOnomo,
coma reza a Constituiçâo, pois é eie que fiscaliza constanternente Os atos do
Poder Executivo. Mas pretende o Chefe do Executivo de Minas Gerais fazer
desta Assernbléia uma secretaria submissa aos interesses do Palácio da
Liberdade. Espero que esta Assembteia, as Deputados, representantes do
povo de Minas Gerais, reajam enquanto ha tempo. E inaceitavei qua a
Assembleia Legisiativa receba urns ordem do Governador do Estado pars
cortar gastos. Nao e o Governador quem manda nesta Casa. Trata-se de
interferência inaceitável, que as Deputados e esta Assernbléia nâo podem
acatar. Aguardo uma reaçâo dos Deputados a essa ingerência, a essa
interferência perrnanente do Governador nesta Casa. Logo apOs a apreciaçâo
dos pareceres, teremos a apreciação de urn veto referente a professoras e
servidores do Estado de Minas Gerais, designados, contratados, alguns deles
ha 15 ou 20 anos trabalhando no Estado, que estâo saindo sern direito a
ferias nern a indenizaçâo. Existe toda uma rnovirnentaçâo para manter o veto
do Governador a emenda das bancadas da Oposiçäo, do P5DB, PEL e PSN.
Mas estaremos atentos para nâo permitir que Os servidores, trabaihadores
simples que prestam serviço ao Executivo, so Governo do Estado, tenham
tolhido a seu direito de receber indenizaçao. Estarernos atentos, no Plenário
desta Assenibiéia, para nâo perrnitir que isso aconteça. Ontern, as
trabaihadores receberam urn duro golpe cam a manobra de se encerrar a
discussao corn 12 Deputados no Plenario da Assernbléia Legislativa, tirando
da Oposiçao desta Casa o direito de discutir matéria tao importante, relativa a
trabalhadores aos quais e negado o seu direito mais elementar. Estaremos
votando favoravelmente, rnas estarnos discutindo, porque novamente a
Governo do Estado não respeitou a Assemblela Legislativa.

Questâo de Ordem
0 Deputado Joao Leite - Vendo que estamos tratando de matéria

importante e nâo h6 "quorum" para a continuaçâo dos trabalhos, solicito a
Presidencia que encerre, de piano, a reuniâo.

Encerrarnento
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0 Sr. Presidente (Deputado José Brags) -. A Presidencia verifica, de piano,

a inexisténcia de "quorum" para a continuacâo dos trabaihos e encerra a
reuniâo, desconvocando a reuniâo extraordinária de logo mais, as 20 horas, e
convocando os Deputados para a reuniâo de debates de amanhâ, dia 2/7/99,
As 9 horas. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 2/7/99
Presidéncia do Deputado Joâo Paulo

Sumário: Comparecimento - Falta de"quorum".
Comparecirnento

- Comparecem os Deputados:
Ailton Vilela - AmbrOsio Pinto - Antonio Andrade - Arlen Santiago - Cristiano

Canedo - Fàbio Avelar - Ivo José - Joâo Leite - Joo Paulo - José Henrique -
Luiz Menezes - Marcia Cunha - Marco Regis - Paulo Pettersen - Wanderley
Avila.

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

cornparecimento nao registra a existência de nCimero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca as
Deputados para a reuniâo de debates de segunda-feira, dia 5, as 20 horas.

ATA DA 20 REUNIAO ESPECIAL, EM 2416199
Presidencia dos Deputados José Braga, Elbe Brandão e Marcio Cunha

Surnário: Cornparecimento - Abertura - Ata - Composiçäo da Mesa -
Destinaçáo da reuniâo - Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Deputada
Elbe Brandâo - Palavras do Sr. Who Carlos Beni - Palavras do Sr. Cãssio
Avelino Soares Pereira - Palavras da Sra. Ana Maria Marcondes Machado -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Cornparecem os Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alvaro

AntOnio - AmbrOsia Pinto - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada -
Antonio Genaro - Antonio JUho - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Eduardo Daiadier - Ermano Batista - Ivo José -
Joâo Leite - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton -
Luiz Menezes - Mércia Cunha - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Paulo Piau
- Ronaldo Canabrava - Sebastiâo Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertura
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o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl5min, declaro aberta a

reuniâo. Sob a proteção de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ate da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado João Paulo, 2 0-Secret6rio "ad hoc", pracede a leitura da ata

da reuniäo anterior, que e aprovada sem restriçOes.
Composiçao da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as
Exrnos. Srs. David Márcio Rodrigues, representando a Secretária de Estado
de Ciência e Tecnologia, Sra. Margareth Spangler; Mario Carlos Beni,
Professor-Chefe do Departarnento de Relaçães PUblicas, Propaganda e
Turismo da Escola de Comunicaçâo da Universidade de São Paulo e
Professor Titular da Universidade; Cássio Avelino Soares Pereira, mestre em
Ciência Politica pela UFMG; Ana Maria Marcondes Machado, Coordenadora-
Geral do Programa Nacional de Municipalização do Turismo - PNMT -:
Deputada Elbe Brandâo, Presidente da Comissao de Turisrno desta
Assembléia, e o Deputado Márcio Cunha.

Destinação da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a abertura do Ciclo de Debates

"Turismo: Realidade e Perspectivas".
Palavras do Sr. Presidente

No mundo atual, a turismo receptivo oonstitui suporte para a economia de
muitos paises. Urn caso tipico e o da Espanha, once a chamada "indUstria
sem charninés" responde par fluxo anual de cerca de 50 rnilhOes de turistas
estrangeiros. Essa legião de visitantes movirnenta considerável estrutura
hoteleira e de lazer, corn a geração de milhares de empregos e 0 ingresso, na
econornia espanhola, de expressivo volume de moeda forte.

Odesempenho turistico do pals ibérico nos ocorre - nesta ocasiâo em que,
em name da AssemblAia, abrimos a ciclo de debates sabre a realidade e
perspectivas do turismo entre nós - porque a Espanha possui territOrio
equivalente ao de Minas Gerais. lnfelizmente, par ora, as semelhanças
terminarn corn a extensão territorial: mesmo cam a potencial de que
dispornos, ainda nao deslanchamos nessa atividade, apesar dos beneficios
qua ela pode trazer-nos.

A verdade e que atrativos para o visitante aqui não faltam. No campo
cultural, bastaria citar as cidades histOricas, repositOrio de obras-primas do
periodo barroco. Na area do turismo ecológico, temos, par exemplo, as grutas
e as parques, que sao alguns dos mais betas monurnentos da natureza. No
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segmento do turismo de negócios, contabilizarnos em nosso favor a
localizaçâo estratégica de Minas Gerais, as facilidades de comunicaçâo e a
nossa tradição de administradores e empresários.

Trata-se de todo urn carnpo a desenvolver e para o qual devernos despertar
o quanta antes. Assirn, a realizaçâo deste ciclo de debates vem ern boa hora,
confirmando a vocaçâo desta Casa Legislativa para o patrocinio das questôes
de interesse do povo mineiro.

No decorrer dos trabaihos de hoje, ouviremos algurnas autoridades no
assunto, que irão discorrer sabre gestão, politicas pUblicas, rnunicipalização e
aspectos criticos, entre outros. Coma coordenadores dos debates, varnos ter
as colegas Deputados Elbe Brandão e Márcio Cunha. Estamos certos de que
daqui sairemos cam nova perspectiva sabre a implementação da atividade
turistica na terra mineira.

Ern name da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
agradecemos aos que colaboram conosco neste evento e aos que dele
participarn. Declararnos abertos as trabalhos, na certeza de que serâo muito
proficuos. Muito obrigado.

Palavras da Deputada Elbe Brandão
Meu bom-dia a todos, senhores componentes da Mesa. Na note de ontern,

pensava em corno corneçaria esta etapa que, corn certeza, instauraré urn
nova momento na politica pOblica de turismo do Estado de Mines Gerais. SO
encontrei a palavra de São Francisco de Assis, que diz: "Pregue sernpre. Se
necessário, use palavras". Assirn, a parlamento mineiro a faz corn acöes e
corn palavras pam toda a sociedade mineira.

0 turismo em Minas Gerais tern sua trajetOria politica dividida ern dois
momentos: antes e depois do serninário legislativo Turismo: Caminho das
Minas, realizado em 1995, pela Assembléia Legislativa de Mines Gerais.

Samos testemunha de que o periodo anterior a realizaçâo daquele evento
foi marcado pela preponderância de iniciativas e atitudes isoladas do Governo
Estadual na tentativa de desenvolver urna politica para o setor. lsso
ocasionou distanciamento e entraves na participação dos segmentos
organizados da sociedade vinculados ao turisrno, interessados na construçâo
desse processo. 0 pouco entrosarnento entre as diversos atores que
compöern o setor foi refletido na inadequaçao das açoes implementadas no
turisrno em Minas Gerais nos Ultirnos anos.

Já no segundo momenta, a rnobilizaçâo proporcionada pelos trabalhos de
realizaçao do serninário legislativo registrou 652 inscritos e a participacâo de
47 organizaçOes governamentais e nâo govemamentais, ligadas direta ou
indiretamente ao turisrno, atestando a inquestionável representatividade
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desse evento. Inslaurou-se, a partir dal, experiência inédita que perrnitiu a
seus participantes conhecer as preferéncias uns dos outros, adquirir
informaçaes sobre Os recursos politicos e materials de que dispöem Os
diversos segmentos do setor, além de apresentar subsidios e oferecer
propostas para a reformulaçao da politica.Estadual de turismo. Dessa forma,
enfrentarnoso desafio de conciliar preferencias corn resoluçôes politicas.

A nova postura do Poder Legislativo Estadual na consolidação de
mecanismos e instrumentos de interlocuçâo corn a sociedade através dos
seminérios legislativos, cicios de debates, foruns técnicos e audlencias
püblicas tern propiciado e incorporado a participaçâo dos cidadãos nos seus
trabaihos. Isso vem incrementando e fortalecendo os trabaihos das
comissOes legislativas, qua passarn a deliberar munidas das informaçöes
disponibilizadas nesses eventos, agilizando a trarnitacâo de proposituras de
leis mais consistentes e gerando, conseqüentemente, politicas corn
preferéncias coletivas.

Foi assim que, pela primeira vez, o Poder Legislativo Estadual constituiu-se
em espaço pUblico institucional para avaliar a politics de turisrno. Nessa
oportunidade, ficou claro que se nao existir colaboracâo e coordenação entre
o politico, o técnico, a irüciativa privada e a comunidade receptora organizada
é dificil lograr êxito nos objetivos estabelecidos para 0 turisrno. E necessário
considerar que, nurn contexto democrático, nâo é rnais adequado que a
avaliaçâo das politicas pUblicas desenvolvidas e praticadas no Estado seja
realizada corn enfoque parcial e reduzido. Corn tudo isso, a partir do
serninário legislativo, o parlarnento mineiro nâo so vem propondo ao Poder
Executivo diretrizes para a politica de turismo, mas tambérn vern oferecendo
condiçOes para que possarn ser discutidas, avaliadas e fiscalizadas através
de urn processo interativo corn a sociedada

Os avanços nos métodos de participaçâo e conduçao do processo
legislativo tern sido vivenciados pelo setor de turisrno, que vern se
beneficiando sobrernaneira corn tudo isso. Apesar de ser urn setor
extremamente atornizado, seus diversos anseios foram coihidos através de
uma articulaçâo transparente, concretizados em um documento aprovado
pelos participantes do serninário legislativo Turismo: Caminho das Minas,
contendo os instrumentos de acão que tern subsidiado, nos Ultimos quatro
anos, a elaboraçâo da politica estadual de turismo ern vigor. A Assernbléia
Legislativa assumlu o comprornisso de, dentro de sua competência, absorver
as propostas aprovadas no processo legislativo, alérn de atuar politicarnente
em conjunto corn a cornissâo dé representação do serninário naquilo que
extrapolasse suas atribuiçOes. Portanto, nao havia urn comprornisso desta
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Casa de assumir integralmente todas as propostas do setor de turismo, visto
que o papel do legislador é, acirna de tudo, pensar nos interesses mais
abrangentes da sociedade.

For tudo isso o Poder Legislativo estadual deixou de ser secundário no
processo de consolidacâo de uma politics para 0 setor de turismo para se
colocar no primeiro piano dessa discussâo Alguns aspectos importantes
apontados naquele evento jé foram conquistados, corno a prOpria criacão da
Comissao de Turisrno desta Casa, a qual estou presidindo e que se mantém
constanternente aberta e receptiva paa a participacão e contribuiçao dos
interessados. Desde entâo, os equivocos da legislação, da estrutura
institucional e financiamentos que envolvem a politica estadual de turismo
estâo sendo sanados, segundo as possibilidades oferecidas pela conjuntura.
Obviarnente, a irnplernentaçâo de algumas demandas ainda no encontraram
condiçöes das mais diversas ordens para se concretizar.

Embora venha este parlarnento cutnprindo suas atribuiçães, existe, no
Poder Executivo, o exernplo de equivoca regressào ao tempo em qua as
potencialidades do turismo nâo eram compreendidas pelas instituiçoes
pUblicas. 0 atual rnornento histOrico que atravessa Minas Gerais, em que
impera a certeza do Governador Itamar Franco, lamentavelmente, em que
pese a gloria de criador da Secretaria de Estado do Turismo, recairé sobre ele
o estigma de sentenciador da extinção da Empress Mineira de Turismo -
TURMINAS. 	 -

A retOrica parece rnais viva que nunca no Executivo do Estado. "0 braço
ôperacional da estrutura do Estado será a empresa oficial de turismo,
TURMINAS, que pretendernos transformar em uma agéncia de
desenvolvirnento turistico, capaz de curnprir as funçOes executivas que sâo
da competéncia do poder pàblico. Tal empresa deverá absorver a
PROMINAS, acabando corn a desnecesséria superposição de Orgäos". Essa
frase foi escrita pelo Governador Itamar Franco e encaminhada para a ABAV
em 29/9198. As criticas que aponto são contundentes e parecem revoltar a
maioria absoluta da sociedade civil organizada do turismo A extinçâo da
TURMINAS não pode acontecer, tampouco, podemos admitir que a
PROMINAS seja incorporada a Pasta da Casa Civil. 0 •retrocesso
demonstrado nesse projeto dare a sociedade mineira amplo motivo de
questionar o Poder Executivo sobre sua verdadeira vontade de executar as
politicas pUblicas para o setor turistico de Minas Gerais.

Neste mornento, anuncio minha pretensao de apresentar urna emenda ao
Projeto de Lei n° 399/99, propondo a criaçâo da Fundacão TURMINAS, para
ser responsével pela execução das propostas da Secretaria de Estado do
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Turismo. Porém, o Conseiho Estadual do Turismo exerceré sus função
decisária, segundo o nosso Governador, que, em documento jé citado, aponta
o orgâo como responsavel e "legairnente incurnbido de aprovar pianos,
programas e projetos do setor". Antes do encerramento do painei desta
manhã, estará a disposição de todos a cópia da referida ernenda.

Enfim, a abertura do Poder Legislativo a temática qua envoive o turismo
esté sendo decisiva para detathar as deficiéncias e possibihdades do setor, 0
que pode ser aqui compartiihada democraticamente. Par isso, conclamo
todos as presentes a que, na oportunidade da realizaçâo deste ciclo de
debates, estejamos empenhados não so em apontar nossas divergéncias,
mas também em trazer soiucOes consensuals para o andamento do processo
de consolidaçâo de uma poiltica integrada para o turismo em Minas Gerais.

Paiavras do Sr. Mario Carlos Beni
Perniitam-me, neste momenta, falar da tribuna, o que me faz recordar as

tempos de parlamentar. Exmo. Deputado José Braga; D. Maria Marcondes
Machado, Coordenadora do Projeto Nacionai de Municipalizacão e Turismo;
limo. Sr. Cássio Avelino Scares Pereira; demais componentes da Mesa;
senhores e senhoras: ha dez anos, realizamos uma pesquisa para curnprir
urna exigéncia, ou seja, a obtençâo do tituio de hvre docente da Universidade
de São Paulo. Naqueia oportunidade, pesquisando as Orgãos pUblicos de
turismo no Brasil, chegamos a urn nivel de respostas de 47,8%. 0 que
constatamos, na época, fol que a maioria se queixava da auséncia de urna
pohtica nacional de turismo.

Em segundo lugar, constatamos a caréncia de mâc-de-obra especiahzada e
a fatta de integração entre as órgãos oficiais de turismo em todos as niveis.
As entidades pesquisadas apontavam, também, a inexisténcia de uma ação
intersetorial entre as vários niveis de decisão do Governo na area de turisrno.
Tenho convicção de que, se essa pesquisa fosse atuahzada, corn a rnesrna
mostragem, seiecionada ou, mesmo, ampliada, reveiaria urn quadro ainda
rnais fragihzado, considerando que, nesses dez anos, as operadores privados
e as ernpresários do setor de turismo reivindicaram e conseguiram auto-
regulamentacão, distanciando-se, ainda mais, da ação norrnativa e
fiscalizadora do Estado, em face da ética, da quandade dos serviços
prestados e dos parârnetros de pianejamento integrado e sustentávei do
turismo.

Entraram em implantação, assim, o 'resort" de alto luxo, corn uma oferta de
alojamentos superdimensionados, em descompasso corn a reakdade
socioeconômica do Pals e do prOprio mercado globahzado. Isso se reflete na
ausOncia de estudos de viabiiidade mercadológica, econômica, arnortizacão e
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retorno do investimento. Na um estudo da Fundacão GOtUlo Vargas, do Rio
de Janeiro, que diz que o "payback" do investirnento hoteleiro no Brasil era da
ordem de 25 anos. Hoje já deve estar em 32 anos. Evidentemente, ha o
desprezo par um modeio sociolOgico da regiâo onde estão sendo instalados,
sem a minima preocupaçâo corn engajamento da população local, corn a
geração de empregos e pastas de trabalbo e corn crescirnento econômico
regional.

A competéncia dos Orgãos pUblicos de turismo, na reandade, apresenta-se
sob dois aspectos: a competencia administrativa e a jurisdicional, sendo a
primeira a faculdade que eles tern de conhecer a matéria turIstica, em relaçâo
sos outros órgâos adrninistrativos do Estado, e a segunda, 0 âmbito espacial
em que apiicam as seus atos de autoridade.

A competéncia administrativa, quando se trata de entidade püblica, tern seu
fundamento na lei orgãnica que the di origem. Eventualmente, no caso de um
ôrgão de caráter misto ou privado corn reconhecimento oficial, sua
cornpetência estaré estabelecida na ata constitutiva. Para que ele seja misto
ou privado e exerça seus atos de autoridade, e necessário regulamentar as
distintos aspectos da lei qua 0 cria. Esse procedimento faz-se necessário
para delimitar o campo de ação do nova Orgão. E é justarnente par essa
razão que, na anáhse da competência especif'ica dos ôrgãos pUblicos de
turismo, observa-se que, normairnente, seu principal ârnbito de acão é a
promcçâo, cumprindo a propOsito qua justifica a sua existéncia: a crescimento
da atividade de turismo.

Sem dOvida, também compete a eles ditar politicas destinadas ao
desenvolvimento do setor. Como isso, eventualmente, demanda acOes em
campos ern que as Orgãos não tern cornpetência administrativa, é imperativo
estabelecer-se um sistema de ação intersetorial. E e justamente nessa
intersetorialidade de açào conjunta e integrada que reside, ate hoje, a
obstéculo maior, que vern inviabilizando uma atuacâo eficaz dos Orgãos
pUblicos ligados ao turismo no Brasil.

Somam-se a isso as prOprias tentativas de aplicaçâo da politica nacionai de
turismo estabelecidas pela EMBRATUR, que nâo estão produzindo as efeitos
esperados, porque nâo estã sendo irnplementada nem coadjuvada peios
Orgãos pUblicos estaduais, municipals ou regionais de turismo. E nos raros
cases em que logra algum éxito, nota-se que muitas das iniciativas se
acabam dissociando das diretrizes e das metas fixadas pelo órgão nacional.

Observa-se, ainda, que grandes investimentos em complexos turisticos,
construidos pela iniciativa privada, a malaria dos quais estimutados e
incentivados pelos Governos Estaduals, nao obedecem so preceitos da
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politica estratégica de desenvolvimerito regional e nacional e do planejamento
sustentàvel de turismo que a própria EMBRATUR recomenda, gerando
condiçoes de nivel de emprego, condiçOes efetivas de inserção da populaçao
local.

Vejam que a politics nacional de turismo prevé a melhoria da qualidade de
vida; a diversificação qualitativa dos bens e serviços produzidos e da infra-
estrutura receptiva do turismo nacional; a geracão de empregos; a
qualificação e a requalificaçao dos recursos humanos; a redução das
desigualdades regionals. Al, vejo urn projeto Sauip, que, apOs concluido, não
fez a necessária permeação e inserçao social; a população local não se
beneficiou em termos de geracão de emprega e de trabalho; o prOprio
empreendimento, que prevê, na sua prirneira etapa, 10 mil leitos, sendo as
3.600 primeiros leitos entregues em janeiro. Se imaginarmos que urna recente
projeção de dernanda regional, feita pela Universidade de São Paulo e pela
FIR, rnostrou que a Bahia tern hoje aproximadarnente 7 mil turistas/dia...

o Estado da Bahia atingirá, no ano 2000, mais ou menos 7 mil turistas/dia
de demanda. 0 Estado da Bahia atingirá, no ano dois mil e alguma coisa, de
8.000 a 8.500 turistas/dia. So Sauip, na sua prirneira fase, tern uma previsâo
de 10 mil leitos. Na segunda fase, 20 mu, e na terceira, 50 mil. Nâo sel esse
dirnensionamento, não conheço quern estimou essa demands. SO imagino
coma ficará esse investimento, tendo a PREVI colocado là
US$250.000.000,00.

Observa-se ainda que grandes investimentos e empreendimentos não
contribuem para ccrreção dos desvios econOmicos e sociais da região. Onde
são implantadas, não geram emprego para a poputação residente da regiâo.
E permanecern fechados e insensiveis a uma adaptação de preça, portanto
não concorrern para o mercado internacional. Nao se pratica no Pals, urn
conceito elementar, desenvolvido hoje na Europa e nos Estados Unidos, que
é 0 conceito de "clusters", ou seja, urna região corn atrativos turisticos ou
perrneaçâo social da populacao so projeta de desenvolvimento turistico corn
equipamentos compativeis ao nivel sócio-econOmico do Pals, e globalizado,
mas que tenha urn produto turistico final de qualidade e competitividade. E
rnuito simples. 0 Caribe recebe par ano 23 milhoes de turistas e tern urn
faturarnento em torna de U$26.000.000.000,00. São dados de 1998. Isso
porque o Caribe sozinho, tern uma recepção turistica bem rnaior do que a
America do Sul porque aplica urn principio elementar que é o principio de
"clusters", ou seja, não são paises que competern entre si, sao produtos
turisticos. 0 Caribe entendeu essa noçao e passou a desenvolve-la. E nos
precisamos raciocinar em termos de "clusters". Minas tern "clusters" e
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"microclusters" excepcionais. A Deputada Elbe enalteceu - e muito bern - a
cidade histOrica de Ouro Preto e os circuitos turisticos de Minas.

Governo, turismo e privatizacoes: na verdade, a privatizaçâo refere-se,' de
rnaneira geral, a uma situação econOmica em que os principals
desenvolvirnentos da econornia são estimulados pelos investidores do setor
privado, situação clàssica na maioria dos paises desenvolvidos do mundo. 0
argumento que rege é a da sensibilidade e da sintonia ao mercado essencial;
para o desenvolvirnento sustentado. So pode ser conseguido Cu conquistado
por investidores, ernpresários, diretarnente mais envolvidos no prOprio
mercado. Essa sensibilidade, essa necessidade de urn engajarnento sempre
crescente do setor privado no mercado diminuiu a papel do Governo no
sentido operacional, mas não do cantrole.

o Governo detém ainda a responsabilidade pela aceitação completa do tipo
de turismo desenvolvido, assim como a responsabilidade total, coletiva de
assegurar que as beneficios deles auferidos, inclusive as financeiros, não
sejani obtidos em detrimento das necessidades socials, culturais e
ambientais.

No caso do Brasil, o objetivo sempre foi o de incentivar a participação
intensa da iniciativa privada nos investirnentos ern equipamentos dos serviços
turisticos; tat participaçao, contudo, ultrapassou, ha quase urns decada, os
limites de sue atuação, passando a operar sob um regime de auto-
regulamentacâo, reivindicado pelo "Trade" e aceito pela EMBRATUR, que
acabou por transferir e delegar as associaçoes representativas dos hoteleiros
e dos agentes de viagens brasiteiros a aplicação e a fiscalização dos
parãmetros legais e o controle de sua prOpria qualidade.

o que vemos hoje, no Pals? A EMBRATUR, por urn ]ado, tentando
reclassificar, e em boa hora, a hotelaria do Brasil, que chegou a ter mais
hotéis de cinco estrelas do que a Franca e os Estados Unidos ern conjunto. 0
que se ye do outro lado? A ABH não aceitando essa classificação da
EMBRATUR petos padröes delegados ao INMETRO, do ISO 9002 e
adotando a sua prôpria classiflcacão, distribuindo aos hoteleiros questionãrios
para que eles se autoclassifiquem. Passou-se de estrelas para asteriscos.

Enfim, e flcçao pensar que o Estado não tern papel algurn a desempenhar
em turisrno. Pelo contrário, ele é e continuará sendo a mao oculta que dirige a
politica da area, ao mesmo tempo que assegura que Os serviços turisticos
que mais satisfazem as visitantes sejam oferecidos pelos mais capacitados a
fornece-los.

Pelo que vim expondo ate agora, e pelo tempo que tenho, chegou a hora de
declarar que nenhuma instituição pUblica de turismo no Pals, poderá
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prescindir, nas atuais conjunturas socioeconOmicas nacional e mundial, da
cooperaçäo direta e eficaz da iniciativa privada.

Os estudos e as experiências pertinentes ao passado histOrico jà nâo
refletern resultados positivos para a realidade atual do mundo e da naçâo,
embora todos devarnos reconhecer que foram eficientes e necessérios,
alicerçando 0 patrirnönio que se tern hoje.

A participação no cenário nacional surgiu - e eu preciso dizer isso -'
recentemente, devido a urn avanço no sistema de parceria, em virtude da
faléncia do Estado na soluçâo dos problemas sociais corn responsabilidade e
justiça. 0 prOprio Governo Federal vem conferindo enfase a formaçao das
organizaçOes sociais, ainda terna de farta discussao.

Parte-se, agora, para o denorninado terceiro setor, formado pelas diversas
organizaçOes da sociedade civil que, em conjunto corn a setor privado e o
Estado, deverá estabelecer urn novo contrato social, corn a redefiniçào de
suas próprias responsabilidades. Esse é o esforço trernendo que busca
construir urn modelo de desenvolvimento integral, integrado e sustentável,
possibilitando superar a reproduçâo da pobreza e da exclusâo social causada
pelo aumento das desigualdades provocadas pela globalizaçao e a
esgotamento das verbas püblicas.

Al chegamos as prelirninares sobre a necessidade de aperfeiçoamento e
niodernizaçâo da gestão institucional püblica de turismo na esfera estadual.

Ha dois anos apresentei a minha proposta ao Presidente da EMBRATUR,
Caio Carvaiho, que é a de repensar a EMBRATUR, para se evoluir para uma
agência nacional de desenvolvirnento.

Coloquei esse rnodelo no rneu livro. Trago para Minas essa sugestao que
em boa hora ouço da Deputada Elbe Brandao, e a cumprimento par isso. Na
realidade, corn essa proposta de criaçâo da agència de desenvolvirnento,
Minas esté resgatando a que jé teve no final da década de 70 Foi o prirneiro
Estado brasileiro a imaginar urna agenda de desenvolvirnento. 0 modelo de
Minas, ja na decada de 70, avançava historicarnente para que o hoje se
preconiza nos palses rnais avançados.

Urge a criação desse conselho. Prirneiro rnantérn-se a que Minas já possui,
o Conselho Estadual de Politica de Turismo, para orientar, disciplinar e
normatizar o turisrno estadual, ern razâo de seus importantes efeitos
econôrnicos e socials, levando em consideraçâo o caráter de
intersetorialidade do turisrno no ârnbito governamental nas trés esferas da
adrninistracao do poder püblico, assim como sua natureza pluridirnensional.
Na iniciativa privada, esses dois relevantes aspectos do universo turistico
assurniriarn nesse projeto a devida e necessãria representatividade e açâo
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interativa das decisoes desse colegiado.

0 Conselho Etadual de Turisrno de Minas Gerais deve ao mesmo tempo
ser deliberativo, normatizador e tarnbém intergestor, o que é fundamental
para atuar na intersetorialidade. Turismo e igual a parceria. Nâo e possivel se
fazer ou se desenvolver turismo sem a participaçao do poder pCiblico, da
iniciativa privada e da comunidade.

Imagino que nesse Conselho intergestor estejani representadas as
Secretarias de Agricultura, da Cultura, da Educaçao, de Esportes, de
lndUstria, Cornercio e Turismo, evoluindo para as Secretarias de Turisrno, de
Melo Ambiente e Desenvolvimento Sustentâvel, de Minas e Energia, do
Planejarnento e Coordenaçao Geral, da SaUde, da Segurança PUblics, de
Transportes e Obras PUblicas, a Cornissao de Desenvolvirnento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE -, a Instituto Mineiro de Gestão de Aguas - IGAM
-, 0 IEF, a Fundacao de Arnparo a Pesquisa, a Fundaçao de Arte de Ouro
Preto, a Fundaçao Estadual do Meio Ambiente, a Fundaçao Rural, o lnstituto
Estadual do Patrimonio Histôrico, 0 Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais, a CEMIG, a COMIG, a COPASA, a Empresa de Assisténcia Técnica e
Extensâo Rural do Estado de Minas Gerais, a Empress Mineira de Turisrno, a
Empresa de Pesquisa Agropecuária, o Instituto de Desenvolviniento
Industrial, árgâos federais, corno 0 SEBRAE, etc.

Essa noticia que me traz a Deputada Elbe Brandao, de transformar a
TURMINAS em Agencia de Desenvolvirnento Estadual Sustentável do
Turismo, corn personalidade juridica de direito pUblico e econornia
patrimonial, administrativa e financeira, e efetivamente urn grande avanço.
Minas e urn Estado que avança para a modernidade e para a vanguarda do
sisterna institucional pUblico de turismo no Pals.

Completando esse quadro, recomendo ainda que haja a criaçao dos
consórcios regionais de turisrno a partir de "clusters", ou seja, as regiöes
turisticas já identificadas de Minas Gerais. A maior forma de sucesso na
atualidade é a articulaçâo de urn modelo de gestâo de urn destino turIstico,
suas modalidades de prornoção, comercializaçao, desenvolvimento e
cooperaçâo entre as agentes econérnicos, culturais, politicos e sociais de urn
local ou regiào.

Entâo, e preciso ter urn piano estratégico, e ele so poderá existir a partir da
constituiçao de consórcios regionals de desenvolvirnento. E evidente que
esses consOrcios estarao atuando diretarnente em consonância corn as
diretrizes estabelecidas pela agéncia de desenvolvimento.

Tens rnuito a falar sobre esses consOrcios, mas o tempo, evidentemente,
nâo me perrnitirá. Assim, deixarei corn a Deputada Elbe Brandao toda a
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sugestão corn relaçao aos consôrcios regionais que, basicamente, terão urna
organização e urn controle corn o objetivo de identificar todos as agentes
institucionais, socials e ernpresariais participantes do processo de
desenvolvimento sustentével e turismo na região. Isso é fundamental porque
esté là o grande exemplo, o projeto da Costa Oeste, no Paranà, de grande
concepção regional do Governador Jaime Lerner, abrangendo trés pontos
bàsicos: o Parque Nacional de lguaçu, o Centro de Livre Cornercio da Cidade
do Leste, Polo iguaçu e Foz do iguaçu e o Lago de itaipu, projeto rnuito bern
concebido, mas, na execução, não foram identificados as agentes socials, as
atores socials, institucionais, empresariais, participantes do processo de
desenvoivimento. 0 que aconteceu? Nove dos quinze municIpios hndeiros ao
ago de itaipu já estão corn açOes do Ministerio PObhco proibindo qualquer
atividade as sues margens. A prOpria itaipu binacional não fol convidada a
desenvoiver esse piano, e seu piano de manejo do lago e a sua capacidade
de carga nâo permitern atividade nàutica no lago de itaipu. Esses conflitos
ocorrerarn depois do piano pronto, iançado e, a partir dele, se fizerarn as
Jogos Mundiais da Natureza, que ocorrern a cada quatro anos, aprovados
pelo Comite Oiirnpico internacionai.

Conclusão: creio ter contribuido, ainda que rapidamente, para 0 despertar e
o reahzar de urn turismo institucionai püblico e privado, considerado sob o
mais rnoderno e rentãvel modelo de gestão compartiihada hoje disponivei no
mundo. Esse modeio é o que hoje orienta as tJniversidades de Calgary; a
Universidade de Saint Galen (?), na Suica; a George Washington, nos
Estados Unidos; a de Sorbonne; e a Universidade de São Paulo.
Trabaihamos em conjunto nesse modelo de"clusters" e nesse modelo de
gestao compartiihada.

Para atingi-lo, não é necessário demolir instituiçoes, coma nao e a intenção,
e sirn evoluir corn elas. A Deputada Elbe Brandão foi professora, e é pot isso
que eu falo sempre professora, e ainda é. Não é preciso desfigurar o "trade"
turistico e anular as cursos superiores de Turismo existentes no Pals.

E necessário, sirn, atualizá-los para a reaiidade mundial, preparà-los para
uma mudança e rnotiva-ios para auferir agibdade e eficácia, ganhar disciplina
e ajustar curricuios e práticas didático-pedagógicas para a verdadeira
capacitaçao do profissionai da area.

SO terernos urn turismo evoluido quando a compreensão entre a
administrador pUbhco, a pesquisador e o ernpresário coniluirem para o
mesrno ponto. Muito obrigado. (- Palmas.)

Paiavras do Sr. Cássio Avelino Soares Pereira
Bom-dia a todos. SaUdo as componentes da Mesa, as senhores e as
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senhoras presentes.

Minha interveriçao vai se er a avahação do serninário "Turismo, o
Caminho das Minas", realizado par esta Casa, neste Pienàrio, em 1995, ha
quatro anos, portanto.

Para compreendermos a importãncia desse evento, faz-se necessàrio urn
breve histórico sabre esse tipo de evento no bojo dos trabaihos que se
reahzam nesta Casa legisiativa. Vamos nos ater, de inicio, ao perfit do Poder
Legisiativo antes das ConstituicOes Federal e Estadual.

o que tinhamos era o Legisiativo exercendo, predominantemente, o papel
de homologação das poiiticas pibhcas de iniciativa do Executivo, sern o
devido controte da sociedade. A relaçâo corn a sociedade sO se dava par
meio do gabinete de pariamentares.

Tinhamos 0 favorecimento de produção de poilticas distributivas, beneficios
concentrados para ctientes particulares e custos dispersos. 0 que significa
550? A poktica distributiva é caracterizada pela facitidade corn que pode ser
desagregada e seus recursos dispensados, de forma concentrada, a ciientes
particulares, sem nenhum critério gerai e universahsta.

o Poder Legislativo ficou fortalecido após as Constituicoes Federal e
Estadual corn a ampliação das prerrogativas de fiscaização, sobretudo em
relação aos impactos das poilticas governarnentais praticadas e
desenvoividas no Estado. Portanto, a Poder Legisiativo passou a ter o
compromisso de avaliar as poilticas que estâo sendo impiementadas no
Estado. Houve a necessidade de adequar seu Regirnento interno a nova
Carta Constitucional, o que ocorreu em dois periodos: 1990 e 1997. Conforrne
constava na Constituiçâo, foi necessãrio incluir, em seu Regirnento interno, a
participacâo da iniciativa popular na autoria de proposicôes de lei, petiçOes e
requerimentos. Tarnbém foi inciulda a regulamentaçâo das reuniöes das
ComissOes destinadas as audiências püblicas corn segmentos
representativos da sociedade. isso tudo ievou a necessidade de inovaçöes de
caráter institucionat, corno a criaçäo da Escola do Legisiativo, a
informatização dos gabinetes, a impiementação de prograrnas de quaiificação
de pessoal, a criaçao da area de comunicação social e de modaiidades de
atendimento ao cidadão.

A adequação do texto regimental gerou a institucionalizaçâo da participaçâo
da sociedade nos trabathos legislativos. A principal mudanca a que varnos
nos referir são as eventos institucionais, como as audiOncias piiblicas
regionais, as tOwns técnicos, as cicios de debates e as seminàrios iegisiativos
abertos a sociedade, que incentivam as discussôes e facititani 0 consenso
entre diferentes interesses em reiação a determinadas pokticas pUblicas..
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ApOs a incorporaçao desses eventos de interlocuçâo corn a sociedade,
houve a incremento des informaçoes técnicas e politicas pastas a disposição
dos parlamentares e a disposiçao dos cidadàos. Tambem as acôes
legislativas passarani a ser subsidiadas pela sociedade. Isso diz respeito
basicamente as comissães temáticas, que passararn a deliberar munidas de
informaçäes surgidas nesses eventos.

Tudo isso Ievou so aumento de legitlrnidade da Assernbleia junta a
sociedade. A partir desses eventos institucianais, ocorreu a incremento de
politicas regulatOrias. Essas politicas basicarnente se distinguem das
distributivas pelo fato de que suas decisães são toniadas corn base em regras
gerais, e não seletivas, erivolvendo a relação entre amplas categorias de
individuos.

Vamos nos ater agora a inserção do turisrno na Constituiçao. A primeira
rnençâo ao turisrno na história das ConstituiçOes brasileiras ocorreu em 1988,
na Constituiçao Federal, e logo em seguida, tivemos, corn essa menção, a
nivelamento ca atuação das esferas de governo, no deserivolvimento do
turisrno, corn a mudança de cornpetência legislative, que ate então era
prerrogativa exciusiva da União, passando Os Estados, as municipios e 0
Distrito Federal a ter essa cornpetência legislative. Corn isso, houve a
necessidade de complernentação legal e regularnentar que a tornasse
operacional, gerando a obrigatoriedade de a Governo Estadual estabelecer
uma politica para a turismo. Pals bern, as procedimentos posteriores a
Constituiçao, em Minas Gerais especificarnente, originaram a criação do
PLANITUR, urns legislaçao que provocou uma insatisfaçâo generalizada par
ter estabelecido 0 envolvirnento de vários órgãos das adrninistraçães indireta
e direta dos Estados na elaboraçao de seus subprogramas e na sua
execução, mas sem nenhuma coordenaçâo, alérn de construir urn consetho
não paritãrio de 34 mernbros, o que nunca se viu em nenhum lugar do mundo.
Diante dessa insatisfaçao generalizada, ocorreu a reivindicaçao dos
segmentos do turismo do direito de participaçâo institucionalizada para que
pudessern, então, rediscutir a politica, redefinir os seus parârnetros e o
controle na sua execução.

0 Seminãrio do Legislativo teve a participaçao de 652 pessoas inscritas, 47
participantes institucionais e 89 propostas geradas pelo documento final
aprovadas par essa plenaria.

Nesse grafico temos a distribuicao das propostas por area de interesse
contidas no docurnento final. Essas outras areas, Os incisos, se referem a
indicacão aos Poderes Legislativo e Executivo das trés esferas e a iniciativa
privada. São propostas para compor programas e projetos e estabelecer as
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agOes vinculadas as poilticas básicas para 0 setor.

A partir da minha investigaão empirica, verificamos, uma por uma, as
propostas estabelecidas no documento final, traçando, rnais ou menos, esse
perfil. So para as senhores terern urns idéia, a coluna Incentivos e Recursos
foi a que gerou, proporcionalmente, malor demanda e paradoxalmente foi a
que gerou 0 menor indice de propostas implementadas. As que o foram
dizern respeito, basicarnente, a incentivo, e nâo a recursos financeiros.

Em nivel geral, sern me ater muito a detaihes, é importante frisar que a
rnaioria das propostas - em torno de 58% - foram implementadas e que o
poder póblico foi o alvo do major nUrnero de reivindicaçOes.

Foi necessário realizar uma pesquisa de campo, corn entrevistas seguidas
de questionârio, aproximadamente três anos depois - portanto no ano
passado -, para checarrnos qua[ era a avaliação das instituiçOes corn relagão
a esse evento. A amostragem da rninha pesquisa foi em torno de 55% do total
des instituiçOes representantes do seminãrio, atendendo a uma estrategia de
considerar a maior diversidade de representação dos diversos segmentos
que compoeni a setor em Minas Gerais.

Entre as dados apurados, quero ressaltar que 100% dos entrevistados
consideraram irnportante ter participado do serninário legislativo; 96,2% dos
entrevistados consideraram positiva a insergão do Poder Legislativo Estadual
na reforrnulaçao da politica de turisrno; 76,9% consideraram a dinâmica
envolvendo a participação conjunta dos atores altarnente positive, e 60% dos
entrevistados consideraram que os resultados desse evento foram praticos.

Chamo a atenção pare a fato de que 20% dos entrevistados não tinham
nenhuma inforrnaçào a respeito dos resultados práticos desse evento. Nesse
aspecto, friso que as inforrnaçoes estariarn sob a respbnsabilidade da

z comissão de representação do evento e da Assernbléia. Houve, portanto, urn
0 certo desencontro.

Cam relação as propostas consideradas mais importantes pelos
entrevistados, quatro foram destacadas: a revogação do PLANITUR, a
criação da Secretaria Estadual de Turismo, a reestruturação do Conselho
Estadual de Turismo e a criação da comissão permanente da Assembleia.
Podemos ver, portanto, que, corn exceçao ca questão da secretaria, que deu
entrada a esta Casa anteontem, salvo engano, as outras trés demandas
foram implernentadas.

Entre as propostas consideradas mais irnportantes ainda não
implementadas, quero frisar aqui que foi alvo do maior nümero de criticas as
que dizem respeito ao financiamerito da polItica, ou seja, não foi
regulamentado a Fundo de Gestao do Turismo, que possibilitaria o
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financiamento dessa politica, e nâo houve 0 aumento da cota de participaçâo
do turismo na dotaçao orçamentária, que continuou infirna, sern nenhurn lipo
de prestigio no orçamento pUbilca

Quero destacar as principals conquistas desse eventa Foram
democratizados Os procedimentos de formulacao da politica de turismo no
processo iegisiativo. A própria criaçäo da Cornissâo de Turismo pela
Assembleia - demanda essa advinda desse serninário - é urna realidade hoja

Houve leis mais consistentes, corn preferéncias coletivas. A poiitica
estadual de turismo e regida, hole, peic Piano Mineiro de Turismo, aprovado
em 1996, e por urn conseiho paritário de 12 membros, ambos oriundos de
propostas desse evento. A poiltica de turismo fol avahada de maneira
interativa. Quero destacar que a avaliação feita durante a reahzaçào dos
trabaihos preparatôrios do serninário permitiu a expressâo de opiniães de
diferentes segmentos do setor, através de debate pUbhco. Essa é urna forma
de evitar que Os Legisiativos apenas hornologuem as decisoes do Executivo.
Que sejam, de fato, urn espaço ampilado para a discussão.

Quero tambérn destacar que foram detectadas, nesse evento, as principals
hderanças estrategicas do turismo. isso nao significa que sejarn as mais
importantes, e sim que foram apontadas peios participantes corno sendo
estratégicas. E importante nos atermos a essas discussOes estratégicas
porque o impacto de uma poiitica reguiadora em rnédio prazo, poderá ser
redistributiva ou distributiva. isso porque ela depende dos atores, tern urna
relaçâo corn os atores estrategicos que cornpôern 0 setor, e ternos que
acornpanhar os sistemas e as decisOes dessas politicas. Temos que saber se
eies estâo beneficiando apenas esses setores estratégicos ou se iräo,
reairnente, beneficiar a sociedade corno urn todo.

As principais dificuidades em relaçâo a implernentaçao de uma pobtica de
turismo, e isso não acontece apenas em Minas, dizern respeito ao amparo
normativo, ou seja, a Iegislaçao bésica, que aponta o direcionamento do
Estado na deterrninaçao de prioridades de açâo, seguida da estrutura, que
são a organizaçâo e a apareihamento do Estado e de sua gestao, ou seja,
como 0 Estado deve administrar o setor. Nesse caso, em Minas Gerais, a
iegisiaçãa bésica aponta açOes estratégicas. Mas aqui a estrutura institucional
é inadequada e desarticulada, a gestâo é ineficiente peia imprecisão da
definiçao dos propOsitos de sua poiltica. Como bern frisou o Prof Mario Beni,
temos que ter urna gestão compartilhada, temos que ter urna estrutura
institucionai que faça urn intercambio corn as diversas Pastas: Agricultura,
Meio Ambiente, etc. E eu nâo vejo isso aqui, em nosso Estado.

Eu diria que o grande desaflo é conciliar as trés questOes que dizern
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respeito, basicamente, a organizaçao de uma poiitica abrangente, que
engiobe todos os segmentos, que dehmite os papéis e atribuiçäes
principairnente do Estado, e que a gestâo seja compartilbada e paritária. 0
impasse operacional é gerado basicarnente ern relação a indefinição dos
recursos para financiar pohticas. Se não houver essa conciiiaçao, ha'era
esse impasse que hoje foi percebido não apenas por mim, mas, tambéni,
peias autras pessoas e instituiçOes entrevistadas. Gostaria de deixar aqui o
rneu ponto de vista, a rninha proposta. Comungo corn a proposta do Prof.
Mario Beni, corn a proposta da Prof. Elbe Brandão, de que 0 Estado deve
optar por urn meihor controie operacionai em troca de urn maior poder sobre a
reguiaçao, as metas e os resultados do turismo, cedendo pane do seu poder
operativo a iniciativa privada e a comunidade.

Para nos aprofundarmos nessa discussão, you encerrar minha fala, para
que sobre urn tempo maior para a debate. Muito obrigado.

A Sra. Presidente (Deputada Elbe Brandão) - Agradecernos ao Sr. Cássio
Avelino, nosso companheiro e amigo, por sua exposição. Ele estuda e vern
acornpanhando a evoiuçao da articuiação da sociedade civil e do poder
pübhco do Estado de Minas Gerais.

Neste momento, antes de passar a palavra a Sra. Ana Maria Marcondes
Machado, gostaria de fazer justiça e agradecer ao corpo técnico da
Assembieia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que fazjus a todo avanço,
a toda rnodernidade e a todas as possibiiidades eficientes dessa parceria. E,
nas pessoas da Miriam, da Silvia e do José Geraido, esta panlamentar, em
name da Cornissao de Tunismo, e, acredito, ern norne de todos, agradece a
cola boraçao.

Paiavras da Sra. Ana Maria Marcondes Machado
Bom-dia aos companheiros da Mesa, aos amigos do Plenário, ao Mario

Beni, que quis falar da tribuna porque teve saudade do seu tempo de
parlamentar. Eu queria dizer aos senhores que you faiar da tribuna porque
sempre tive inveja dos Deputados, e nunca live essa oportunidade. Não quero
ser Deputada!

Vou falar para vocés sobre 0 Programa Nacional de Municipalizaçâo do
Turisrno, que é um projeto da politica nacionai de tunisrno. A pohtica nacionai
de turismo, da EMBRATUR, não é a descentralização da poiItica nacionai de
turismo, eia é exatamente a pohtica de cada municipio. A nossa poiltica é
fazer corn que cada municipio defina a sua poiltica, e não apenas curnpra
uma politica estratégica nacionai de turismo. A poiltica nacional de turismo é
dan apoio a essa poiitica que foi definida peio municipio. Para poder reaiizar
essa pohtica, fornos buscar parceiros, porque o Programa não tinha recursos
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para ser implantado, na época, pela Secretaria Nacional de Turismo, que era
urn Orgâo planejador, e não executor. E fornos buscar parcerias naquelas
instituiçOes quo tern a ver corn a segmento de turismo e corn o trabaiho de
sensibilização e conscientização da comunidade. Esses parceiros foram a
Banco do Brash, par ser o Banco do Brasil e par ser urn agents financeiro do
grands importância: a Caixa Econômica Federal, que tambérn é agente
financeiro e que tern a sua vertente social para atender as cornunidades e as
necessidades dos pequenos; o Prograrna de Artesanato Brasileiro, porque
todo municiplo que se preze tern artesanato; o Prograrna Comunidade
Solidéria, porque também trabaiha corn a comunidade; e 0 Prograrna do
Agricultura Familiar - PRONAF -, quo tambern tern rnuita irnportância na
comunidade. Assim, juntarnos todos esses parceiros. E a idéia e termos
parceiros, e não nornes do instituiçöes que escrevernos nos versos dos
fothetos ou nas costas da camiseta. 0 parceiro e muito difundido nos
discursos, nos textos dos jornais: "0 Governo está trabaihando com parceria";
"Precisarnos de parceiros"; "Sern parceiros não podernos trabalhar". Mas,
parceiros, pare o Prograrna de Municipalizaçao, são instituiçöes que vestern a
carnisa, trabalharn juntos, ajudam a pagar as contas, colhern Os louros,
sofrern corn os insucessos 0 são aplaudidos corn as sucessos.

E, assim, ternos urn trabalho importantissimo das universidades, que
tiverarn muita dificuldade em ser nossas parceiras. Talvez pensassern de urna
forma diferente da Organização Mundial de Turismo. Hoje, as universidades
são efetivarnente nossas parceiras, discutem nossa causa, trabalharn na
ponta. E fácil dizer quo temos parceiros, o dificil e trabalhar corn eles. Corn a
orientação da Organizaçao Mundial de Turisrno, a irnplantação do programa
do rnunicipalizaçâo, quo é urn documento de referéncia utilizado pela ONT, na
Europa e na Asia, teve que ser submetida a uma metodologia adaptada a
realidade brasileira. 0 prograrna tern hoje 0 que as rnoderadores charnam, e
nós tambérn, de rnetodologia prôpria do PNT. Por que adotar urna
rnetodologia sO? Entendemos que, se neste Pals continental, cada região é
urna região, so não falarn linguas diferentes, mas quase falam, nâo
tivéssernos urna rnetodologia (mica, de Norte a Sul, do Leste a Oeste, para
aferir resultados, para tabular resultados e adotar critérios, embora cada lugar
tenha urn resultado, fir-aria rnuito dificit. A metodologia adotada em tribos
indigenas do Roraima é a rnesma adotada ern Minas e no Rio Grande do Sul.
Os resultados é quo são dWerentes, porque cada tugar é urn lugar, mas, para
quo possamos aferir resultados, ternos quo partir do mesmo método e do
rnesmo principho.

0 objetivo do programa é fazer corn que cada municipio perceba que o
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turisrno é urn fator econOmico e social importante, que cada cidadão perceba
qual O sou papol e a do seu rnunicipio. Para isso, fizernos, dentro da
rnetodologia, uma distribuição do trabalho ern oficinas em trés fases. Na
prirneira fase, a nossa idéia é de que o monitor municipal, que participa da
oficina, ouça duas ou trés pessoas de urn grupo de rnunicipios quo participam
tarnbérn da oficina, ou que haja urna oficina comunitéria, corn 30 pessoas da
mesma comunidade. Ele participa da prirneira oficina, para que, voltando ao
seu municipio, perceba quo mora nurn lugar que não conhecia, quo aquela
cachoeira não era tao linda como ele achava, que a lanchonete gostosa do
amigo e imunda, quo tern lixo na rua, que a restaurants não é tao born, clue,
não he mão-de-obra qualificada, que os hotéis são ruins, que a politica do
rnunicIpio não está voltada para o municIpio, quo as nos estão poluidos.
Então, ele corneça a perceber quo ole e seus companheiros são responsávehs
por aquela situação, porque quem joga lixo na rua e o cidadão, quem se
serve da lanchonete e o cidadão, quem come no restaurante é o cidadão. Elo
nunca so deu conta de que poderia fazer alguma coisa nesse sentido. 0
primeiro trabalho teria urn resultado favorãvel, teria sucesso, se dc voltasso
para o segundo trabalho tendo percebido tudo isso. Quando ele terrnina 0
prirneiro, assume o comprornisso de realizar acães no seu municipho, ou seja,
percebendo tudo isso, ele vai realize-las. Na segunda, ole volta para contar 0
quo conseguiu e so conseguiu. As vezes, não conseguhu. Todas as possoas
que trabalham no prograrna &ão voluntàrias. Temos quase 3 mil monitores
municipals voluntários, temos mais de 150 mil pessoas trabalhando nesse
sentido, ternos 290 agentes multiplhcadores estaduais, que são
reprosontantes dos parceiros nos Estados, e 50 agentes multiplicadores
nacionais.

Na segunda fase - e bom que se diga que nessas oficinas estão essas
representaçOes dos parceiros - etc não so vai dizer o que tern, rnas por que
tern, coma fez e se quis fazer. 0 trabalho e montar a polItica, a estrutura e a
piano do baixo para cirna. Tern municipho que não quor ser municipio turistico.
E se ele não quer, o turismo não serà implantado là. Não adianta "clusters" ou
região so o rnunicipio não quer. Não pods haver diretrizes consolhdadas e
construidas nurna agéncia em desenvolvirnento, nurna fundaçao de turisrno,
na EMBRATUR, no qua seja, porque se o municipio não quisor não aconteca

No entanto, se ole quiser, 0 turismo acontecorá corn todo a sucesso do
mundo, corno aconteceu no Caribe, em Aruba, na Espanha. Nem gosto de
citar a exernplo da Espanha, porque eta explodiu no turismo atendendo a
dernanda. E nOs estarnos no processo inverso: estarnos procurando
demanda. E tacit conseguir parceiros para arrumar a casa quando urn
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hospede está para chegar, o dificil é arrumã-la se você nunca tern expectativa
de receber urn hôspede. E difIcil gastar dinheiro para fazer uma casa linda
quando nunca irernos receber ninguérn. E por isso que todas as festas são
urn sucesso. E por iso que festa de casarnento é urn sucesso, a não set
quando o noivo se arrepende na Oltirna hora. Isso porque está tudo
cornbinado, tern data marcada, tern hora marcada, todo rnundo cone para
trabaihar. Foi-se o tempo em que as noivas começavarn a fazer o enxoval
corn 5 anos de idade, a mae passava a vida fazendo o enxoval da fliha. Isso
acabou, porque as flihas nao se casam niais, e!as se juntam. E quarido se
juntarn não e necessário fazer enxoval, pegarn tudo o que tern, cornpram
algurna coisa e levarn. Se casam, comprarn. Hoje, nOs, muiheres, não
estarnos rnais preocupadas em casar corn 19 anos, não sornos mais
solteironas sos 20 anos. 0 mundo estâ cheic de muiheres corn 38, 40, 45
anos de idade, soiteiras e felizes da vida. Esses exernplos são apenas pars
fortalecer o que quero dizer a respeito dos rnunicipios que querern e Os que
nao querern. Quando o municipio quer, o trabaiho se desenvolva

Na terceira fase, as pessoas que trabaihararn na segunda aprenderarn a
trabaihar corn os segrnentos da cornunidada E preciso saber se o segrnento
está a fim do turisrno, se ganha corn o turismo ou através do turisrno, para
que esse segmento, organizado, tenha urn representante no Conseiho
Municipal, you dar urn exernplo de trabaiho corn o segmento: artesanato.
Temos de saber quem são os artesãos, quantos sao, sua capacidade
produtiva, qua! a matéria-prima que utilizarn, se tern recursos, se o ponto de
venda é born, se tern ponto de venda, se tern quern cornercialize, qua! 0
sonho deles, o que gostariarn de fazer, quanto gostariarn de vender, se
dependern do turisrno ou nao. 0 monitor municipal qua trabaiha corn esse
segrnento vai ter uma rnassa de informação e, se for o representante desse
segrnento no Conseiho, juntarnente com Os outros que trabaihararn corn Os
outros segrnentos terá a massa de inforrnacâo necessária para iniciar o que
chamamos de elaboração do processo do piano de desenvolvirnento de
turismo. Piano de desenvolvirnento de turismo feito por técnicos ern gabinetes
sern enfoque participativo, sern participação da cornunidade, está fadado a
ficar na prateleira da biblioteca da universidade e nunca ser irnplantado. E nOs
ja ternos exemplos de pianos que foram realizados corn enfoque participativo,
corn a massa de inforrnação do Conseiho Municipal, que está sendo
irnplantado corn sucesso. Nesta sa!a ha professores que Ia fizerarn essa
experiència corn muito sucesso. E hoje, alguns professores das universidades
estão adotando essa nova fortha de turisrno.

Queria agora passar urn video para voces verern os resultados ja obtidos
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corn o programa. Peço desculpas porque está defasado. Estcu agora
preparando urn video novo, corn novas casos. Esse video foi apresentado em
lstarnbul, para 158 paises que estavarn presentes a assembiéia. Foi-nos
solicitado qua hoje ele acornpanhasse o nosso trabaiho.

- Procede-se a apresentação de video.
Quero apenas cornentar que Bezerros é urn rnunicipio do interior de

Pernambuco que praticarnente não fazia parte do rnapa e hoje é urn municIpio
turistico. E São Martinho, em sua Santa Catarina, é urn rnunicipio de 3.500
habitantes que não tinha nenhuma vocação turistica.

A cornunidade, apos discussão, deflniu que queria urns outra vertente pars
poder agregar valores nas suas atividades. 0 que eles sabiarn fazer era bob,
torta e pao alernão. Gravatá e urna cidade que fica prOxirna e que tern turista.
Então, foram montadas cozinhas nas fazendas, as senhoras passaram a
fazer os seus biscoitos e a dar aula. Distribuindo os foihetos nas agéncias e
hotels de Gravatá, as pessoas iam a São Martinho para fazer curso de bob
aiernão. Havia urn quarto nurna casa que servia para alguérn qua quisesse
ficar mais de urn dia. Depois de urn ano meio, hoje eles estão recebendo
1.300 alunos por més, corn urna media de permanéncia na cidade de 2,8. Já
existem Ii 170 quartos disponiveis pars turistas. Resolveu-se o probierna de
São Martinho, corn a melhor qualidade.

Queria dizer a vocés que o novo Piano Plurianual do Governo - PPAL
reconhece o Programa de Municipahzação como o programa rnais importante
da EMBRATUR. Ele quadruplicou o orcarnento desse prograrna. Dizer que
quadriplicou não quer dizer nada, porque era quase zero. Então,
quadruplicando, virou quatro. Mas, para quem trabaihou durante seis anos
corn urn orçamento minirno, isso é uma inforrnação muito boa, alérn de outros
prograrnas terern recursos que serão utihzados peio Prograrna de
Municipalização.

No dia 3 de agosto seré aberta em Brasilia a quinta versão do Encontro
Nacionab de Municipalização do Turisrno, onde varnos, inclusive, bançar,
apresentar urn piano de financiarnento pars o pequeno, através do Banco do
Municipio, junto corn o FUNGETUR, pars ernprestar de R$500,00 a
R$200.000,00, mas o forte será de R$500,00 a R$5.000,00, R$8.000,00 pars
o pequeno.

Eu dizia agora ha pouco que a grande força e a riqueza do turismo são o
cidadão. Ele e a ünica forca do turismo, porque a matéria-prima qué cornpãe
o produto turisrno, ou seja, as artes de Abeijadinho, a fioresta ArnazOnica, Foz
do bguaçu, etc, nao esté a venda. A Unica coisa que esté a venda e o serviço
que 6 prestado pars que se possa adrnirar, usufruir e ver essa rnatéria-prirna.
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Quern presta esse serviço e o cidadão qua mora no nluniclpio. Se não
trabalharrnos corn esse foco, se não trabaiharmos corn o cidadão do
municipio para qua ele reconhega o seu papel e a irnportãncia dele na
estrutura do turismo, não terernos o turismo implantado neste Pals. Turismo é
urn negócio. No Caribe, o turismo vai bern, porque as pessoas trabaiharn corn
turisrno 24 horas por dia. E preciso que, no Brash, os brasileiros que estâo
interessados no turisrno trabalhern 24 horas por dia para vendé-lo e preparar
este Pals corno urn produto turistico.

o rnundo est.) globalizado. Escutamos isso todos Os dias. 0 que esta
globalizado A a econornia, são Os dados, as inforrnaçães. Isso globalizou.
Queria que vocés, mineiros, lembrassem que o major produto turIstico de
voces são voces, é a mineirice dos mineiros, e o "uai" nunca será globalizado.
Obrigada. (- Palmas.)

A Sra Presidente - Esta PresidAncia agradece a Dra. Ana Maria e se
perrnite ler urna faixa que ali esté: "A Associação Brasileira dos Clubes da
Melbor dade-MG curnprirnenta a Dra. Ana Maria Marcondes Machado pelos
serviços prestados ao programa do Clube da Melhor Idade".

Antes de passar aos debates, lerel a proposta da emenda, que so sera
apresentada a esta Casa por minha pessoa se, ao final da reunião da tarde,
este Plenário aprovar.

Assirn como a Dra Ana foca o indivIduo e rnunicipio, o Legislativo busca
captar o sentimento de toda a sociedade para dar encaminharnento aos seus
trabalhoa

A ernenda, que ainda receberã nUrnero, 20 Projeto de Lei n o 399, de
22/6/99, dispOe sobre a criação da Fundaçao Turminas e dá outras
providencias. Côpia da ernenda será distribuida a todos, no inicio da tarde,
para receber sugestöes de mudança e rnelhoria (- LA:)

"Ernenda no ... ao Projeto de Lei no 399, de 22/6/99, que dispOe sobre a
criação da Fundaçâo Turminas e dA outras providências.

A Assembl(§ia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica criada a Fundaçâo Turrninas, pessoa juridica de direito

pUblico, corn prazo de duração indeterrninado, corn sede e foro no Municipio
de Belo Horizonte e vinculada a Secretaria de Estado do Turismo.

Art. 20 - Constituern finalidades da Fundaçao Turminas, observado o
planejamento do Estado e do Conseiho Estadual do Turisrno e seu estatuto:

- propor e implernentar a politica de desenvolvirnento do turismo do
Governo do Estado, no âmbito do sistema operacional da Secretaria de
Estado do Turisrno; 	 -

II - fomentar e promover o desenvolvirnento do turismo no Estado:
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III - divulgar e promover os produtos turisticos do Estado e incentivar sua

cornercialização pela iniciativa privada;
IV - implantar e rnanter o inventário do patrimônio turistico do Estado;
V - implernentar e divulgar arnplamente o calendário oficial de eventos

turisticos do Estado;
VI - propor e promover a adoção de rnedidas de preservaçAo, proteção e

valorização dos recursos naturais e culturais do Estado na implantação de
pianos, programas e projetos turisticos:

VII - etaborar e propor medidas de racionauizaçäo na utilizaçao de recursos
técnicos e financeiros, a serem aplicados na implantação de serviços bAsicos
e de infra-estrutura nos locais de interesse turistico do Estado;

VIII - identificar e selecionar oportunidades para investirnentos no setor
turistico e promover e assistir a implantaçAo de equiparnentos turisticos no
Estado;

IX - orientar, promover e coiaborar em açOes de formação, capacitação
aperfeiçoarnento de recursos hurnanos para atividades turisticas do Estado;

X - criar, irnplantar e operar o Sisterna Estadual de InformaçOes e
Estatistica Turistica no Estado;

XI - implantar e operacionalizar no Estado as atribuiçoes delegadas pelo
órgão federal de turismo, por rneio de convAnios especIficos;

XII - propor normas e recomendaçöes de ordenação do espaço turIstico
mineiro quanto a sua utilização pelas iniciativas püblica e privada;

XIII - explorar ernpreendirnentos turisticos no Estado, nos seguintes casos:
a) quando se tratar de serviços ou equipamentos de apoio a atividade

turistica como um todo e que se revistam de carâter de serviço püblico;
b) nos casos pioneiros em que a iniciativa privada esteja clararnente

desinteressada;
c) nas associaçOes entre o setor pOblico e privado, agindo o primeiro,

principalmente, como estirnulador, e o segundo, como executor;
XIV - quando promover a integração entre os ôrgãos e entidades federais,

estaduais, rnunicipais, internacionais e da iniciativa privada ligados ao
desenvolvirnento turistico do Estado, para o curnprirnento de seus objetivos;

XV - quando celebrar contratos, convAnios, acordos e ajustes e outros
instrurnentos corn Orgãos, entidades de direito pQblico e privado, nacionais e
estrangeiros, para consecução de seus objetivos;

XVI - quando executar as deliberaçoes dos Orgãos do sisterna que integra
corn vistas a concessão e a utilização de incentivo fiscal destinado a
empreendirnento turistico;

XVII - ao propor, prornover, executar e apoiar prograrnas ou projetos
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turisticos que visem integrar Os idosos, os deficientes fisicos e as pessoas
especiais na sociedade;

XVII I - ao propor ao Governo a criaçâo de lei que regerá as normas do
Banco de fomento ao pequeno e rnicroempresário do segmento do turismo,
sendo sua administracao executiva realizada per meio de parceria entre a
Fundaçao Turminas e o BDMGU.

Ja acrescentei aqui, Prof. Mario Beni, e deixo pam discussao a criação, a
proposta, a implantação e o apoio a consôrcios de municipios. Em Minas,
Furnas ja vem agindo dessa forma Creio ser interessante institucionalizar
esse exernplo de Minas.

"Art. 30 - Integra a area de cornpetência da Fundaçao Turminas a
Companhia Mineira de Promoçoes - PROMINAS.

Ad. 40 - Incorporam o patrirnôriio da Fundaçao Turminas:
I - os bens móveis e irnóveis pertencentes a Empresa Mineira de Turismo -

TURMINAS -;
II - Os bens móveis e imôveis do cornplexo turistico pertencente ao Grande

Hotel de Araxá;
Ill - Os bens rnóveis e imóveis pertencentes ao Centro de Feiras e

ConvençOes de Lambari;
IV - Os bens móveis e imóveis que compOem e pertencem ao Centro de

Feiras da Gameleira, localizado em Belo Horizonte".
Corn certeza, Minas tern muito mais a oferecer. No decorrer do dia e nos

prôximos dias a emenda seré discutida nesta Casa, pare que se
cornplemente e se incorpore ao património da Fundaçao aquilo que for
devido.

Art. 5° - A Fundaçâo Turminas tern assegurada a sua autonomia
adrninistrativa e financeira, constituindo sua receita:

I - per patrimônio práprio e pelas rendas deles decorrentes;
II - por dotaçoes orçamentàrias e pelos saldos de fim de exercicio:
III - pela assinatura de contratos, convênios, acordos ou ajustes relativos a

consecução de suas finalidades;
IV - por aplicaçâo de sua receita;
V - por doacOes ou legados;
VI - por rendas de quaisquer origens, resultantes de suas atividades e do

uso ou cessâo de suas instalaçoes ou da Iocaçâo de bens mOveis ou imOveis
e outros recursos;

VII - por suas receitas operacionais;
VIII - por recursos de operação de crédito decorrentes de empréstimos e

financiamentos;
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IX - outros".
Acredito que ate as 3 horas já tenharnos urn pré-projeto dessa emenda.

Creio que eu, o Deputado Márcio Cunha e a Comissâo farernos todo o"lobby"
necessário nesta Casa para que a vontade da sociedade civil seja
preponderante e imperative em nossos trabalhos.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Já estamos recebendo as perguntas e, neste instante,

iniciaremos a fase de debates. A Presidéncia inforrna ao Plenário que Os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As questães
poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente. Para qua possarnos
agilizar o debate, solicitarnos aos participantes que desejarem fazer uso do
microfone que se inscrevam previarnente, identifiquem-se e sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudacaes pessoais. Cada
participante disporá de 3 rninutos para a sua intervençäo.

Debates
A Sra. Presidente - A prirneira pergunta é do Sr. Joaquim Pedro Cardoso,

da TURMINAS, a Deputada Elbe Brandâo e ao Deputado Márcio Cunha:
"Caso seja aprovada a extinçäo da TURMINAS, qual sera 0 destino de seus
funcionarios, haja vista que no projeto de criacão da Secretaria de Turismo
nâo está previsto o aproveitamento desses funcionários?"

Na exposiçâo da tarde, quando o AntOnio Henrique estará fazendo urns
palestra, ele poderá Ihe informar como o Estado encaminhará a questâo da
TURMINAS

A outra pergunta e encaminhada por TUIio Marques, da executive estadual
do PV e do Conselho da AMOT: "Para gerir o turisrno receptivo em nosso
Estado e de se considerar: 1 - a unidade na coordenacâo politics do setor que
conspira em favor do projeto de lei de criação da SETUR e extinção da
TURMINAS; 2 - a importância do ecoturismo na qualidade do turismo
receptivo, abrindo maior espaço e apoio aos operadores, gerando curses que
devem ser patrocinados, muitas vezes sO assirn dando oportunidade a
pequenos empreendedores para a construção desse proeminente mercado.

Peço as consideraçOes da Deputada, em virtude de sue luta, desde o
primeiro seminario tegislativo, o qua[ gerou diversas propostas, e esperamos
sua execução, dando maior enfase para a participaçâo do setor". Acredito que
nao seja efetivamente uma pergunta, mas, come ele prOprio diz,
consideraçOes, e deixamos em aberto para o debate.

0 Sr. AntOnio Augusto Gonçalves - Bom-dia a todos. Neste momento,
represento a Diretoria da EMATER e a nossa colega Clea Vemine
Guimarâes.
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A EMATER, preocupada corn outras atividades que possam gerar renda no

rneio rural e vendo as exemplos de outros municipios, achou par bern criar
urna area para apolar o turismo rural. E claro que nâo se pode falar em
turismo rural sern essa integraçâo corn a cidade, que o video acabou de nos
rnostrar.

As açOes do trabalho estão assim definidas pela EMATER: mapearnento do
Estado para identificar as regiOes potencialmente turisticas; diagnóstico dos
municipios; projetos-piloto para mostrar a viabilidade do turismo para geracâo
de renda; estabelecimento de rotas, caminhos, roteiros e circuito das
atividades mais sigriificativas para a agropecuária e artesanato na regiâo -
corn isso, fortalecer a agricultura familiar; trabaiho integrado corn a Secretaria
de Turismo para apoiar a Programs Nacional de Municipalização do Turismo
em Minas; parcerias corn Prefeituras, SEBRAE, SENAC, IEF, PRODEMGE,
TURMINAS, AMETUR - que e a Associaçâo Mineira de Empresários de
Turismo Rural - e Instituto de Desenvolvimento Industrial; treinamento pars
capacitar técnicos da empress pare atender aos municipios; consultoria sos
medios e grandes ernpresários, proprietários de hotéis, pousadas e a Unidade
de Consultoria e Projetos -UNCOP -, que tambérn ajudará nesse sentido,
para meihorar Os atrativos para as turistas, corno pesque-pague, pesque-
solte, pesque-leve, paisagismo, leite ao pé da vaca, bosques, pomares,
grarnados e recuperaçäo ambiental; e, finalizando, urn trabalho para
prornover a aproxirnação entre campo e cidade, para irnplantar a turismo
municipal e o incremento de renda. E so isso.

A Sra. Presidente - Pergunta do Sr. AntOnio Vassalo, da TURMINAS, que
direcionarel a Dra. Ana e ao Prof. Who Beni: "0 orçarnento anual da
TURMINAS, para 1999, é de R$900.000,00; o da EMPETUR, de
Pernambuco, é de R$38.000.000,00; a da BAHIATURSA é de
R$69.000.000,00; a da EMATUR, de Alagoas, urn Estado reconhecidarnente
pobre, é de R$1.600.000,00. Coma desenvolver a turismo cam urn orçarnento
tao pequeno7'.

O Sr. Mario Carlos Beni - Ern primeiro lugar, deixei muito clara que hoje o
Estado está absolutarnente fragilizado, para não usar urna palavra rnais forte.
Não vejo como desenvolver o turismo sern a participaçâo da iniciativa privada.
Os orçarnentos serão cada vez rnenores. E o Estado efetivamente provedor
já não existe.

o Estado de hoje é eminenternente regulador e parceiro. Ternos que
identificar, aim. Portanto, defendo urn modelo de gestâo compartilhada, corn
recursos oriundos fundamentalrnente da iniciativa privada. Eu diria, se a Ana
Maria me permitir, no prOprio exemplo da EMBRATUR, que ela tern urn
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recurso para promoçäa turistica equivalente ao que Aruba gasta, por més, no
Brasil. Esse e o recurso destinado a EMBRATUR. Entao, quando se fala ern
R$900.000,00, em R$69.000.000,00, é porque alguns Estados efetivamente
ainda tern recursos, nao sei por quanto tempo. Mas insisto em que, hoje, o
modelo do Estado e erninenternente regulador e parceiro, porque nâo existern
recursos. 0 Estado esta absolutarnente exaurido. Esta é a minha posiçâo.
Temos, efetivamente, que buscar a parceria e a administraçao cornpartilhada.

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - Gostaria de perguntar ao Mario
qua] é a montante que Aruba gasta, porque não sei.

O Sr. Mario Carlos Beni - Esse dado me fol fornecido pelo Caio. E par isso
que eu...

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - Sim, mas nao sei qua[ e.
O Sr. Méria Carlos Beni - Sim, rnas ele não me forneceu esse dado. Apenas

disse que a que ele tern para prornover a Brasil là fora é a rnesma quantia que
Aruba gasta, no Brasil, por mês, em pronioçOes.

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - Sim. Eu não sei quern fez a
pergunta, mas disse que a BAFIIATURSA sO tern R$36.000.000,00 de
orcamento? 0 Paulo Gaudenzi, ha quatro anos, quando a Caio queria sair da
EMBRATIJR e lhe pediu que viesse para cá, respondeu-lhe que era um
grande adrninistrador, corn recursos mas, seni recursos, não dana conta do
recado. Disse, ainda, que a Caio era urn grande administrador, porérn sern
recursos. 0 orçarnento da BAHIATURSA e de R$360.000.000,00 e nao de
R$36000000,00. SO a carnpanha dos 500 anos está custando
R$36.000.000,00. Talvez esteja al a equivoco.

Quanto ao fato de 0 orcarnento da TURMINAS ser de R$900.000,00, nâo
fiquern bravos comigo, mas acho que isso é urn dinheirâo, porque o rneu

ZI orçarnento de 1998 para cuidar de 1.200 municipios foi de R$900.000,00.
Entâa, corno Minas tern canto e oitenta e poucos municipios turisticos mais a
prornoçâo do Estado, acho que, corn a orçarnertto de R$900.000,00, está,
pelo menos, meihor do que eu.

Gostaria, ainda, de aproveitar a gancho da resposta pare fazer urns
colocação sabre a Fundaçao. Acho perfeita a criação de uma fundacão. Mas,

E dada a patrirnOnio arrolado aqui, sera a fundaçao rnais rica deste Pals. Isso
me deixa rnuito preocupada, porque uma fundação na area de turismo, corno
aquela que tivemos a privilegio de criar, a Fundaçâo 25 de Janeiro, em São

ci • gerida pelo "trade" e pela iniciativa privada, dada a montante do patrirnônio
Paulo, que é o "Convention Bureau" daquela cidade, se nao for administrada

• sua repercussão, é rnuito perigoso que ela vire urn cabide-de-emprego de
luxo, de alto padrão. Precisamos prestar muita atençâo nisso.. Sem
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desmerecer a TURMINAS, seu papel ou seus funcionários, mas em funçao de
resultados, preocupo-me corn o fato de podermos trocar seis par rneia dUzia.
Como nao you estar aqui, a tarde, gostaria de deixar a minha irnpressão.
Acho válida a idéia de criar a Fundacâo. Ela é uma soiuçâo para ser a braço
operacional, contanto que a gestão seja da iniciativa privada e sern partido
politico, porque 0 turismo näo passa par al.

0 turista, quando chega a urn lugar, nâo pergunta qual é a partido do
Governador, do Prefeito, do Presidente da Repüblica, etc. 0 turista quer
qualidade, quer serviço, quer ser bern tratado, quer beleza, quer afago, quer
hospitalidade. A entidade que vai cuidar do turista precisa ser da iniciativa
privada, porque, Se for administrada par indicaçäo politica, pelo sobrinho
desse ou pelo aflihado daquele, estará fadada ao insucesso. E falo isso pelo
exemplo de Araxá. Sou do grupo que fechou o hotel de Araxá. Eu disse que
urn dia o povo de Araxá iria reconhecer que o fecharnento do hotel foi urn
presente para o araxaense e quase fui apedrejada. As termas foram
reformadas e estão rnaravilhosas. Aquele complexo é urna das coisas mais
raras que existern neste Pals. E as mineiros nao conseguem desfazer esse
no. Acho que, se essa fundaçâo não tiver car politica e for administrada pela
iniciativa privada, quern sabe as flÔS corneçarâo a ser desfeitos? 0 que Minas
está perdendo corn o fecharnento do Grande Hotel de Araxé apás a reforma,
se puser no papel, as zeros cairäo da folha. Os prejuizos estâo sendo muito
grandes, e acho que voces devem atentar para esse detalhe. (- Palmas.)

A Sra. Presidente - Agradecemos a Dra. Ana Maria e sentimos que nâo
possa cornparecer na parte da tarde. Mas, corn certeza, será charnada para
discutirmos o estatuto da Fundaçâo. Par isso o nosso Conseiho Estadual é
paritário corn a sociedade civil. Varnos propor que a malaria dos integrantes
sejarn da sociedade civil, porque ela, realrnente, é que propiciará 0 turismo
nas nossas Minas Gerais.

A Sra. Rosana Bianchini - Born-dia, Prof. Mario. Fiquei pensando nas
diretrizes de politicas nacionais do turismo e coma elas incentivam 0 resgate
da cidadania, a cultura local e todo esse aspecto social que 0 turismo pode vir
a trazer. Aqui, foi citado, par duas ou trés vezes, o Caribe como exemplo de
turisrno satisfatórlo. Fico pensando ate que ponto a questâo social do Caribe
e falsa, para turista ver, porque as indevidos säo expuisos, corn sua cultura
original, para se forrnular urn turisrno vendável. Os rnodelos de turismo tern
urn parâmetro, rnas as modelos de turisrno satisfatOrio contradizern esse
modelo. Como é isso?

0 Sr. Mario Carlos Beni - Vejà bern, a Ana Maria colocou bern o piano de
municipalizaçao do turismo. 0 Caribe teve uma preocupação de permeaçâo
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social, apesar de nâo ter conseguido superar todos as problemas sociais.
Mas ha uma inserçao significativa da populaçao nas atividades do turismo.
Quero dar o exernplo de Cancun, que é a que conheço mais.

Cancun fica no Node de Yucatan, no Mexico. Na década de 70, o Mexico
resolveu optar par urn complexo turistico do porte de Cancun, ern funçao do
envelhecirnento e desprestigio de outros pôlos turisticos, fundarnentairnente
aqueles internacionais. 0 que aconteceu? Cancun tinha urna populaçâo de
autoctones descendentes dos antigos rnaias, extremarnente dificeis. Eles nao
se sensibiiizavarn par nenhum projeto de desenvolvimento. Na época,
CICATUR, órgão nacional de turisnio, deslocou-se para esse local e foi
trabalhando essa comunidade. Os rnais vethos, as mais resistentes foram
treinados para o setor hortifrutigranjeiro e agricola. Os fora da idade escolar,
mas ainda jovens, foram treinados para a construçâo civil, para serern
pedreiros, ferrarnenteiros, e as jovens foram reciclados e capacitados para as
profissoes turisticas. Dessa forma, quando as primeiros ernpreendirnentos
hoteleiros chegararn a região, grandes cadeias internacianais, ja encontrararn
rnäo-de-obra local preparada para a construçâo civil. Apás a conclusâo das
obras, não houve o que acontece ern rnuitas regiöes do nosso Pals, Cu seja,
o peâo de obra nâo continuau em condicOes socials rnarginaiizadas, porque
perrneou a processo, ele foi inserido, engajado. Existe, sirn, no Caribe, coma
existiu em Cancun, uma preocupaçao corn a social. Ai vern o conceito
fundamental do que seja turismo sustentável. Turismo sustentável, para a
geOgrafo e para 0 econornista, tern urn conceito diferente. Para a profissional
do turismo, para o cientista do turismo, para aquele que pesquisa a turismo,
turisrno sustentável e aquele que preserva o meio arnbiente, utiliza-o corn a
inserçâo e a perrneação da população autOctone nos ernpreendimentos
turisticos, que são dirnensionados adequadamente em razão da dernanda,
ate que haja urn produto final de qualidade e competitividade. 0 Caribe
conseguiu estabelecer esse produto cornpetitivo. Exatarnente par isso é que
tern esse resultado. Conseguiu par qué? Porque desenvolveu urn processo
de conscientização, de preparaçâo, que e o que, de alguma forma, está
sendo feito, corn as dfticuldades inerentes, pelo piano de rnunicipalização do
turismo, no que se refere a conscientização da população local. Não é
responsabilidade da EMBRATUR, mas cabe aos empreendedores e aos
Governos Estaduais força essa perrneaçâo social. Ana Maria não tern culpa.
Ela preparou as municipios prôxirnos a Sauipe. Se a empreendirnento não
preparou essa mão-de-obra e vai haver essa marginalidade, as peôes vão
ficar em guetos, em enclaves sociais, não e problema dela. E urn problerna
que deveria ser previsto quando da concepçãa do projeto. Para isso, ela está
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gerando urn efeito de inserçâo social e de resgate da cidadania constante no
programa.

A Sra. Rosana Bianchini - Nâo estou levantando a questâo da
responsabilidade da EMBRATUR. Como foi citado coma modelo satisfatorio
de turismo, é claro que geraçâo de emprego através do turismo também é
urna das formas de resgate da cidadania. Nâo estou discutindo isso.

o que estou discutindo e o exemplo do Caribe, de Cancun. Acho urn dos
exernplos mais agressivos a cultura original e local, principalrnente em
Cancun, que coma o senhor mesmo falou, em que havia pessoas dificeis de
lidar, mas que foram treinadas. Acho que essa questão tern o lado social, da
geraQäo de empregos, mas fico pensando ate que ponto o turismo está
voltado, na integra, para esse resgate da cidadania, apoiando a cultura
original, através da recuperaçâo de identidade e nao de urn treinamento para
as culturas se adequarem a esse produto turistico vendável.

o Sr. Mario Carlos Boni - Rosana, gostaria de Ihe dizer que näo houve essa
agressâo ern Cancun. Ao contrário, conheço bern Cancun, acornpanhei de
perto esse trabalho, e 16 as tradiçOes locais foram preservadas
rigorosamente. Absolutamente, nâo houve essa agressão.

A Sra. Presidente - Vamos encarninhar algumas perguntas ao Deputado
Marcio Cunha. Pergunta do Sérgio, da TURMINAS: "Aproxirnadarnente em 15
Estados brasileiros ha ernpresas ou cornpanhias pOblicas que, por terem
maior mobilidade, cuidam do turisrno. Ex.: BANIATURSA, SANTUR,
TURISRID, EMPETUR, etc. A extinçao da TURMINAS nâo esta na contramäo
do desenvolvimento do turismo?" Pergunta do Vereador Jacintho Almeida de
Paula, da Cârnara Municipal de Lima Duarte: "0 Conselho Estadual de
Turisrno colabora corn os Conseihos Municipais de Turisrno? Como? Os
Conselhos Municipais de Turismo seräo cadastrados na Secretaria de Estado
do TurismoT. Pergunta do Vereador Amiiton Donizete da Cruz Aguiar, da
Câmara Municipal de Lima Duarte: "Partindo do principio da necessidade de 0
Estado optar por urn maior controle operacional, qua] a possibilidade da
municipalizaçâo dos parques florestais? Cito como exernplo o Pargue
Florestal de Conceiçao do Ibitipoca, em Lima Duarte".

0 Deputado Marcia Cunha - Em prirneiro lugar, bom-dia a todos. Cuero
pedir desculpas por ter chegado urn pouco atrasado, mas já me penitenciei
não me manifestando e nâo falando nada; you deixar para a parte da tarde.

Gostaria de agradecer, em nome da nossa Casa e em nome da nossa
Comissâo - tenho certeza de que a Deputada Elbe Brandâo já o fez -, a
prestigiosa presença de todos. Farei urn comentário breve sabre a Serninario
de Turismo realizado na legislatura passada, a qual teve corno coordenadora
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a grande Deputada Elbe Brandao e surtiu uma série de efeitos práticos. Acho
que esse é a nosso papel na condição de legisladores, enquanto
parlamentares. Näo sou empresario na area de turismo, nem a Deputada
Elbe. Os outros mernbros da Comissao, salvo rnelhor juizo, tambem não são,
mas gostaria de deixar clara que a importante é que cada urn de nOs curnpra
o seu papel. 0 que p0550 dizer, e eu me dirijo especialmente a vocés, não so
empresários, rnas as pessoas que direta ou indiretamente compOem o nosso
"trade", que, se todos desempenharem bern o seu papel, podern ter a certeza
de que eu, a Deputada Elbe e as demais Deputados integrantes desta
Comissao, tambérn iremos desempenhar bern o nosso papel.

Por isso, e iniportantissimo que possarnos ouvi-los no dia de hoje, para que
possamos debater e encontrar, juntos, caminhos para um melhor turismo para
Minas e para a Brasil.

Quero revelar a vocês que recenternente, he uma sernana, marquei uma
entrevista com o Governador do Estado e fui quase que exciusivarnente
manifestar a ele a nossa preocupaçâo quanto ao curnprirnento de um
cornpromisso seu de carnpanha: criar a Secretaria de Turismo. Criá-la
efetivamente, já que sabiamos que na reforma administrativa isso estava
sendo discutido no ârnbito do Executivo. Fui exatamente mostrar a ele o
passo significativo que Minas dana nessa area, passo que todos esperamos
ha bastante tempo.

Ele me disse que estava fechando essa questão justamente naquele dia.
Na oportunidade, disse-Ihe que, se estivesse encontrando dificuldades para a
criação da Secretaria de Turismo, que fizesse o que fizemos no Municipio de
Belo Horizonte. Quando retornei a Cârnara, depois de ter ficado corno
Secretário de Cultura e Turismo, não tinha dóvida de que tinharnos de
desvincular a turisrno da cultura. Naquela ocasião, havia a Secretaria de
Cultura e Turismo, e a BELOTUR era subordinada a ela. Eu não tinha dUvida:
ou criavarnos a Secretaria de Turismo ou redirnensionavarnos a BELOTUR. E
foi a que disse a ele: "Olha, se por acaso não for criada a secretaria, pelo
menos, redimensione a TURMINAS; de a ela o "status" de secretaria". E,
evidentemente, a questão da extinção da TURMINAS, eu não diria que fol
urna surpresa para muitos de nos, mas, sern dUvida alguma, achavamos que
o caminho nâo seria esse.

E importante notar - e falo como Deputado que compOe hoje nesta Casa a
chamada base do Governo - as dificuldades econômicas e financeiras pelas
quais o Estado vem passando. E a maneira de atenuar a criação de uma
secretaria, neste momento, foi a extincão da TURMINAS. Mas posso adiantar
ao Sérgio que esse assunto näo esté fechadb. A Deputada Elbe apresenta-
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nos urns saida, uma proposta. Já havia ouvido falar nisso. Koje you me
dedicar ao assunto, juntamente corn ela, e na pane da tarde, tenho certeza,
vamos ten a oportunidade de discutir a assunto. Quero que na presenca do
Secretário Adjunto, o Henrique, possamos discutir o assunto

Jacinto, da Camara Municipal de Lima Duarte pergunta: "0 Conselho
Estadual de Turismo colabora corn as Conseihos Municipals de Turismo? Os
Cortselhos Municipais de Turismo serão cadastrados na Secretaria Estadual
de Turismo?'.

CIba, no evento sabre turismo que houve na Assembléia, na legislatura
passada, uma das propostas que apresentei foi a incentivo a criaçâo dos
Conseihos Municipais de Turismo. E para dar o exemplo - eu era Vereador -,
apresentei o projeto a Câmara de Belo Horizonte e criamos o Conselho
Municipal de Tunismo. Hoje ele funciona, apesar de algurnas dificuldades. 0
seu Presidente, Jorge Norman, estará aqui hoje, a tarde.

Penso que a Secretaria de Turismo pode e deve incentivar nâo so as
conseihos já existentes, coma a criaQäo de outros. Fol importante ouvir a
representante da EMBRATUR. Foi dito que consciência ecolOgica e
consciência de turismo nâo se fabnicam, temos de estimulâ-las. E a grande
dificuldade é tentar forçar o municipio que nâo tern essa cultura, onde nâo he
entidades locais que possarn perceber a irnportância disso. A tarefa de todos
nOs e essa, onde quer que estejamos, quer na iniciativa privada, quer no
poder pOblico. Isso é de fundamental importância, e a Secretaria de Turismo
tern de incumbir-se disso, sim.

Ha uma outra pergunta, do Amilcar, tarnbem da Câmara Municipal de Lima
Duarte: "Partindo do principio da necessidade do Estado de optar por urn
major controle operacianal, qual a possibilidade da rnunicipalização dos
panques florestais? Cito como exemplo o Parque Florestal Conceicâo de
tbitipoca em Lima Duarte."

Eu dizia exatamente da consciência não sO da area de turisrno, como
tambOm da consciência ecológica. Ease é urn trabalho a qua tambérn
podemos nos dedicar. Acho que a Secretaria de Turismo precisa e deve
interagir corn as outros Orgâos de Governo, especialmente as Secretarias da
Cuttura e de Meio Ambiente, para que possarnos trabaihar nesse sentido.

Gostaria de, mais urna vez, agradecer a oportunidade, ressaltando a
importância da participação de todos as senhores, nao sO de rnanhã, como
tarnbérn a tarde.

A Sra. Presidente - Pergunta do Sr. Renato Brandâo: "Para que 0 mercado
não fique saturado de formandos na area de turismo, fato acontecido em
outras profissöes, a que a poder pCiblico está planejando em médio e longo
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Renato, na parte da tarde estaremos ouvindo a Dra. Magda, que falara
justamente sabre a formaçao profissional nessa area. 0 Legistativo,
atualmente, nâo está fazendo nada em relaçao a essa saturaçao. Mas
poderernos começar, a par-tir de hoje, depois de uma discussao corn a Dna.
Magda.

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - 0 Prograrna de Municipalizaçao do
Turisrno talvez seja a que mais abriu portas para bachareis em Tunisrno. Ha
mais de 40 municipios cam Secretérios de Turisrno bacharels, e ha dezenas
de alunos fazendo mestrado e graduaçao, corn tese em rnunicipalizaçao ern
turismo. NOs poderemos ter, dependendo do trabaiho feito par esses
bachareis, milhares de bachareis aproveitados pelos rnunicipios.

A Sna. Presidente - Pergunta de Lucas Evangelista: "Pan que cniar urna
secretaria, ern vez de reestruturar a TURMINAS e colocá-la pam funcionar
coma as outras empresas de tunismo que existern em outnos Estados? Nâo
será acabando corn a TURMINAS que memos geran empregos".

Lucas, urna coisa independe da outra. Em Alagoas existe a empresa e a
Secretaria: uma visa a coordenaçao do planejamento e as discussoes
polIticas, e a autra senia operacional. Espero que o AntOnio Henrique, na pade
da tarde, possa discorrer sabre a assunta. Deixemos esse debate da
TURMINAS e das secretarias pana a plenánio da tarde. Corn certeza, Lucas,
chegaremos a um diagnóstico meihor sabre essa situação.

0 Sr. Paulo Cesar Boechat - Minha cara Deputada Elbe Brandâo,
Presidente desta Mesa, Deputado Marcia Cunha, dernais palestrantes, pana
quern nâo me conhece, sou Paulo Boechat, do Belo Horizonte Convention e
Visitors Bureau, Presidente da Associaç& Brasileira da IndUstria de Hotéis de
Minas Gerais e rnembro efetivo do Conseiho Estadual de Tunismo.

As palestras for-am muito bonitas. Para que as perspectivas do turismo de
Minas Gerais se tornem realidade, que e a tema desse debate, rninha cara
Deputada, depois de terrnos trabaihado e conseguirmos fazer urna das
rnelhores IegislaçOes de turismo, oriunda daquele seminar-ia de 1995-se näo
me engano a data - digo aos meus nobres e caros Deputados participantes
desta mesa: o atraso na entrega do projeto de criaçâo da Secretaria de
Estado de Turisrno do Estado de Minas Gerais, sornente entregue a esta
Casa, que é a legitirna representante do povo rnineiro, já nos trouxe urn
atraso de seis meses em urn sonho que parece ja passar de 20 anos. Isso
nos tevou a esse atraso no desenvolvirnento do turismo do Estado durante
esse breve espaço de tempo.

Estou de acordo com algumas opiniöes de Ana Maria Marcondes Machado,
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corn quern frequentemente nos encontramos por ocasião de patestras no
interior. Mas costumarnos trombar em ideias urn pouco diferentes. Eta,
representando o Estado, e nós, a iniciativa privada, querernos ser parceiros
nas idéias da evoluçâo e da melboria do Estado de Minas Gerais em seu
setor de turismo.

Minha pergunta e simples, Deputada. Sua ideia da Fundaçäo é muito boa.
Mas que adianta termos urna legislaçâo, se, como niembro do Conseiho
Estadual de Turismo, desde o inicio do Governo, nâo tivemos nenhuma
reuniâo? Que adianta, se não caminharmos para a prática? Quero saber se a
Comissao de Turismo e nossos nobres representantes nesta Casa tern a
consciència do regime de urgéncia corn que precisarnos aprovar a criaçâo
dessa secretaria. Sou francarnente contrário a permanência de inUmeros
árgãos, 0 que nos torna uma medéia; são várias cabeças de cobra e urn
objetivo. Sou a favor da extinção da TURMINAS, desde que seja
transformada em urn ôrgão de fomento dessa secretaria. Acho que todos os
bens patrirnoniais do Estado devem estar subordinados a essa secretaria que
serã criada. E por al que temos de vir a pensar no que querernos realmente
fazer em nosso Estado. Faco aqui meu apelo, que é também o de todos Os
meus companheiros de turismo, nao so de Belo Horizonte como de Minas
Gerais, para que esta Casa tenha consciência, se esqueça dos problernas
politico-partidários e dote Minas Gerais do que mais precisa hoje, que é a
Secretaria de Turismo. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos a intervenção do Dr. Paulo Boechat.
Permito-me responder a sua pergunta tambem em norne do Deputado Márcio
Cunha. Esse projeto tramitará em regime de urgéncia nesta Casa. Chegou na
terça-feira e, corn o regime de urgéncia, acredito que no méximo em um més
ou urn més e meio jé terernos encerrado as discussOes e, com certeza, 0
projeto estará aprovado por esta Casa.

o Deputado Márcio Cunha - Deputada, concordo corn tudo o que Paulo
Boechat disse, mas gostaria de acrescentar urn aspecto que e importante
contabilizarnios. Faço urna confidéncia a vocés. Fui ao Governador decidido a
tenter convence-lo a apresentarmos o projeto aqui, rnuito embora náo
tenhamos competéncia para criá-lo. Se ele aceitasse, sua sançao sanaria o
vicio de origem. Bataihamos ha muito tempo para a criação da secretaria.
lnfelizmente, esté demorando, mas será criada. Precisarnos da compreensão
dos senhores, em razão da gravissirna situação financeira vivida pelo Estado.

o Sr. Dalton Nogueira - Senhores membros da Mesa, juntamente com
Paulo Boëchat, gostaria de prestar o testernunho de urna experiência que vivi.
Devido as minhas funcoes, tenho visitado muito o interior de Minas, uma vez
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que nossa Federação está representada em 526 rnunicipios do Estado. Como
mernbro efetivo do Conselho Estadual de Turisrno, ternos participado de
reuniOes corn Prefeitos e constatamos que existe grande expectativa por
parte do Estado no que se refere a criação dessa secretaria. Se por acaso
isso nâo se realizar, ocasionará enorme decepçao.

Para vocês terem uma idéia, para uma reunião que foi rnarcada esta
semana corn quatro Prefeitos, chegaram 40 Prefeitos. Entao, ha um desejo
expresso de todo o Estado, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, da urgência
dessa criação da Secretaria de Turismo. NOs todos do "trade" nâo
discordamos da existéncia ou não da TURMINAS, mas sim do problerna que
Minas vern sofrendo através dos anos, que é dualidade de comando. Sempre
que ha essa dualidade de comando, ha urna briga entre urna Secretaria e a
TURMINAS e, no fim, nada se realiza porque começa aquele prograrna de
quern e que manda, quem e que fez, quern e que decide. 0 que nos sempre
desejamos - acho que aqui falo em nome do Conselbo Estadual de Turismo,
falo em nome do "trade" do turisrno de Minas - é que haja uma unidade de
comando. A forma corno essa unidade de comando se realize e perfeitamente
discutivel, rnas e preciso que haja um comando Unico. E somente isso. Muito
obrigado.

A Sra. Presidente - Gostaria de passar para o caro amigo Dalton Nogueira
que esté nesta Mesa - acredito eu - o pensamento da oposição, através da
minha pessoa, e 0 da base de Governo, do Deputado Mârcio Cunha. Se
depender desta Casa, a Secretariat ja está criada. A questao e sornente
esperarmos a tramitaçào do projeto Para que ela aconteça no seu tempo
hábil, seguindo os prazos legais.

A Sra. Wanda Lacerda - Prof. Mario Beni, o senhor disse que, em 1970,
Minas Gerais tinha uma agência de desenvotvimento turistico. Essa agéncia
foi substituida pela TURMINIAS, em razâo de 0 seu regime juridico não ser
adequado. Gostaria de saber do senhor: que regime juridico deveria ter a
agéncia de desenvolvimento turistico que o senhor propöe corno rnodelo para
se acabar de vez corn essa situação de se estar substituindo urn órgão par
outro, sernpre que o regime jurIdico nâo da pare fazer, operacionalrnente, o
que e necessário desenvotver para 0 turismo.

0 Sr. Mario Carlos Beni - Pois não. A senhora me dé a oportunidade de
colocar 0 rneu pensarnento. Vejo que a grande ansiedade de Minas - e com
justa razão - se concentra na Secretaria de Turismo. Acontece que volto a
tese. A Secretaria de Turismo é absolutarnente necessária. 0 Estado não
pode e não deve, em hipotese nenhuma, abrir mao da sua principal função,
que é a reguladora. Essa, sirn, serã exercida pela Secretaria de Turisrno.
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Agora, disse, insisto e continuo dizendo que o Estado deve se ater a ser
regulador e parceiro. Por que parceiro? Quem vai executar, efetivarnente?
Uma coisa é a politica estadual de turisrno, outra coisa é a execucão dessa
politica estadual de turismo. Eu so vejo a possibilidade de se executar,
efetivamente, urna poiltica estadual de turismo através de uma agenda de
desenvolvirnento. Vou dar ties exemplos: São Paulo tinha em Cubatâo - e
todo mundo sabe disso - a croaca do mundo. Era a area mais poluida do
planeta. 0 problerna foi resolvido através uma agéncia de desenvolvimento, a
AD Cubatão, presidida PCI Plinio Asman, da iniciativa privada. Em rnenos de
trés anos, resolveu-se urn problema que se arrastava ha séculos, urn
problema corn todas as irnplicaçoes politicas que vocés podiam imaginar. Nao
fob a Secretaria do Meio Arnbiente que resolveu, não foi a Secretaria de
Recursos Hidricos, enfim, nao foi o Orgão estatal.

Foi a iniciativa privada, por meio de uma agéncia de desenvolvirnento.
Outro exemplo: a agenda de desenvolvirnento do Tieté-Paraná está em

pleno desempenho de suas atividades, congregando esforços da iniciativa
pUblica corn os da iniciativa privada. Ha outros exemplos também.

A agenda de desenvolvimento tern estrutura e regime juridico simples.
Considero-a importante, mas o órgão executor da politica de turismo deve ser
rnesrno uma agéncia de desenvolvimento - quern sabe a própria T(JRMINAS,
se se adequar ao modelo de agenda de desenvolvimento?

Deixei corn a Deputada o modelo de agenda de desenvolvimento, que é o
que seguern as que citei e as que estâo sendo aplicadas em outros paises.

A Sra. Wanda Lacerda - Agradeço ao senhor o esciarecimento. Tenho
acompanhado a desenvolvimento do turismo em Minas Gerais e vejo que he
certa confusão nisso ai: precisa haver urna secretaria para forrnutar e
regulamentar o turisrno, e e preciso que haja urna agencia de
desenvolvirnento ou uma ernpresa püblica de direito privado para executar
essa politica. Se ela vai ser comandada por urn Secretario ou por urn
Presidente, e decisão politica, mas ha Estados em que a mesma pessoa
ocupa o cargo de Secretérbo e de Presidente da agéncia de desenvolvirnento.
Muito obrigada. (- Palmas.)

A Sra. Presidente - As duas ültimas perguntas são dirigidas a Dra. Ana
Maria. Urna e de Luiz Fernando de Paiva, da Prefeitura de Mindurirn: "Dra.
Ana, a senhora poderia nos dar urn panorama do PNMT em Minas Gerais e
dizer quais serão os critérios de engajamento para 0 ano 2000?". E a outra e
de Regina Ribeiro: "Existe aigurn interesse ou piano para incluir 0 segmento
do ecoturismo no PNMT?".

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - 0 planejamento de 1999 foi feito
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ern janeiro por representantes dos 27 Estados brasileiros. 0 planejarnento do
ano 2000 será feito em janeiro do ano 2000 pelos representantes de todos os
Estados brasileiros, que poderão adotar critérios de engajamento.

A Coordenação-Geral do Prograrna não estabelece o que se vai fazer: faz o.
que os Estados, após grande discussâo em seu territOrio, resoivern que
querern fazer. Apenas cornentamos e darnos apoio. Assim sendo, não p0550
dizer o que sera feito no ano 2000- Quern decidirá serão vocés.

A segunda pergunta se refere a inclusâo do ecoturismo no PNMT.
E preciso esciarecer que o Prograrna de Municipalização não cuida do rneio

ambiente, cuida do ambiente inteiro. Se é ecoturisrno, turisrno de negOcios,
turismo da rnelhor idade ou turismo rural, não importa. 0 que importa é a
vocação do rnunicipio.

Nao existe inciusão do ecoturismo. Ecoturisrno é urn segrnento turistico
corno outro qualquer. Como a municipalização trabalha corn o turisrno
sustentével, a que se leva em conta é a vocacão do municipio. Tarnpouco
existe exctusão de segrnentos.

0 Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - Outras duas perguntas foram
encarninhadas a Dra. Ana Maria. A prirneira é da Sra. Maria Barros: "Como
proceder e dar conhecimento a todos as mineiros da localidade da primeira
provincia de Minas Gerais, corn a denorninação de Itaverava, provincia essa
desconhecida, once nasceu a nossa musa Marilia de Dirceu e urna das mais
antigas paróquias corn a pintura de Manoel Ataide7.

A outra pergunta é do engenheiro florestal e bioiogo Renato, da Prefeitura
Municipal de Olhos d'Agua, a quern agradecernos a presença: "Quais as
primeiros passos a serern tornados pelo municipio para ser integrado ao
Programa de Municipalizaçâo do Turisrno, bern como participar das oficinas
de turismo? Como são avaliados os pré-requisitos para tal?".

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - Respondendo a segunda pergunta,
Olhos D'água faz parte dos municipios identificados pela EMBRATUR como
municipios turisticos?

0 Sr. Renato Caldeira - Na primeira listagern, sim. Na segunda, nâo.
A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - Para que as municipios sejarn

classificados pela EMBRATUR como municipios de potencial turistico, tern de
responder a urn questionário denorninado Roteiro de Informacöes Turisticas -
REITUR.

Se você entrou na primeira listagem, é porque 0 municipio respbndeu ao
documento pela prirneira vez. Se não respondeu na segunda vez que 0
REITUR foi enviado, saiu da listagern. Agora, esta sendo enviado o terceiro,
que precisa ser respondido para entrar na terceira listagem. Do contrário, não
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entra.

0 Sr. Renato Caldeira - Quando respondernos ao prirneiro questionário, fol
porque o municipio ainda não havia sido emancipado da Prefeitura de
Bocah:iva. Se for 0 caso, corn o desrnernbrarnento do municipio, corno fica a
situação?

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - Vou Ihe dar meu cartão, e vocé
enviarA urn pequeno oficio, solicitando a EMBR.ATUR que mande novo
REITUR para ser respondido, considerando que seu municipio fol
emancipado. Responda rapidamente, porque eram 40 dias de prazo, e já se
passaram 20 dias. 0 prazo e fatal para que você entre na nova deliberacão
como municipio turistico ou municiplo de potencial turistico.

No rnomento em que isso acontecer, estando na deliberacão, vocé procura
o Comitê Estadual do Programa, em Belo Horizonte, e participa do Programa
naturalmente. Todos os municipios que querem participar participam. Não ha
nenhurn critério de avaliação. Isso é feito pelo prOprio municiplo. Se ele não
tiver vocação turistica, nao evolui. Vocé pode participar sern nenhurn
problerna. Mas cuide de mandar a solicitação do REITUR.

Respondendo a Sra. Maria Barros sobre corno proceder e dar
conhecimento a todos os rnineiros, esse é o problerna. Se nem Os mineiros
sabem, corno as outros que nao são mineiros saberão? Enquanto não
conhecermos a nossa casa, o nosso entorno, fica dificil. Não ha nenhurna
ação que eu possa fazer para contar aos rnineiros a histôria da Marilia de
Dirceu. Quern tem de contar são vocés Vou dizer uma coisa que não é
nenhuma novidade: "0 ovo da galinha so é vendido porque ela cacareja: o da
pata ninguém corripra, porque ninguOrn sabe que ela pOe". Se vocé não
divulgar isso, não baler de porta em porta, nao fomentar isso, nao convidar as
pessoas para irem Ia, não contar a histOria, não vai acontecer nunca.

A Sra. Maria Barros - Ha pouco tempo, de trés anos para cã, é que Os

próprios itaveravenses tiveram conhecimento de que Marilia de Dirceu
nasceu naquela localidade e de que Os seus pais estão enterrados Ia. Ela
viveu na região ate os 40 e poucos anos, e ninguérn sabia. Itaverava foi o
primeiro marco de Minas, tanto que Ouro Preto, Mariana e São João del-Rei
são conhecidos. A cidade tern tudo para se desenvolver, mas isso não ocorre,
pois ninguém tern conhecimento de nada.

A Sra. Ana Maria Marcondes Machado - Procure a Secretaria de Turismo, e
varnos comecar a trabalhar isso. Essa histôria se assemeiha a outra que está
acontecendo no Pals. Vocês nãotém a impressãa de que o descobrimento do
Brasil e da Bahia, e não dos brasileiros? Quem faz 500 anos somos nOs
todos, mas, pela propaganda da televisão, tern-se a irnpressão de que quem
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faz 500 anos é a Bahia. Nôs, brasileiros, fazemos 500 anos, e direi isso em
todos Os lugares aonde for, para os brasileiros acordarem para o fato de que
estamos completando 500 anos. De repente, 100 rnilhOes de brasileiros irão
para a Bahia e ocuparão oS hotéis - o Mario Beni esta preocupado com o fato
de eles ficarem desocupados. Na midia, quern faz 500 anos é a Bahia.

Itaverava é dos mineiros, é de vocês. Se vocés não contarem a sua histOria,
ninguérn saberá.

A Sra. Maria Barros - De Ia, sairam vários nornes, inclusive o de meu
tataravô, Antão, que foi Conseiheiro do Irnpério. Mas ninguém tem
conhecimento dessas coisas. 0 próprio itaveravense não tem conhecimento
disso.

Agora, de cinco anos pare cá, comecei a fazer um apanhado. Elaborei urna
pequena rnonografia, e estamos prornovendo, na cidade, urna festa religiosa
para dar conhecirnento dessas coisas ao povo. Essa festa e feita da mesma
forma como era em 1700. E desse jeito que estamos contando a história.

0 Sr. Antonio Dias - Componentes da Mesa, Deputados presentes, povo
mineiro, é corn satisfacao que estarnos participando deste debate. Queria,
neste momento, parabenizar a Cornissão que está realizando este debate
para o incrernento do turismo no Norte de Minas.

NOs, rnineiros, costumamos dizer que Minas Gerais é pobre, que o Node de
Minas, a rninha região, é pobre. Não temos Minas Gerais pobre nem Node de
Minas pobre. Temos, sim, a Node de Minas rico e o povo do Node de Minas,
muito pobre. Temos terras férteis, ãgua, cachoeiras. E, corn certeza, 0
turismo viré a gerar emprego e rnelhores condiçOes para a povo do Node de
Minas. Quero parabenizar toda essa equipe e dizer que esperarnos isso seja
uma realidade.

Gostaria de pedir o empenho de todos Os Deputados na aprovação desse
projeto, para que ele realrnente va em frente e atenda a todos os que tém
condiçOes de promover o turisrno ern suas cidades, como eu tenho na minha,
que e Olhos d'Agua. Ternos cachoeiras e rios bonitos. No entanto, temos
gente passando fome. Temos riquezas, mas elas estâo enterradas.
Precisamos desenterrar essas riquezas. Como eu disse, o Node de Minas é
rico. 0 povo e que é pabre. Par que sera que a povo do Node de Minas é
pobre? E urna pergunta para vocês. Muito obrigado.

A Sra. Presidente (Deputada Elbe Brandao) - Agradecernos ao Prefeito e
querernos inforrnar-Ihe que, ontern, estivernos corn a Secretário do
Planejamento, Dr. Manoel Costa, que ja retomou os trabaihos do
PRODETUR. Estivernos tambérn corn o Vice-Presidente Marco Maciel, que
prometeu a esta Deputada que ira envidar esforços junto ao Presidente do
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Banco do Nordeste para essa reaUzaçao. E nOs, tendo aqui a presença da
Dra. Ana, corn certeza conseguiremos fazer corn Clue Olhos d'Agua tenha o
seu selo de turismo da EMBRATUR.

Para encerrar os nossos debates da rnanhã de hoje, dirijo a Dra. Ana a
pergunta feita por Valdeci Pereira de Novais: "0 Governo Federal está
implantando o novo piano de reforma agrâria para o Pals e, dentro desse
pIano, o turismo agrário. Como a senhora ye o turismo agrário em novos
assentamentos?".

A Sra. Ana Maria Marcodes Machado - Parece-me que a histOria foi
ouvida, mas nao foi bern entendida. 0 Prograrna da Agricultura Familiar está
atuando na area dos assentamentos Os assentamentos nâo serâo mais
somente de "assentados". As pessoas terao que produzir no assentamento, e
os produtos terâo que ter valores agregados. Dal eles se tornareni atrativos
para o turista - eles venderào produtos para o turismo. A agricultura familiar
dos centros próximos a area urbana vai produzir hortifrutigranjeiros, doces,
presuntos, salsichas, embutidos, etc., para os hotéis dos municipios
turisticos. E as assentamentos, tambem. Nâo existe turismo agrário. Nunca
ouvi essa expressão. Existe a agricultura familiar nos assentamentos. E a
agricuitura familiar está trabalhando em simbiose corn o turismo rural, corn
rnunicipalizaçao do turismo, em decorréncia do valor agregado dos produtos
feitos pelas familias em areas próximas a centros urbanos ou ern centros
urbanos próximos a areas rurais. E por al.

A Sra. Presidente - A Presidéncia informa aos participantes que as atas
contendo a transcrição completa deste ciclo serâo publicadas no jornal "Minas
Gerais", no "Diârio do Legislativo", no dia 3/7/99. Informa também as
cornunidades de Diamantina, Forrniga e Nova Lima, que estâo aqui
presentes, que o material de divulgaçâo de suas cidades sobre 0 turismo será
repassado é TV Assembléia, para que eia possa transmitir tudo ao povo de
Minas Gerais.

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidéncia agradece aos ilustres expositores, as

dernais autoridades e participantes, bern como ao pOblico em geral, pela
honrosa presença e encerra Os trabalhos, convocando as Deputados para a
reuniâo ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia jé publicada.

ATA DA V PARTE DA 48a REUNIAO ORDINARIA, EM 24/6/99
Presidencia dos Deputados José Braga e Márcio Cunha

Sumário: Composiçâo da Mesa - Destinaçao da V parte - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Sr. Antonio Henrique Borges Paula - Palavras da
Sra. Magda Diniz Terzi - Palavras do Sr. Vinicius Márcio Horta - Palavras do
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Sr. George Norman Kutova - Esclarecimentos Sobre os Debates - Debates.

Composiçao da Mesa
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidencia convida a tornar

assento a mesa os Exmos. Srs. Antonio Henrique Borges Paula, Secretaria
Adjunto de Turisrno de Minas Gerais; David Marcio Rodrigues, representando
a Secretéria de Ciéncia e Tecnologia, Sra. Margareth Spangler; Magda Diniz
Terzi, Coordenadora do Conselho Técnico-Administrativo do Curso de
Turismo da PVC-MG: Vinicius Mãrcio Horta, Gerente do Centro de Formaçtâo
Profissional do SENAC-ARMG; George Norman Kutova, Presidente do
Conselho Municipal de Turismo e Membro do Conseiho Estadual de Turismo;
Ana Maria Marcondes Machado, Coordenadora-Geral do Programa Nacional
de Municipalizaçao do Turismo; e a Deputada Elbe Brandao, Presidente da
Comissao de Turismo desta Assembleia Legislativa.

Destinaçao da l a Parte
0 Sr. Presidente (Deputado Mércia Cunha) - Destina-se esta reuniâo ao

encerrarnento do Ciclo de Debates Turismo: Realidade e Perspectiva.
Palavras do Sr. Presidente

Ha quase quatro anos, esta Casa promovia a Seminario Legislativo
Turismo: 0 Caminho das Minas, que congregou autoridades, empresários e
demais lideranças do setor. Hoje estamos novamente debruçados sabre 0
tema. Isso nâo significa, como se poderia pensar, qua não houve avanços. Na
verdade, ate que nosso Estado realize plenamente suas potencialidades
turisticas, terernos muito trabaiho pela frente. Fazer corn que isso aconteça e
tarefa para gente persistente, de mente atenta ao presente e aberta ao futuro,
corno vocés, que nos honrarn corn sua participaçao neste encontro e
acreditam na tendéncia natural desta terra para a charnada indüstria sem
charnines.

Creio que todos aqui estão conscientes de Clue o turismo e hoje a principal
atividade econOmica de inUmeros paises, e respcnsável por boa fatia da
arrecadaçâo de naçOes do Primeiro Mundo e ja desponta como a salvaçao
tanto para as ecdnomias emergentes como para aquelas que se encontram
em situaçâo de subdesenvolvimento. 	 -

Essa consciência, entretanto, parece no ser unânime no Brasil, a que é
atestado pela diminuta importância dada a atividade pelos governantes. Na
verdade, fala-se muito e faz-se pouco. A novidade - as senhores me permitarn
- fica par conta de Minas Gerais, onde uma filosofia de governo diferente
adota coma prioridade a criaçâo de ernpregos e a geracao de rendas. A
administraçao Itamar Franco aposta forte na vocaçâo turistica mineira, e a
prova disso 6 o empenho do Governador na criação de urna secretaria para

si
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levar a cabo politicas estaduals que permitam 0 pieno desenvolvirnento desse
rarno promissor de nossa economia.

Nossa história pessoal mostra urna preocupacão constante corn o setor. Na
Câmara Municipal de Belo Horizonte, conseguimos aprovar várias
proposicOes para incentivá-lo, desonerando-O da tributacão excessiva e das
práticas burocráticas ultrapassadas. Assumimos, como uma de nossas
principals bandeiras, a participacão do "trade' turistico na formulacão das
respectivas politicas municipais e lutarnos, junto corn ele, pela reivindicacão
de mais investimentos e obras de infra-estrutura.

Em 1986, assurnimos a Secretaria Municipal de Turismo e, atuando em
parceria corn ernpresários e liderancas da area, conseguirnos significativas
vitórias. Nesta Casa, integrarnos, corn a Deputada Elbe Brandäo e outros
companheiros, a cornissão perrnanente afeta ao tema, 0 qual tem ocupado
lugar prioritário em nossa atuação parlamentar.

Corn base em nossa vivència, ousamos levantar alguns pontos que
considerarnos importantes para estirnular os debates.

Em primeiro lugar, gostariarnos de lembrar a irnportância de se conciliar a
atividade econômica corn a defesa do patrimönio turistico natural e histórico-
cultural que integra a matéria-prima utilizada pelo setor. Sern preservacão
efetiva, estaremos dilapidando um recurso importante e cornprorrietendo o
futuro do turismo no Estado.

Lernbramos ainda a necessidade de investimentos intensivos em condicOes
infra-estruturais corno sistema de cornunicaçães e recuperacão do acervo
histórico-cultural.

Gostariamos tarnbém de propor aos participantes a discussäo a respeito
das possibitidades de se eliminarern as entraves tributários e burocráticos,
que são empecilhos ao avanço da atividade turistica.

Coma já foi enfatizado por nossos palestrantes, julgarnos importante
levantar sugestOes para o aperfeicoamento da mão-de-obra empregada no
setor, objetivando aprimorar o proflssionalisrno e a qualidade na prestacão de
servicos.

Uma questão fundamental é a sensibilização das comunidades receptoras
para a relevância do turisrno. Nossa gente e naturalmente acoihedora.
Entretanto, precisa ser conscientizada para a irnportãncia econOmica do born
tratamento dispensado aos visitantes, de tat modo que a cultura do bem-
receber se Internalize coma urn hébito e urn valor nas sociedades locals.

Mao podemos deixar de pensar tambem nas inUrneras possibilidades de
formação de alianças entre a poder pUblico e a iniciativa privada e na
responsabilidade de cada parte, num esforco conjunto para impulsionar a
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negOcio turistico no Estado.

Necessitarnos de uma reflexâo franca e comprometida sabre essa questão,
para que as acOes possarn ser levadas a cabo em bases realistase positivas.

Esperarnos que os debates desta tarde sejam produtivos e nos estimulem a
perrnanecer na luta par novas tempos para a turismo mineiro.

Palavras do Sr. Antonio Henrique Barges Paula
Boa-tarde a todos. Gostaria de cumprirnentar todas os membros da Mesa

na pessoa do Deputado Márcio Cunha, grande batalhador pelas causas do
tunismo; gostaria tambérn de cumprimentar a todos vocés, amigos,
companheiros de várias lutas, na pessoa do Deputado Alberta Pinto Coelho,
que se encontra nesta plenéria e que é Lider do Governo nesta Casa.

0 turisrno em Minas Gerais fol muito rnaltratado. Nos Oltirnos 50 anos, a
foco do seu desenvolviniento estava centrado nas cidades histOricas, como
Ouro Preto, Mariana, Sabará e nas estâncias hidrominerais e climáticas. Se
observarern quatquer material produzido nos Ultimos tempos, vão perceber
que sernpre havia urna igrejinha de Ouro Preto; depais, corn o passar dos
anos, foi insenida algurna coisa referente ao nosso acervo espeleolOgico,
coma as grutas da Lapinha e de Maquine.

Quando fol Governador do Estado de Minas Gerais - e um pouco antes
dele, outros Governadores assim a entenderam também -, Juscelino
Kubitschek entendeu que a iniciativa privada não podia fazer alguns tipos de
investirnentos. Assirn, o Governo construiu grandes hotéis, como a Grande
Hotel de Araxá - antes de JK -, o Palace Poços de Caldas, 0 GrogotO - depois
de JK. Além disso, Juscelino encontrou éguas sulfurosas, radioativas e
construlu panques. Enfim, foram feitas, naquela época, grandes intervençOes
por parte do Governo Estadual, porque näo havia empreendedores capazes
de construir grandes hotéis, parques e outros dessa natureza.

No anode 1954, o orcamento para o turismo, destinado a Poços de Caldas,
foi a maior de todo a Estado. Tamanha a prioridade dada a essa atividade,
Minas Gerais, então, chegou a ocupar o segundo lugar no "ranking" nacional,
perdendo apenas para a Estado do Rio de Janeiro. E isso nurna época em
que sornente eram contabilizados, coma turistas, aqueles que viajavam a
lazer. As pessoas que para essa cidade se deslocavam par motivo de saude,
pam tratamento nas termas, não erarn cornputadas; aqueles que viajavam a
trabalho tambern nâo erarn contabilizados. Mesmo assirn, a Estado chega a
ocupar a segundo lugar no "ranking" nacional.

Essa foi uma grande estratégia para a época. Todo a desenvolvimento ficou
centrado nesses dois pOlos, fazendo corn que Minas Gerais ficasse nurn lugar
de destaque. So que, infelizmente, corn a passar dos anos, as politicas
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mudaram, e o Governo, por sua vez, retraiu-se, não mais construindo hotels,
nao mais construindo termas, nao niais fazendo ease tipo de interferéncias.
Mas o turismo continuou focado nesses dois polos.

No entanto, coma qualquer praduto, ele também envelheceu 0 turismo de
Minas Gerais desgastou-se.

Se tomarmas coma exemplo algurnas açöes de outros paises, corno é a
caso dos parques da Disney, na Florida, constatarernos que todo ano são
renovados, através de urn brinquedo novo, alga a ser oferecido sos turistas.
No Mexico, veremos que foi identificado a perfil do turista americano, quando
se percebeu que, após duas ou trés viagens, as atracOes não mais
despertariarn a interesse das pessoas. 0 que foi feito? Depois de Acapulco,
criararn CancUn. Abaixararn Os preços e criaram novas mercados. 0 Brasil foi
conhecer esse destino ha aproximadarnente seis anos. Por qué? Não era urn
destino para nOs, brasileiros. Opcionais, a sitios arqueolOgicos Maias como
Xcaret e Chitchen ltza custavam por volta de RS$500,00. Enf9m, abaixaran,
os preços e buscaram novas rnercados. Tenho apenas dois exemplos: urn, a
produto sendo renavado; a segundo, abaixando preços e buscando novas
mercados. lnfelizmente, Minas Gerais não tomou nenhurna das duas atitudes.
Nos Ultirnos anos, Minas continuou centrada no modelo de Ouro Preto,
Mariana, Sabará, São Lourenço, Caxambu... e nada apresentou de novo, não
renovou a produto nern abaixou as preço& Consequenternente, corno
qualquer produto tern urn ciclo de vida, ambos as produtos entrararn em
declinio.

o ernpresariado, por sua vez, acostumado, naquela época, corn 0 Governo
construindo hotels, termas e pousadas, continuou cobrando do Governo a
mesma posiçao. Este, par nao entender bern a seu papel, nãa dava resposta
e, sempre protelando, nada fazia. Na verdade, não conseguia fazer nem a
diagnóstico da situaçao-problerna. Atribula a prablema ao declinio do jogo nas
esténcias hidrominerais, pensando que, caso ele voltasse, as coisas seriarn
solucionadas.

o turisrno no Pals chamado Brasil e no Estado de Minas Gerais e rnuito
novo. 0 primeiro curso superior de Turismo se deu em 1974 e, assim mesmo,
todo deformado, porque a prOpria universidade não entendia, na época, a
motivo da formatura. Formar para qué? Para ser urn gestor, urn administrador
de hotel ou Para pensar o fenorneno charnado turisma? Por que uma pessoa
se desloca de urn lugar para outro? 0 que faz corn que ela se motive a sair de
urn lugar e ir ate outro? E, nessa confusão do prôprio curso superior de
Turismo, tudo e muito nova- 0 pensarnento do turismo coma fenômeno é
muito novo. E poucos pensadores conseguiarn fazer refiexOes sabre a que
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estava acontecendo corn Minas Gerais.

Em 1995, pela belIssima iniciativa desta Casa, ocorre urn serninário
legislativo, do qua] a seminérlo de hoje representa urn desdobrarnento, urna
avaliaçao. Neste rnornento, esta Casa entra numa nova fase, começa a fazer
reflexoes sobre qual seria a politica ideal para que Os processos se
encaminhassern. Mas a distânda entre a Legislativo e a Executivo ainda e
muito grande. A Constituiçao diz que todo ser humano tern direito a rnoradia,
saüde, trabalha, e, na verdade, e dificil e complicado a Executivo concretizar
os anselas e desejos do Legislativo.

0 Governador Itamar Franco, então, assume a Governo de Minas Gerais,
entendendo que a Produto Interno Bruto do nosso Estado é composto par
atividades que, na sua grande maioria, encontram-se em decadéncia: a
indUstria, cada dia mais moderns e demitindo; as ernpresas, reduzindo seus
quadros; a rnineraçao da mesma forma. Qual e a solução para o
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais? Coma fonte geradora de
emprego e renda, temos a turismo, a agricultura e a construção civil. Então,
ele resolve priorizar essa atividade, dando-Ihe o 'status" de Secretaria de
Estado de Turismo, da mesrna forms que fez como Presidente da RepOblica,
dando so turismo a "status" de ministérlo: Ministerio da lndüstria, Cornercio e
Turisrno.

Na parte da rnanhã, vocés ouviram betissimas exposicães; entre elas, a do
Programa Nacional de Municipalizaçãa do Turisma, feita pela Dra. Ana Maria,
que dizia que a prograrna 101 criado quando da Secretaria Nacional de
Turisma. Nessa transiçâo, quern era o Presidente da RepUblica e
irnplementou o Programa foi a atual Governador Itamar Franco. Entao, coma
é que a Governador está vendo, corno e que nos, tecnicamente, estamos
vendo 0 desenvolvimento turistico do Estado? Foi feito urn levantamento, par
interrnédio da RIOTUR, em que foram identificados 195 rnunicipios de
interesse ou de potencial turistico Ease nUmero, agora, no nova
recadastramento, pravavelrnente vai aurnentar, chegando, aproximadamente,
a duzentos, e, segundo a prOpria EMBRATUR, colacau Minas Gerais coma
sendo o Estado que tern o malor nürnero de municipios de interesse de
potencial turistica.

Na verdade, a foco agora e também Ouro Preto, São Lourenço e Caxarnbu,
rnas vistas sob outro ângulo. Foram pegos, dos 195, 123 municipios, que, par
intermédio de um planejamento, já vém sendo construidos, porque, na
verdade, 0 turismo so se faz par intermedio de parcerias, coma o Programa
de Municipalizacão, e tantos outros parceiros que temos hoje, coma o
SENAC, o SEBRAE e a Federação das IndUstrias, ôuvindo o interesse de



rAl
256

todos. Fol feito urn planejarnento estratégico, tatico-operacional, para clue,
quando a Secretaria de Esiado de Turismo for criada, já tenharnos urn piano
estratégico montado e estruturado, onde os 123 municIpios foram divididos
em 12 nov08 destinos, que é a primeira fase desse programa. Ao
começarmos urn levantamento feito pelo empenho e esforço de cada uma
dessas prefeituras, que compreendern esses 123 municipios, foram feitas
descobertas espetacuiares, rnaravilhosas e prograrnas muito interessantes.
Pretende-se, agora, Iança-ios corn uma roupagem nova, ou seja, esses
municipios são urna caracteristica de Minas Gerais? Ternos municipios rnuito
pequenos e, por questOes geograflcas, urn cornplementa o outro.

Então, na verdade, a idéia do destino coincide corn a id6ia do Mério Beni,
quando fala dos "clusters", enfirn, usamos uma expressào brasileira, destino,
circuito, a forma que vocés julgarem rnais propicia, mas sO fazemos questão
de usar uma paiavra do nosso vocabulário, em português.

Então, esses novos destinos, na verdade, são agruparnentos de rnunicipios
que se derarn por eles rnesrnos, não houve imposição de ninguérn, foram
reuniães que ocorreram em mornento de planejamento, e etes se inteirararn,
derarn-se as mãos e resolverarn juntos, porque urn completa 0 outro - urn tern
urna grande infra-estrutura hoteleira, 0 outro não tern, urn teni acervos
naturais, histOricos, cuiturais da rnais alta retevância, o outro não tern -, enfim,
entenderam que juntos ficariarn fortes. Dal surgirarn os rnovirnentos
charnados Terras Alias da Mantiqueira, de que provavelmenie já devem ter
ouvido falar, e urn prograrna qua esiá sendo organizado, urn outro movirnento
do lago de Furnas, ha atgurn tempo. Todos esses movirnentos não surgirarn
hoje, já eram laientes: o Circuito do Ouro, a Chapada do Espinhaço, que era
do diarnante e das grutas, e, nessa organizacão, então, pretendernos mostrar
urna Minas Gerais que grande parte do povo desconhece. Uma Minas Gerais
da Serra do Cipó, a uma hora daqui, próxima a Conceicão do Mato Dentro,
ondG ternos a terceira major cachoeira do Pals, a cachoeira de Taboleiro,
dentro de "canyons" maravithosos, que, segundo levaniarnento já feito, a
malor parte das pessoas desconhece. Naquela mesma região, segundo Burte
Marx, cada metro quadrado corresponde a lOkrn de floresta AmazOnica, corn
respeito a fauna, flora e biodiversidade. Urn Circuito do Ouro visto corn
enfoque diferente, visto sob a visão Crashe Berner(?), urn dos artistas
plásticos mais conceituados do rnundo: no Sul da Franca, ele falava das
várias cores da região de liabirito. Ele usava corno rnaieria-prima para colorir
as suas obras aqueie minério de ferro; segundo eie, 0 azui encontrado all não
se enconirava ern lugar nenhum.

Urn Circuito do Ouro visto sobre a mina de Chico Rei, onde quem ingressa
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sal corn urn pouquinho de ouro. Enfim, esté all o Mauricio, Secretarlo de Nova
Ponte, no Triãngulo, que não era prioridade, foi esquecido e hole, junios,
formam o carninho do cerrado, entre rios e lagos.

Os cornpanheiros de Forrniga e da Universidade de Formiga que se
encontrarn aqui, junto corn todos os acervos da regiâo lindeira ao lago de
Furnas, deram-se as n,ãos, uniram-se e criararn urn grande palo turistico urn
pouco mais abaixo, ainda periencendo a represa de Furnas, urn novo destino
charnado Nascenie das Gerais.

As Terras Alias da Maniiqueira, a quai me referia, onde vários investirnentos
esião sendo feitos, hotels estão sendo construidos, onde alguns proprietários
rurais jé pegarn urn pernil de porco, que eles vendiarn por R$2,00, R$2,50
para o açougue, e iransformando o rnesrno quiio en, R$50,00, através da
confecção do presunto de Parma. E colocado sal grosso no pernii, por dois
rneses, depois ele e dependurado. Estão transforrnando aquele leite de
R$0,14 em R$2,00, R$3,00, fazendo doce de leite enrolado na paiha, fazendo
queijos nobres.

Minas Gerais esté expiodindo. Enquanto a pohtica esiava centrada nesses
dois pôlos, o empresariado percebeu quai o seu papal - ha urn ano, Belo
Horizonte instala o seu 'Convention Division Bureau". A Dra. Ana, que esteve
aqui, rnais cedo, ha trinta anos, no seu doutorado, jé defendia a importância
do turismo de negOcios. Ela fez uma exposiçâo, e a de Nova lorque ja existe,
ha, aproxirnadamente, 60 anos. 0 ernpresariado descobriu 0 seu papel,
descobriu que é ele que transforrna o atrativo em produto. Quem vai
transformar essas rnaravilhas ern produtos são Os operadores, agora, corn os
agentes de viagern. Estou vendo o Cicero Lage, que está fazendo urn
belIssimo trabaiho nesse sentido.

Se vocé abrir o Pan-Rota, o manual de consuita dos agentes de viagern na
Internet, que chamamos de Rede Pan, vera rnais de 1.200 formas para se
chegar a urn municipio sornente, que se chama Porto Seguro. Urn operador
da Rede Pan, rnontou rnais de 1.200 formas para uma pessoa chegar a Porto
Seguro: de avião, de Onibus, corn saida na sexta-feira, no sábado, pode ir de
carro, ficar nurn hotel corn urn preço mais acessivel, ou pode ficar nurn hotel
pars pessoas corn poder aquisitivo rnais alto. Pars urn municiplo sornente,
foram encontradas 1.200 formas. E, nessa mesma Rede Pan, ao fa±er urna
consutta de Minas Gerais, descobri apenas quatro formas para se chegar a
Minas Gerais, ou seja, são so quatro operadoras tratando o receptivo de
Minas Gerais. 0 momento é rnuito especial, porque, como diz urn teOrico da
comunicação rnoderna, nessa espaçonave charnada Terra, não existern
passageiros, sornos todos tripulantes.
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Todos os senhores tern acompanhado e sabern das dificuldades financeiras

por que passarnos, das dividas do Governo passado que absorvemos, como
a 131 salàrio e outras. Sabernos que a soluçâa e o turismo. Mas sabemos
tambérn que o turismo pars ser desenvolvido em Minas Gerais, sO tern urns
fOrmula: através de parcerias, que foram citadas por todos as expositores da
pane da rnanhâ. Nâo se faz turismo sern parceria, sem agrupamento e sem
norte. Na verdade, pela auséncia de açäes estratégicas, o turismo de Minas
envelheceu.

Estou vendo o Prof. Tarcisio, que foi Presidente da BELOTUR. Ele nos
disse, a época da sua gestao, que quis trazer urn megaevento para Bela
Horizonte. Recorreu, entâo, ao grupo que organizava o "Rock in Rio". Pediu-
Ihes que elaborassen, urn rnegaevento para Belo Horizonte. A resposta, corn
urn ar de zornbaria, que 0 Tarclsio teve, foi: 'Olha quem sabe nâo fazernos
urn grande festival de rnUsica gregoriana?". Ele quis tambem fazer urn grande
movimento na época do carnaval. Pracurou o Dr. Nilson Faria, que sugeriu
urn grande encontra das igrejas.

Fizemos vários levantamentos e descobrirnos que Minas Gerais se
transformou num destino chato, sern graça. Adoro rnUsica gregoriana, não
tenho nada contra encontro de igrejas. Essa irnagern nâo rnudou nos Ultirnos
50 anos. Ela colocou o Estado de Minas Gerais nurna situação
constrangedora, e somos urn Estado que tern a maior potencial turistico do
Pals. Quando for criada a Secretaria de Estada do Turisrno, ela terá coma
rnissâo transforrnar Minas Gerais no primeiro destino turistico do Pals. Todos
esses projetos nâo estâo sendo concebidos no "achisnio", na "achiologia".
Estâo sendo concebidos tecnicarnenta Somos o segundo major polo
exportador de turismo. Mandamos, para fora, segundo pesquisas publicadas
pela FIPE, que rnede o indice de inflaçào, US$950.000.000,00. Urna de
nossas metas e inverter, em 30%, esse movirnento de exportaçâo. Como?
Fazendo corn que o povo mineiro redescubra o seu próprio Estado, corno jà
está ocorrendo. Recebemos, hoje, 2.550.000 turistas, por incrivel que pareça,
segundo a FIFE, ou seja, a mesmo nUmero de turistas que a Bahia recebe.
Foi dito que a Bahia recebe 7.000 turistasldia, o que dará 2.550.000. Segundo
a rnesrna pesquisa da FIFE, a que se referia e a que me estou referindo,
Minas Gerais recebe a mesmo nUmero de turistas que a Bahia. A Unica
diferença e que, aqui, os turistas ficam 1,9 dia e, là, 11,2 dias, ou seja, nos
finais de semana e nos finais de sernana prolongados, urn rnunicipio, corno
Santana do Riacho, na serra do CipO, segundo o Ultimo levantarnento, nesse
carnaval, recebeu em torno de 12.000 turistas. Ano passado, no carnaval,
recebeu 6.000, ou seja, esse nUmero dobrou, em urn rnunicipio que tern 4.000
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habitantes, Mas esse turisrno ocorre nos finais de semana, porque; nas férias,
a povo mineiro prefere buscar destinos rnais longinquos. E contabilizado,
também, aquele turista que viaja a negOcios. Em virtude disso, a media ficoü
em 1,9 dia. Corn esses novas destinos, au novas "clusters", ou corno queirarn
charnar, que estâo na politica do Governador ltamar Franca, ou seja, na
proposta de trabalho da Secretaria Estadual de Turismo, pretendemos
mostrar que, ao circular todos esses municipios integrados, pode-se ficar
entre 10 a 15 dias, parque haverá opçâo para isso. Como diz Joel Becker,
especial ista norte-americana em Estudos e Planejamentos do Futuro, "a visäo
sem açâo não passa de um sonho, a açâo sem visâo e apenas urn
passatempo, e, corn a visâo e a açâo, podemos mudar o mundo". Essa é a
rnensagem que gostaria de deixar para vocês, que enxerguernos qua[ é a
visâo de futuro pam o destino de Minas Gerais. Sem sombra de düvida, este
Estado possui o maiar potencial turIstico do Pals. Perguntararn-me, he uns
rneses, em uma entrevista: "E as praias?". A CEMIG fez urn levantamento,
constatando que, se somarmos as praias das nossas represas, terernos em
tarno de 8.000km de praia, ou seja, o mesmo que tern o litoral brasileiro. A
represa de Furnas tern 3.500km, a de Carnargos tern 500km, a de Nova
Ponte tern ern torno de 300km e a de Jaguara tern mais outro tanto. Enfirn, ao
somarrnos a extensäo das represas, principalmente as do Triangulo, temos
como resultado cerca de 8.000km de praia. Encantrarn-se, em Minas Gerais,
70% da cultura do Pals, mas a pavo mineiro nãa a valoriza. For que?
Tivernas urn processo de formação cultural em que Minas Gerais era
desconsiderada no mapa. Se pegarmos os Iivros de história dos séculos XVII,
XVIII e XIX, perceberernos que não falam de Minas Gerais, para que as
espanhois e outros não levassern nossas riquezas minerals. Al, o povo
mineiro corneçou a trabalhar em silêncio. "Nâo se fala que existe Minas,
porque ele tern de trabalhar em siléncio." Isso e tao forte em nossa cultura
que temos mesas de jantar dos seculos XVIII e XIX em várias fazendas, que
todos conhecem, que possuern gavetas, porque o pova mineiro tinha
vergonha de sua comida, que hoje faz sucesso no Brasil e em Arias pafles
do mundo. 0 povo mineiro morria de vergonha de comer canjiquinha, ora-pro-
nóbis, etc. Na verdade, a processo de colonizaçào de Minas Gerais nos fez
nâo valorizar as nassas preciosidades, as nossas coisas. Peço aos senhores
que amem este Estado, que, sern sombra de dOvida, vai se transformar no
primeira destino turistico brasileiro. Façam coma a povo da Bahia, que,
recebendo o mesmo nUmero de turistas de nosso Estado, age carno se
estivesse fazendo alga fora do cornurn e coma se fosse urn modelo mundial.
Certarnente, eles tern seus méritos. Mas, voltando a meu apelo, Iembra a tlue
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está dito em uma carts aos Corintios: "Mesmo que eu tenha íé capaz de
remover montanhas, se eu não tiver 0 arnor, nada terei". Tenham esse amor.
Amem Minas Gerais. Acreditem na proposta da criaçao da Secretaria
Estadual de Turismo e no comprornisso de nosso Governador em transforniar
o turismo em urna das atividades mais importantes do Estado. Considerando-
se essa politica de destruiçâo de emprego e renda: essa politica rural em que
quase todas as 600 mil propriedades rurais estâo sendo exciuldas do mapa;
esse projeto atua corno um contraponto, pois estamos propondo a criacâo de
casas rurais e incentivos, através do agroturismo e do turismo rural, pars
manter o homem no campo. Inclusive, estou vendo aqui a D. Suzana, corn o
SEBRAE. 0 tempo se esgotou. Gostaria de agradecer aos senhores. Parece-
me que 0 mais importante do dia seräo as debates. Muito obrigado a todos.

0 Sr Presidente - Esta Presidéncia informa aos participantes que as alas
contendo a transcriçäo completa deste ciclo de debates serâo publicadas no
jamal "Minas Gerais", "Diana do Legislativo", no dia 3 dejulho.

Palavras da Sra. Magda Diniz Tezi
limo- Sr. Deputado Márcio Cunha, demais cornponentes da Mesa,

autoridades presentes, senhores e senhoras, gostaria de agradecer a convite
desta Casa pana participar deste ciclo de debates. Quero esclarecer que a
minha principal interveriçâo neste fOrum é pars mostrar a inclusào do tunismo
no ensino superior. A expeniência da PUC-Minas é embnionénia, ja que 0
nosso curso de Turismo encontra-se no seu terceiro ano, em Poços de
Caidas, e no seu primeiro ano, em Belo Horizonte.

Talvez isso seja oportuno, porque a nossa contnibuiçao é no sentido de
apresentar algurnas inquietaçOes, pars serem debatidas neste forum, sabre a
compiexidade que envoive a quaiificação e capacitacão do profissional do
tunismo, no momento ern que 0 setor pUblico e a iniciativa pnivada vêem na
atividade urna força propulsora da economia e em que as universidades
procuram urn novo projeto acadérnico, tendo em vista o atendimento das
demandas expiicitadas pela sociedade.

Sabre a temática que nos foi proposta, forrnação e quaiificaçâo de rnão-de-
obra, diriamos, inicialmente, que a real vantagem comparativa entre as
naçaes está pnioritariamente ligada e fecundada pelo processo de produção
do conhecimento, ou seja, a busca do conhecimento e indispensávei pars que
os povos possam enfrentar, cam eficácia, em urn mundo de economia
globaiizada, a desaflo de mudanças histOricas substanciais na virada do
milénio.

Dessa forma, não acredito que a poder pUblico e a setor privado sejam
capazes, sozinhos, de incrernentar a tunismo no Pals, Estado ou municiplo,
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sern contar cam pessoas corn adequada capacitaçio e formacao para
pensar, pianejar e gerir esse processo. Assim, por trés de uma proposta de
incrementaçâo do turismo no Estado, esté a necessidade de se estabelecer
uma parcenia corn as instituiçoes de ensino. Nesse sentido, é preciso estar
atento para a capacidade educativa permanente de cada sociedade, que näo
pode basear-se na fabnicação de gente meramente treinada, instruida,
domesticada. Parafraseando Pedro Demo, "trata-se de formar a competéncia
para canstruir a projeto rnoderno e prOprio do desenvoivimento, no qual se
misturam fins e valores, adequados meios de efetivaçao".

Não podemos esquecer que a universidade .é a iugar privilegiado da
produção do conhecimento por melo da pesquisa. Reforçando essa idéia, nâo
compete a universidade reaiizar meros treinarnentos de rnão-de-obra para 0
rnercado, pois a habihdade primordial não e fazer, mas saber fazer. E papel
da universidade saber pensar processas socials, culturais, politicos e
econômicos, ter versatilidade no momento de organizá-los e impiantá-ios,
além de visao geral quando for a hors de avahá-los.

Se no neohberahsmo em que vivemos, rnuitas vezes somos induzidos a
confundir o social e o ernpresarial, o pOblico e o privado, a qualidade e a
quantidade, é verdade, tambem, que 0 mundo produtivo moderno reconhece
cada vez mais que a educação de quaiidade decide tambérn a transformaçao
produtiva.

Se de um lado a pesquisa cientifica tem papal fundamental na evoiução do
conhecimento turistico, de outro tern irnportãncia capital tars da academia, no
desenvolvimento responsével, integrado e sustentével do turismo.

E licito a questionarnento e a preocupação do MEC, identificando que
algurnas propostas de cursos profissionaiizantes são superiores as propostas
de cursos de graduação? isso, realmente, está sujeito a acontecer quando
näo se consegue traçar o perfil, as competências e habilidades que devem
ser perseguidas na formaçâo de nivel superior, que é distinta da dos cursos
profissionalizantes.

Muitos se assustam corn o nUmero de escolas superiores de turisrno que
estão sendo impiantadas no Pals. Segundo a MEC, em 1993, 984 aiunos
concluiram a graduaçäo em Turisrno. Em 1994, nos 31 cursos que existiarn
no Pais, ingressararn, peio vestibular, 2.285 estudantes. Hoje, devemos ter
autonizados entre 150 e 170 cursos superiores de Turismo. Ate o final do ano
2000, devemos chegar a urns rnarca superior a 200.

Acnedita-se, por outro lado, que apenas 1% dos bacharéis em Tunismo
atuem realmente no setor. Sabernos tambem que, mesmo nas areas
administrativas e gerenclais dos diversos segrnentos do tunismo, o nivei de
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qualificaçao superior é muito baixo

Temos a certeza de que a transformaçao do potencial brasileiro em recurso
turistico e a consolidaçao do setor de turismo como força propulsora da
economia so se efetivarao se tivermos, por trás disso, profissionais
competentes, corn qualificaçâo e capacitação adequadas.

Se destacamos como problerna para a desenvolvimento do turismo a
escassez de mâo-de-obra qualificada para trabaihar no setor, nâo devernos
nos impressionar corn os dados anteriormente citados. 0 surgimento
crescente de novos curses de Turismo, sejam de graduaçao superior ou para
profissionais de nivel medic, Ievará, no minimo, a uma major reflexao na
busca da competéncia cientifica e metodológica capaz de promover as
inovaçoes indispenséveis exigidas pela atividade.

Assim, a situação atual do mercado turistico nos coloca diante de urn
paradoxo: de urn lado, o ceticismo exagerado em relaçâo ao crescimento do
nUmero de escolas de Turismo; de outro, dados reais que apontam para a
necessidade de mâo-de-obra qualificada no setor. Em meio a pontos-de-vista
distintos e incongruentes, vale lernbrar que a formaçao de um sujeito social
cornpetente, capaz de perceber e de fazer a oportunidade de
desenvolvirnento, deve ser alcançada, sem dOvida, pela via da educacão e da
producao do conhecirnento.

o jogo dos nUrneros continua. Na bolsa de negOcios da EMBRATUR I que
procura estabelecer contatos entre ernpresârios e investidores, estâo
cadastrados projetos turisticos que sornam US$5.000.000.000,00. Na
avaliaçâo da EMBRATUR, ate o ano 2002, o turismo precisará de 500 mu
novos trabalbadores, para reforçar o contingente de 6 milhOes de pessoas
que já se dedicam a atividade no Pals. Alérn disso, o setor turistico engloba,
direta ou indiretarnente, nada menos do que 52 segmentos da economia.

o turismo é urn fenOmeno de rnUltiplas facetas - econôrnicas, socials,
culturais, psicolOgicas e outras mais. Sua cornpreensão requer, ma verdade,
o envolvimento de urn grande nOmero de conhecimentos. Ou seja, estamos
tratando de urn leque amplo, que abrange as ciências hurnanas, sociais,
exatas e naturais. Para a forrnaçao do bacharel em Turisrno, e necessário,
portanto, garantir urn curriculo caracterizado pela inter, multi e
transdisciplinariedade, que assegure conhecirnentos especificos na area do
turismo e urna visao ampla do mundo. Para isso, busca-se urn curso que teré
como sua parte rnais decisiva o relacionamento entre urn conhecirnento
teórico, sOlido e eficiente e as exigéncias da pratica cotidiana, próprias da
proflssâo. Dal a irnportância das enfases a serem oferecidas come opcão aos
alunos na sua formaçâo, nas areas de agenciamento, eventos, hotelaria,
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lazer, transportes, alimentos e bebidas, planejarnento, gestao ern serviços
turisticos, entre outras.

Para a estruturaçâo do curricula do curso, entendido corno urn conjunto de
atividades academicas, o desafio para as escolas de Turisrno gira no sentido
de optar per uma ou duas énfases especificas ou perrnitir que o aluno escolha
a ênfase que quer dar a seu curse ou ate mesmo oferecer todas as énfases.

C curso de Turismo da PUC-Minas vem sendo desenvolvido no sentido de
proporcionar ao estudante forrnaçao corn ênfase nas areas de Planejarnento
e de Gestao de Atividades do Turisrno.

Prirneiro, porque acreditamos que para incrementar 0 turismo no Brasil é
necessário, antes de rnais nada, que haja politicas piThlicas efetivas e, nesse
sentido, a garantia de urna formaçao sOlida para os futuros planejadores.

Par outro lado, acreditamos que a énfase no planejarnento não inviabiliza as
dernais énfases. Ao contrário, se aliada a habilidade de saber fazer, através
da aplicabilidade de seus conhecimentos teOricos e humanos em atividades
práticas do mercado turistico - atividades caracterizadas corno estãgios -
varnos conseguir conjugar as diversas ênfases, perrnitindo que o aluno
escolha aquela corn a qual mais se identifica.

Mas tais ênfases deverao ser trabalhadas corn base ern pesquisa e
elaboraçao pessoal, reconstruindo o conhecirnento disponivel, sempre sob a
Otica do desenvolvirnento de projetos voltados para a planejarnento, nos
setores de hospitalidade, lazer, eventos, agenciamento, etc.

Reforçando a nossa fala inicial, devemos reiterar que, se de urn lade a
pesquisa cientifica tern papel fundamental na evolução do conhecimento
turIstico, do outro tern importância decisiva fora da academia: no
desenvolvimento responsável, integrado e sustentavel do turismo.

E importante que algurnas discussöes sejarn feitas. E nada melhor do que 0
espaço criado cam a realizaçâo deste serninário para iniciá-las.

Se a ensino universitário deve integrar urn conhecimento teOrico, sOlido e
eficiente as exigéncias da prática cotidiana da própria profissâo, e necessário
desenvolver pesquisas bésicas e, além destas, investigaçaes cientificas
aplicadas a realidade de cada localidade, região ou pals.

0 conhecirnento da realidade de cada localidade permitiré a implantaçao e
implementaçâo de açoes de rnaneira a assegurar a eflcacia dos projetos
concebidos pelo Programa Nacional de Municipalizaçao do Turisrno.

A comunidade cientifica do turismo no Brasil ainda está ern formação. Par
isso rnesrno, necessita de mecanismos capazes de promover e expandir a
captaçao de recursos financeiros e materiais, otimizando sua aplicacâo no
sentido de que as dernandas sejarn efetivarnente atendidas.
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Também e necessàrio meihorar e aumentar a integraçâo ensino-empresa,

entidades-especialistas, direcionando as pesquisas e a ensino para a
atendirnento das reals necessidades do turismo. Desenvolver pesquisas
aplicadas as demandas do mercado, ou seja, aplicadas as comunidades
locals, ao "trade" e as dernais entidades atuantes na area.

E iniportante a estudo do turismo e do melo-ambiente em relaçâo a
impactos ambientais, a preservaçâo e a conservaçäo ambientais, ao
ecoturismo e a preparaçâo do turista.

Ternos de implantar bases de dados corn a preocupaçâo de recuperar e
difundir as inforrnaçOes cientificas resultantes desses estudos e pesquisas.

Como Ultima preocupação, voltada as questöes relativas as habilitaçOes no
ensino superior, corn a possibilidade de se optar p&a formaçâo de tecnOlogo,
ou mesrno se houver uma grande difusâo de cursos seqüênciais, corrernos o
risco de estabelecer uma interface indesejada entre o ensino superior e a
ensino técnico, desvirtuando a papel da universidade e criando urna
competição infrutifera entre as dais setores, jà que sabemos que o perfil e as
competências necessàrias em cada nIvel devern ser, e são, distintos.

Par outro lado, urn ponto de convergéncia importante entre a ensino
superior e a educação profissionat de técnicos em turisrno, que normalmente
é relegado pela graduação, é a forrnaçâo de docentes. E importante alertar
para o fato de que a graduação deve também contemplar a forrnaçäo de
professores para esse nivel de ensino.

Par sua vez, sabe-se que urn dos maiores problemas enfrentados pelo
ensino superior é 0 da quase inexistência de professores corn titulaçâo e
qualificaçäo nas disciplinas especificas do turismo. No momenta,
caracterizado pelo crescimento dos cursos de graduaçâo, e impartante a
criação dos mestrados e doutorados na area.

No mornento em que nos colocarnos a disposicao dessa plenária para as
debates que se fizerern necessários, reiteramos agradecimentos e
oferecernos a PUC-MG e a seu Curso de Turismo para continuar discussöes
ou promover práticas que façam corn que as expectativas criadas a partir
deste forum sejam realmente concretizadas sempre corn eficácia e eficiencia.
Muito obrigada. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Vinicius Marcia Horta
Uma boa-tarde a todos, sinceros cumprirnentos a Assemblela par esta

inciativa e nosso agradecirnento par estarmos aqul participando.
Procurei estruturar rninha fala em dais momentos. No primeiro momenta,

apresentamos o SENAC institucionalmente, o que somas e o que fazernos.
No segundo momenta, coma fazernos nosso trabaiho de formação
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Entendemos que nossa participaçao neste evento é urn desafio desde o
inhclo, desde a primeiro seminário Turismo, a Caminho das Minas.
Identificarnos nossas faihas no processo e, ao longo desses quase quatro,
anos decorridos daquele seminário, já demos urna boa carninhada. Naquete
momenta, ja estãvarnos iniciando urn processo de reestruturacao do nosso
trabalho, buscando reforçar nossas acOes de formaçao profissional.

Comecando: quem e a SENAC? 0 que e a SENAC? 0 SENAC é iimaentidade cujo negOcio e educaçâo e tecnologia, nas mais diversas areas -
informática, saUde, hotelaria, turisma, moda, beleza, administracao
desenvolvirnento empresarial. Nossa missâo é desenvoiver pessoas de
organizaçoes para o mundo do trabaiho, através de acOes educacionais e
tecnolOgicas.

No ârnbita da nossa atuação no Estado de Minas Gerais, o SENAC tern,
atualmente, 16 unidades espalhadas pelo Estado, localizadas nas principals
cidades. Ternos urn departamento nacional que dá as diretrizes para todos as
Estados, e as administracoes regionals são divididas em centros de formaçao
profissional

A Adrninistracao Regional de Minas Gerais tem sede em Bela Horizonte, no
Ed. Mirafiori, onde está a nossa Diretoria Regional. 0 Centro de Formacao
Profissional Belo Horizonte, sediado na Rua Tupinambas, mantém as areas
de hotelaria, informatica, desenvol yimento empresarial, saiide, cornunicacao
e antes, rnoda e beleza, administraçao, conservaçao e zeladoria. 0 nosso
Centro de Turisrno funclona na Rua Curitiba e nele mantemos turisrno e
idiomas. Temos ainda o Centro de Preparaçao do Menor Aprendiz, ande são
ministrados cursos supletivos de 2 0 grau.

A hotelaria e a turismo estão separados dentro do SENAC; separados
porque essas areas cresceram muito e passaram a precisar de
gerenciamento prOprio. A hotelaria continua na Rua Tupinambas, onde temos
o restaurante-escola e a turismo na Rua Curitiba, corn meihor espaço e
instataçOes mais adequadas. 	 -

Procurei sintetizar as nossos produtos e serviços enfatizando as nossas
empresas pedagOgicas. Mantemos a Hotel SENAC GrogotO, em Barbacena,
onde oferecernos a curso de Pós-Graduacao em Adrninistraçaa Hoteleira e
outros cursos na area de turismo. Temos a restaurante comercial do SENAC,
em Belo Horizonte, na Rua Tupinambés, e tarnbém em Barbacena e
Varginha. Temos, ainda, as salOes de beleza que estâo ern todos as CFPs do
interior. Essas empresas pedagogicas dão uma grande contribuiçao nos
processos de transformacao profissional nas areas ern qua o SENAC atua.
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Ternos, ainda, 0 ensino a distância - e que agora está ganhando grande
dinâmica do SENAC -, que tern dade urn tratarnento mais adequado. Trata-se
de urna rnodalidade que está ern evidência e em expansâo. 0 SENAC é uma
empresa - prestamos trabaiho as organizacoes, em nivel de consultoria, ou
par meio de cursos de treinamento -, é uma cornunidade, porque atendernos
através de associacöes de bairro e comunitárias, é urn balcào de ernprego,
porque é urn trabaiho gratuito, procuramos encarninhar as pessoas para 0
mercado de trabaiho, e a escola aberta de informatica, que mantérn uma
modalidade em que voce faz o seu próprio curso para a aprendizagem na
area de informática. E 0 CEPETUR - area do nosso centro de forniação
proflssionaI que trabaiha corn pianos, programas, projetas -, que também
presta serviços de assessoria e consultoria aos empresários e as
adrninistracoes municipals. Como disse, ha a ensino supletivo oferecido aa
menar aprendiz e a Pos-Graduação em Adrninistracão Hoteleira, no GrogatO.

Agora, ternas as cursas técnicos - alguns na area de saQde e estamos
iniciando 0 pracesso em outras areas. Para a area de turisrna, ternos a
praposta de nave cursos técnicas. Estamos corn dais cursos técnicos em
operaçãa, que tern mais de 1.200 haras. Atualmente, estarnas tendo rnuito
sucesso corn a curso de guia internacional. Temos ainda a curso técnico em
alimentas e bebidas, destinado a preparar pessoas pars gerenciar Os
departamentos de alimentos e bebidas de hotels e restaurantes.

0 Centro de Forrnacão Profissional em Turismo e urn trabaiho que julgamos
ser de parceria, porque 0 aluno vern para o SENAC e depois vai para a
universidade, ou vai a universidade e vem ao SENAC para compternentar au
aprafundar as seus conhecirnentos em determinada area. 0 nosso trabaiho e
sistematizar informaçôes visando ao planejaniento dos cursos que
oferecemos tanto na area de turismo quanta na area de hotelaria.

E esse planejamento se dá corn base nas orientaçOes que recebernos do
próprio rnercado de trabaiho. Assirn é que promovernos a adequacao das
rnetodologias, exatarnente para reforçar a prática pedagOgica do trabaiho que
fazemos em termos de forrnaçäo profissional. E ternos a rnissâo de oferecer
esses produtas, esses cursos ao mercado. E ha ainda 0 trabalho - coma já
disse - feito pelo CEPETUR, de assessoria e consultoria as adrninistracöes
municipais e aos empresérios do setor.

Entäo, as nossas atividades principals, aquelas que respatdam 0 fl0550
trabaiho säo: acornpanhar e analisar a dinâmica do mercado de trabaiho, a
nossa malor e mais forte orientaçâo; manter sistemas de inforrnaçâo de que
precisamos para direcioriar a ñosso trabaiho; criar produtas e atualizar Os

existentes.
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Procurarnos fazer sempre da seguinte maneira: hoje, terminei urn curso de

promotor de vendas. Se you oferecé-lo arnanh, tados Os professores que
trabaiharam nesse curso passam por urn processo de avaliaçâo e de
reciclagem, pars entrarern na sala, de nova, jé sintanizados corn as possiveis
mudanças que tenham ocorrida. Entäo, procurarnos promover a atualizaçao
permanente de nosso carpo docente.

Buscamos também assegurar o êxito dos pracedirnentos didático-
pedagOgicos, ja defrnidos anteriorrnente e estender 0 conhecimento aos
dernais centros do SENAC espaihados no interior.

Então, 0 Centro de Formaçfio Prof'issional em Turismo do SENAC, de Bela
Horizonte, na verdade, fica corn a incumbência rnaior de gerar esses
pradutos, de sisternatizar conhecimentos e repassá-Ios para as unidades do
interior, para que estas sejarn capazes de atingir outros segmentos da
sociedade, outras comunidades.

Aqui, procurel mostrar corno o nosso trabaiho está estruturada. Ternos duas
madalidades de ação: a prirneira e a formação prafissionat, ern que
agrupamos as cursas de natureza de capacitaçao e de especializaçao. No
âmbito da capacitaçao, temos a aprendizagern, que se dâ nesse Centro de
Menor Aprendiz: a quaiificaçáo, corn os verbs cursos de ernissão de
passagens, prornotor de vendas, guia de turismo, arganizador de eventas,
recepcionista de eventos, enflm, todas as ocupaçoes do rnercado turistico; a
habilitaçao, que é essa nova modalidade, as cursos técnicos. Issa, para nós,
é nova. Estarnos trabaihando agora corn ela, ja respondendo a essa dernanda
do seminário legislativa, que detectou uma caréncia de forrnaçao de nivel
técnico na area de turisrno ern Belo Horizonte, principairnente; e a graduaçâo,
que nào existe em Minas Gerais.

No âmbito da especialização, temas as cursos de aperfeiçoamento. Depois
que se fizer a cursa de prornotor de vendas, pode-se ir ao SENAC cursar
"Marketing" Aplicado ao Turisma, ou outros cursos complernentares, que
reforcern a escoiha, a qualificaçâo. E ternos também a modalidade de acoes
extensivas a formaçao prafissianal, em que centralizamas tadas as cursas
chamados de estudos de suplernentaçãa, exatarnente como esses que citei.
Cu seja, quaisquer estudas cornplernentares que reforcern aquilo que fob feito
corno qualificaçâo, coma estudas de "Marketing", GeoistOria do Brasil,
Geografia Internacional, Inglés, Frances, Espanhol, Espeleologia, Gernotogia,
Histôria da Arte, etc.

E ainda no ârnbito das açOes extensivas, temos o CEPETUR, no âmbito do
nosso Centro de Forrnaçao Profissional, a qual cuida dos trabaihas de
assessoria, de consultoria: narmairnente articula as ciclas de palestra, as
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seminários; cuida cia nossa participaçâo nos eventos em que apresentamos
algum trabaiho ou formamos parcerias, de alguma maneira, coma feiras - a
caso da FENABAR -, exposiçães, festivais - Festival da Cachaça - e outros
que procuramos acompanhar, mesmo porque e corn eles que captamos Os

referenclais para os nossos cursos.
Apenas uma coisa para reforçar o mercado de trabalho: 0 nosso trabalho

está direcionado a atender, de certa forma, as empresas de lazer e
recreaçâo, as agendas de viagens e as operadoras de turismo, aos
restaurantes, aos bares e as empresas similares, as cooperativas de taxistas,
As organizadoras de eventos, as companhias aéreas, aos hotels e similares,
As empresas de transporte turistico, as locadoras de veiculos, aos
organismos estaduais e municipals de turismo.

No âmbito de nossos cursos de capacitaçâo, qualificaçäo e suplementacäo,
separel por área Apenas a tItulo de ilustraçâo, para a area de hotelaria, bares
e restaurantes, oferecemos, hoje, o Técnico em Alimentos e Bebidas; no
segundo semestre, o Técnico em Administraçâo de Meios de Hospedagem.
Estaremos formando gerentes de nivel media para atuar nesses
estabelecimentos, recepcionista de hotel, camareira, garçom, "barman",
cozinheiro, recreacionista, planejarnento e organização de serviço de bufe,
cerimonial e etiqueta, chefia e organização de cozinha, decoração e arranjos
para bufe, técnicas de vendas em restaurantes, pratos tipicos mineiros,
cozinha internacional e uma série de outros cursos relacionados corn esses
estabelecimentos

No ãmbito das agendas de operadoras turisticas, oferecemos Os cursos de
Ernissor de Passagem Aérea Nacional e Internacional, Guia de Turismo nas
modalidades regional, nacional e internacional, Prograrnador e Operador de
Turismo, Agenciamento em Operacoes Turisticas. Ainda na area de
"marketing" e vendas, Os cursos de "Marketing" de Serviços Aplicado ao
Turismo e de Promotor de Vendas em Turismo, curso que também atende
aos mais diversos segmentos do setor turIstico: hotelaria, organizadoras de
eventos, agendas operadoras, companhias aéreas.

Na áréa de turismo de eventos e negócios, temos Os cursos de
Organizacão de Eventos. Recepcionista de Eventos, Cerimonial PUblico e
Empresarial, Mestre de Cerimônias, lnformaçôes Turisticas. Ternas
informaçOes turisticas para taxistas, para a Policia Militar, sempre buscando
ernbasar o mercado de profissionais.

He também Os turismos rural e ecolOgico, que são duas modalidades que
para nôs tambem são recentes Estamos estruturando, em parceria corn a
AMOT e com a AMETUR, alguns cursos para atender as necessidades das
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empresas que atuam nesse segmento. Ternos a curso de Gestao em Turismo
Rural, a curso de Atualização de Guias em Turismo EcolOgico, Atualizaçâo de
Guias em Turismo para a Terceira Idade, a Condutor de Visitantes de
Atrativos Turisticos Naturals ou Culturais e Os cursos de idiomas: Inglés,
Frances e Espanhol Aplicados ao Turismo.

Aqui estão relacionados os novas cursos técnicos que a SENAC esté
lançando no mercado. Temos a Guia de Turismo nâo de qualificação, e sim
de habilitação, e um curso técnico. Ternosos cursos de Guia de Turismo
Regional e de Guia de Turismo de Excursão Nacional, que estão sendo
reestruturados, passando cia condição de qualificação para curso técnico. 0
curso de Gula de Turismo Internacional já entrou coma técnico e e um curso
extremamente interessante, urn curso riquissimo, ate corn pratica em viagem
internacional. Os cursos de Tecnico em Agenciarnento e Operaçoes
Turisticas e de Técnico em Administraçâo de Meios e Hospedagem são os
dois que entram em operaçao agora, no segundo semestre. Os cursos de
Técnico em Planejamento e Operaçaes Turisticas, de Técnico em
OrganizacOes de Eventos, em Recreação e Lazer estão tarnbém em
processo de reestruturação, ernbora já estejam aprovados.

0 SENAC, assim coma as demais instituicOes, teve de quebrar paradigmas,
de correr atrás, de buscar novos referencials. Ate a década de 70, a
predominância da influencia dos modelos de administração do trabalho, não
so do SENAC, mas coma das demais escolas de formação profissional, era o
modelo taylorista-fordista, de produçao e acumulação de capital, cuja
caracteristica principal era exatamente a separaçâo entre a concepção e a
execução, entre o pensar e o fazer.

Então, coloquei aquela observação: a maior parte dos trabalhadores
dedicados a execução não necessitavarn, para o eficiente desempenho de
suas respectivas tarefas, de qualquer conhecimento que extrapolasse a rotina
dos atos para os quais estavam treinados. Então, era um mero fazedor, não
requeria a habilidade do pensar. Essa separacão é que caracterizava todo
esse processo e levava as discussOes de formação profissional a trabalhar as
pastas de trabalho.

A partir da década de 70, começam as mudancas expressivas nas relacães
de poder, nas relaçöes econômicas e culturais, no carnpo da tecnologia e do
processo de trabalha, respondendo as exigências da lOgica capitalista,
estimulando um novo modelo de acumulação, denominado "paradigma de
produção flexiver, que vem substituir a modelo taylorista-fordista, clara que
não numa virada, mas isso fol sendo introduzido aos poucos, revelando,
então, novas e radicals reorganizaçães na dinâmica social. As escolas de
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formaçao profissional, a partir dal, já tiveram qua começar a pensar em como
seria o seu futuro trabaiho. Ate Os anos 80 e ate hoje, ainda, temos uma série
de atuaçOes predominantes nesse modelo antigo de produção. Mas a
evolução é muito rápida, muito grande, as empresas estãa buscando, e 0
SENAC buscou preparar-se para isso, acompanhando as diretrizes que
emanam desse nova modelo de produção, que e o paradigma de produção
flexIvel. Os padrôes de campetitividade capitatista, no momenta dessas
mudanças, articulam-se para a reorientaçao do mercado consumidor, que não
vai passar a ser visto coma urna demanda homogénea, mas sirn diferenciada,
tanto quantitativa quanto quahtativamente. Tivemos que mudar nossa canduta
e passar a anaiisar esse mercado em seus detaihes, em suas ansiedades e
desejos, para, então, atenderrnos as demandas das empresas em termos de
formação prafissional. Qualidade e pradutividade passarn a ser as fatores
mais importantes de competitividade, e as mudancas tecnoiógicas começarn
a responder a exigéncia de quandade face ao nova contexto ecanOmica.

0 novo paradigma de pradução flexivel, diferenternente do modelo
tayiorista-fardista, reivindica mudanças na fliasafia organizativa e
administrativa das empresas, coma candição de sabrevivéncia empresarial. A
produçao flexivel, ao reunificar as tarefas, que antes eram parceladas, em
urna Unica máquina, convive corn a processo de enfraquecimenta da divisão
técnica do trabaiho, fazendo corn que as arganizaçoes que se dedicam a
formaçao profissional repensem as seus direcionamentos futuros. Ha, entâo,
entre a teoria e a prâtica a proposta do trabaihador generaiista, que teré que
ter uma visão rnais aprofundada e ampla da organização a qual pertence,
como fator condicionante da produtividade.

A revoiução tecnoiOgica e a giobahzaçao da economia exigiram uma nova
rnadaiidade de formaçao profissianal, que hoje charnamos de educação
profissianal. 0 SENAC vai abandonar essa denominação 'formação
profissional", inclusive pela abrangéncia do trabaiha que se pretende aplicar,
adotando a denominacao "educação profissianal". Essa nova forrnação foi
exigida, caracterizada pela amphaçào da capacidade inteiectuai humana na
produção de bens e serviços. Já não basta mais o tarefeiro, a fazedor, ele
tern que pensar, e é a partir dai que corneçam as mudancas para chegarmos
sonde pretendemas. Essa formação prafissionai prepara as individuos para
qualificaçães Uteis, não so em curto prazo, mas tambérn em medic e lango
prazo, como e a casa, agora, da introdução dos cursos técnicos. A
quahficação passa a ser campreendida coma um fiuxo de conhecirnentos e
habihdades que embasa as prãticas de trabaiho do indivIdua, seja no piano do
emprega efetivo, seja no piano do trabaiho autônomo.
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0 prOximo "slide", por favor. 0 que e essa educação prafissionai? Eia se

caracteriza par programaçOes de custos para area de trabaihos especificas,
coma é a caso de turismo, informética, saUde, educação, hoteiaria e por ai
afora. São programacOes rigorasamente planejadas quanta aos curricutos,
conteüdos, metodoiogias, avaliaçOes, preparação de docentes - assegurando
as requisitos necessários para uma forrnação sohda e mais abrangente. Eia
oferece ao aluna conhecimentas e habilidades que ihe asseguram uma ou
mais quahficaçOes demandadas pelo rnercado de trabaiho. Par exempio, vocé
pode fazer Emissãa de Passagem Aérea Nacional, eiiminar algumas
matérias, voitar e depois fazer Emissão de Passagem Aérea internacional.
Depois pode reforçar corn o cursa de Promoter de Vendas, o cursa de
Programador de Roteiros au 0 de Operação de Turismo Receptive. E vai
sornando esses conhecimentos, sempre ehrninanda as disciplinas que são
cornuns aos diversos cursos. Par isso oferecemas as cursos compiementares
de aperfeiçaamento que foram citados anteriormente.

A formacão profissional pahvaiente e a modaiidade que a SENAC encontrou
para sistematizar as mudancas que airnejava, exatamente para ievar a efeita
a preparacão de trabaihadores cam perfii profissional dernandado peio atuai
paradigma de pradução flexivel. Então, a que predomina é a pedagogia
critica, que busca preparar a individua para atuar em uma area e não apenas
em um posto de trabalho, a que faz corn que ete, então, tente uma farmação
mais ampia, mais abrangente, rnais critica, mais questionadora, mais flexiva.

No case da formação pohvaiente em turismo, a base foi fazer corn que a
instrutor entendesse que ele teria de levar a individuo a uma mudança de
cornpartamento. Então reiacionamos alguns itens que podern itustrar. A
contemplação seria fazer corn que o individua adquirisse urn nova oihar sabre
as coisas, sabre a rnunda. Urn oihar corn mais observação, mais detalhista. A
capacidade de interpretacão teria que ser desenvolvida, de ver rnais fundo
aquiio que está sendo apresentado. A investigacão tambérn tern. de ser
desenvotvida, de forma que a estudante possa buscar novas eiementos
reiacionados àquiia que eie estâ estudando e saiba War cam esses
eiementos de pesquisa, de busca. A reflexão serve exatamente para ajudar
na eiabaração do pracessa de aprendizagem. Deve haver ação participativa,
kgação corn outras pessoas, busca de conhecimento em outras instituiçöes,
presença nas reakzaçOes da saciedade nos seus setores de educação,
desenvoivirnento de habihdades gerenciais e de lideranca.

Entendemos que para se atingir essa meta é preciso desenvoiver, ao lange
dos cursos, algumas carnpeténcias. Então, as cursos estão pautados nos trés
pianos: no piano das habitidades, no das competéncias sOcio-comunicati\ias e
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no piano de crescimento do individuo enquanto ser hurnano, enquanto
profissional, enquanto membro de urn grupo, enquanto participante de uma
organhzaçáo e buscando entende-la no contexto do mercado de trabaiho.
Neste momento, por exemplo, os cursos tern uma nucleação bésica, que
perrnite aos alunos vivenciar situaçOes que Ihes mostram a irnportáncia da
ética, a importéncia de estar preparado para ingressar no mundo do trabaiho
e de receber essa inforrnaçao básica, o que normalmente essas escolas de
forrnaçâo profissional fazen,.

Ele recebe algurnas informaçOes no sentido de meihorar a sua expressâo
oral, sua capacidade de expressar-se na escrita, recebe urna visäo
introdutória sobre o turisnio de modo a entender o papel da sua ocupaçâo ou
da sua organizaçâo nesse contexto tao amplo, tao complexo, tao rico que é a
atividade turistica. Depois, entâo, ele parte para as habilidades cognitivas,
buscando conhecimentos que são necessários para o desenvolvirnento futuro
do seu trabaiho.

Nesse mornento, entra a estrutura, a organização dos servigos turisticos,
Geografia Aplicada ao Turismo, Histôria Aplicada ao Turismo, ManifestacOes
da Cultura Popular, HistOria da Arte, etc Dependendo do curso, entram
outros conhecirnentos, corno Educacao Ambiental, que já estarnos
preparando para inserir em todos as cursos, Gernologia, Espeleologia, enfirn,
conhecirnentos necessários a atuacao que terá. Depois, as habihdades
técnico-operacionais, que estão n,ais ligadas ao seu dia-a-dia de trabaiho, as
atividades e tarefas que desempenha.

A par dos fundamentos da sua praxis profissional e dotado de urn agir mais
critico e criativo, o trabaihador, corn certeza, deverá estar rnais apto a
interagir corn as freqüentes rnudancas. E nesse sentido, em todas as areas,
que o SENAC pretende trabaihar. Alias, já estamos trabaihando. Coma disse
aqui, desde 1996 estarnos organizando a irnplantaçao dessa proposta
pedagógica, e hoje ela ja e uma realidade no SENAC, sobretudo na area de
Turismo, que foi, pioneirarnente, once Se iniciou esse trabaiho, corn mérito do
Antonio Henrique. Ele se adiantou a todas as outras areas.

No caso da forrnaçao polivalente em Turismo, as enfoques seriarn na visao
sistêrnica que o individuo precisa ter tanto da organização em que está
inserido quanto dessa organização no mercado.

Ha urn enfoque para o desenvolvimento socioeconômico. Temos que, cada
vez mais, reforçar o discurso de que o turismo e uma atividade
erninenternente econOrnica e capaz, realrnente, de nos ajudar a sair das
dificuldades em que nos encontramos na atual conjuntura. Por qué? Porque
buscamos, na verdade, urna meihoria da nossa qualidade de vida,
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principalmente no ârnbito da educaçâo, da saUde, do trabaiho e da renda.

F ainda precisamos alcançar isso no turismo sustentável, de forma que urn
individuo, ao estudar para atuar no rnercado de turisrno, entenda qué todos
Os processos produtivos precisam estar atentos as suas relaçOes corn o rneio
ambiente: questoes ecologicas, politicas, historicas, culturais, tecnológicas,
enfim, todas as questOes que estão ligadas a esse processo.

Queria ainda discorrer sobre a outra parte, que é a questão do nosso
trabaiho pedagOgico. 0 SENAC tern uma preocupação muito grande corn a
parte pedagogica. Desenvolver as metodologias ., adequâ-ias, estruturar
grades curriculares são trabaihos extremarnente delicados, que exigem uma
participação muito grande. Temos, de fato, trabaihado no sentido de integrar,
cada vez mais, o instrutor aos corpos de trabaiho da organizaçao, de rnodo
que, embasado e incorporado por nossa filosofla, seja capaz de dar essas
respostas que precisarnos. Ha uma série de acOes que tornamos em reiação
ao docente, no sentido de que faça, cada vez melhor, o seu trabaiho.

Fecho aqui, então. Quero dizer que temos trabaihado muito no sentido de
dar essas respostas a tudo que foi colocado anteriormente pelo serninário do
Legislativo. Trouxemos os cursos técnicos, que erarn uma demanda e já
estão af; reavaliamos todo o nosso processo de formaçâo ern nivel de
qualificação, aperfeiçoarnento, estudos de suplernentacao. Ternos urna
preocupação muito grande ern atuar corn ética. Temos urna equipe
extrernarnente dedicada, uma participação muito intensa. Tentarnos estar
presentes em tudo que é possivel, exatarnente para nos aprimorarmos.
Tentamos, ao rnáximo, exercitar nossa criatividade para inovar.

Procuramos ser flrrnes nas nossas decisOes e nos nossos propôsitos.
Liderança, para nós, e muito sério. Somos rnuito abertos a negociaçOes e a
criticas. Sempre observarnos as criticas, porque isso nos faz crescer.
Estarnos respaldados por urn cuidadoso processo de recrutarnento, seleção e
treinarnento das equipes, sejarn docentes, técnicas ou adrninistrativas, por urn
zelo corn nosso espaço, equipamentos e rnateriais, corn a prática pedagogica,
que é a alma de nosso trabaiho, e corn a trabaiho em equipe. Poderia falar
rnuito mais, mas agradeço a atenção de todos. (- Palmas.)

Paiavras do Sr. George Norman Kutova
Sr. Deputado Márcio Cunha, Sra. Deputada Elbe Brandão, Presidente da

Comissao de Turisrno, IndOstria e Comércio da Assernbléia Legislativa,
demais componentes da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores
dirigentes de instituiçOes e organismos .ligados ao turismo, senhoras e
senhores, a terna que nos está pasta é subordinado a urn terfia central, que
se refere a pontos de estrangulamento no turisrno do Estado. Abordaremos o
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subtema referente a estrutura institucional e 20 turismo de eventos, sob o
enfoque do estrangulamento, de acordo corn nossa concepção, de urn lado
institucional, como representante do Conseiho Municipal do Turismo de Belo
Horizonte, como integrante do Consetho Estadual de Turisrno, e, em terrnos
pessoals, como técnico e profissional do setor. Sei que reprisarernos alguns
pontos já repassados aqui, hoje, mas e muito irnporlante que fagarnos urns
rernissâo a 1995, quando esta Casa teve a feliz iniciativa, agora repetida, de
tornar urns posiçâo decisiva corn relaçao a questâo do turismo em Minas
Gerais, dando urn exernplo pioneiro so Pals, corn a prornoçâo do Serninário
Legislativo sobre Turisrno em Minas Gerais. Faltam apenas dois meses pars
que se completem quatro anos desse eventa Ele gerou, corno supánhanios,
a época, urn divisor claro de águas, ou seja, 0 turismo ate o serninàrio, e o
turismo apOs 0 seminário. Houve uma sucessiva e conseqUente alteracâo
substancial corn relação a essa atividade, em termos de posicionamento
pUblico e privado. Pars que isso nâo fique na retôrica, que é urn dos males da
questâo luristica brasileira, seria interessante citar alguns exemplos. Urn ano
e meio depois da realizaçäo desse seminário, liderado pelo nosso
companheiro Dalto Nogueira, entâo Presidente da Federaçâo das lndüstrias
de Minas Gerais e, hoje, Presidente do Conseiho de Turisrno, da Federaçao
do Comércio, que era Presidente de urns cornissão de representação,
mecanisnlo instituido pela Assernbleia pars representar a sociedade
organizada na conduçao daquele evento, live a oportunidade de participar,
corno Coordenador Executivo dessa cornissäo, sob a gestão do Dr. Dalto,
direta e intensaniente dos debates anleriores e posteriores ao serninário, corn
a equipe técnica desta Casa e corn os Srs. Deputados, que se dedicararn a
essa matéria, em particular, de forms destacada, a nossa Presidente da
Cornissâo de Turisrno, IndUstria e Comercio, Depulada Elbe Brandâo.

Algumas das conclusOes aprovadas naquele seminário nâo podiarn ser
efetivadas, em terrnos de legislação, por iniciativa da Assernbleia, porque a
Constituiçao veds a incursâo deste Orgão em deterrninadas questOes, e
depender-se-la de que o Executivo aceitssse as conclusães para encarninhar
urn projeto de lei de sua autoria, atitude a que ele resistiu bravarnente,
durante urn sf0 e rneio. Depois de urn sno e rneio, o Execulivo finalmente se
rendeu e encaminhou urn anteprojeto de lei a Assemblêia, que o aprovou,
estabelecendo urns nova politics estadual de turismo, através de urns
legislaçao que arnparava sua implernentaçâo e que definia todas as suas
diretrizes, responsabilidades e larefas. 0 constilucionalista de 1988, nos ads.
241 a 243 da Constituiçâo do Estado, incluiu o turismo corno urna atividade
prioritéria para 0 desenvolvirnento econOrnico e social de Minas Gerais. Isso
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pode parecer urna rnera questâo conceitual, mas, no Brasil, 0 turismo e vitirna
das afirrnacoes, normalrnente governarnentsis, de que ele é a atividade
prioritária economics e socialmente. Mas, rararnente, essas afirmativas sao
conseqüentes na estrutura institucional, no orçarnenlo püblico é no
planejarnentci Vivemos essa realidade, rnuitas vezes, disfarçada, porque
convencionou-se não se questionar rnuito a situaçâo publicarnenle, para não
enfraquecer o setor, rnas e urna verdade indiscutivel que o turisrno é mais
discursivo corno prioridsde do que corno prétics. Minas Gerais, através
daquele serninário de iniciativa da Assembléla LegsIativa, a que se rendeu o
Poder Executivo, fez a primeira transformação radical, causal no seu turismo.
Passamos, de precursores - e essa foi urna das ternáticas do serninário
àquela época - do turismo brasileiro, ou locornotivas do desenvolvirnento
setorial, pars vagâo de segunda categoria, no final da cornposição do
cornboio turistico brasileiro. Minas ficou hibernado praticarnente durante 30
anos, perdido em urns dicotornia de carnisa-de-força entre cidades históricas
e instâncias hidrominerais, tendo dernanda rnercadolOgica e caréncia de infra-
estrutura no prirneiro caso, e abundäncia de infra-estrutura e caréncia
mercadolOgica no segundo. Portanto, a nova politica estadual de turismo veio
corrigir urn trernendo equivoco: a politics e a legislação que a antecederarn,
ou seja, o famigerado PLAMITLJR, que, durante anos, não gerou sequer uma
acão ou projeto, enclausurando Minas em urns perspectiva organizacional
que envolvia forrnulação, por parte de 34 ôrgãos diferentes, da questâo
turistica. Mas irriaginar que algurna atividade possa ser forrnulada, 20 rnesmo
tempo, por 34 instituiçOes diferentes, é algo de "nonsense", de "sui generis",
quanto mais executar essa formulaçâo dispersa por 34 Orgâos. Felizmente,
conseguirnos elirninar isso, mas a politics por Si SO nada represents se nao
for irnplementada, mesrno que exists urna legislaçâo moderna a amparâ-la. Al
surgiram Os mecanismos, também criados no bojo dessa politics, corno o
Conselho Estadual de Turisrno. Mao irei cansé-los - e nâo sei se algurn orador
que me antecedeu no dis de hoje jé fez isso -, lendo as cornpetèncias de tat
Conselho. Entretanto, destacaria uma: cabe-Ihe, de acordo com a decisâo de
nossos legistadores, formular a politics estadual de turismo e todos as seus
pianos, prograrnas e projetos. Essa é urns cornpetência legal, estabelecida no
primeiro inciso das DeclaraçOes de Competéncia do Conselho. Em segundo
lugar, ele deve aprovar todos os pianos, programas e projetos, incluindo as
propostas orçamentérias, a captacâo de recursos e a aplicacâo de recursos.
E urn conselho paritário, moderno como mecanismo, que instituiu, para
aqueles que nâo o conhecem em detalhes, urn colégio eleitoral, que elege os
representantes da iniciativa privada, ou da sociedade civil organizada - nâo
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depende, portanto, da indicação de ninguém, a não ser do colegio eleitoral
que a lei nomina, em termos de instituiçOes -, que são em nUrnero de seis.
Além disso, ato do Governador indica 5 representantes do Poder Exocutivo, 0
ato da Assembléia, 1 representante do Poder Legislativo, compondo, assim,
urn nürnero de 12 mernbros, em urn "quorum" equivalente entre a sociedade e
0 poder pUblico.

Naquele serninârio, propunha-se a criaQão do "convention bureau" e a
construção de urn centro de feiras. 0 centro de feiras foi construido
parcialmente, o "convention bureau", aqui abordado mais do uma vez, foi
criado e está em funcionamento, representando o rnais rnoderno mecanismo
do articulação e integração da iniciativa privada, no processo de participação
da evolução do processo turistico em termos do desenvolvimento. Então, são
transforrnaçOes essenclais. Passaram-se quatro anos, e muita coisa foi
resolvida. Por qué? Porque o problerna do centro do feiras levou 22 anos do
discussão. 0 problenia do "convention bureau", 20 anos. São dados
estatisticos irrefutáveis. A Iegislação que antecedeu a atual enclausurou-nos
duranto quase oito anos. Então, houve uma transformacao substanciaL
Portanto, e preciso que apontemos tarnbérn, por urna quostão do realismo, 0
"status" atual dessas coisas, ainda que, evidenternente, corn a tradicional
hipotese de errarmos nessa avaliação. Algurnas coisas básicas continuam
necessitando de defunicão. Varnos abordar, primeiramente, esse mecanismo,
qua e o Conseiho Estadual de Turismo, que não se reUno ha vários meses,
por deficiencia de seu Presidente no Govorno anterior, que deixou de
convocá-lo, e por doliciencia do seu Presidente no Govorno atual, que
também nao o convocou. E, no nilnirno, estranho quo urn árgão criado por
indicaçao do Executivo e por aprovaçâo do Legislativo para forrnular toda a
politica estadual de turisrno não saiba, oficialmento, o que está ocorrendo na
politica estadual de turismo. Essa ostranheza e manifestada por todos Os
representantes da iniciativa privada que téni assento nosse Conseiho, cujo
mandato transcendeu o perlodo da mudança adrninistrativa governamontal. 0
mandato dos Consolheiros vem de trés e vai ate o segundo somestre deste
ano. Alias, essa é urna virtude do Conseiho, a fim de estabelecer um
processo de continuidado, ainda que parcial, das discussOos sobre tal
questão.

Temos uma Secretaria de Estado de Turismo e lnforrnacão, cujo projoto
Ievou seis rnesos para chogar a esta Casa. São questäes importantes que
devern ser analisadas. 0 Conselho Estadual de Turismo, em momento algum,
teve subrnetida a sua apreciaçâb a proposta orçamentâria, desde a sua
criação para 0 setor de turisrno no Estado. Seria esse ate urn ato de
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leviandade adrninistrativa dos ontão titulares. No entanto, essa proposta
orçarnentária foi analisada pelos nossos legisladores, "data vonia", pelos
Deputados, cern quo so atentasse ao fato do quo o Conseiho, Orgão
encarregado de opinar sobre ossa matéria, nao fora ouvido. A Doputada Elbe
Brandao, corno era suplente na época, não estava no exercicio do rnandato, e
esté, agora, referindo-se a isso. Mac essas coisas são norrnais. Daqui a
pouco, vamos nos referir a urna quostão - uma espada de Dãrnoclos sobre 0
turismo de eventos -' que está em discussão no Logislativo Municipal, numa
reuniâo da Câmara Municipal, numa audiência püblica, realizada na semana
passada, quando eu, na condiçao de Prosidonte do Conseiho Municipal de
Turismo, manifestava a minha ostranheza pelo fato de a Cãmara Municipal
estar provocando uma discussão do surprosa - pois pegou absolutamonto de
surpresa todos cc sogmontos e setores vinculados dirota ou indiretarnente a
atividado turistica. Tratava-se do urna proposta de legislaçao que ira nos
rometer, urna vez mais, so for aprovada, as manchotos nacionais, pelo
ridiculo quo representa. Quando dizia achar estranho que urn órgão criado
pela Cãrnara dos Voroadoros, corn competéncia claramente definida, corn
participação da iniciativa privada, soquer tivosse sido ouvido, o Presidonte da
Camara fez urn candente discurso, dizendo que a casa do povo era aquela e
que nâo reconhecia nenhurna outra instituição. Então, deveria propor a
dissoluçao desse Conselho. Alias, e o que farei, na prOxima reunião, corno
Presidente do Conselho: proporei a sua dissolucao, por absoluta inocuidade,
tendo em vista a atual posição dos dirigentes do Legislativo Municipal, que se
indignam quando se fala nesse assunto.

Entâo, vemos que he rnuita coisa equacionada e resolvida, mac tambérn ha
muita a resolver.

0 autor do projeto de criação do Consolho Municipal de Turismo e o
Deputado Márcio Cunha, que está presidindo este segundo turno dos
debates. E preciso que se detina so osso Conselho vai ou não existir e se vai
ou não ter condiçoes do exercer sua competéncia. Por exemplo, a
Assombléia Legislativa ainda não indicou seu represente para cornpor 0
Conselho - indicaçao que faz a cada legislatura. Alias, queremos aproveitar
para fazer um apelo ac Prosidente da Comissao de Turisrno: quo sugira a
Casa a indicaçao do representante do Legislativo no Conselho, porque,
talvez, esse possa tomar a iniciativa de convocé-lo - sua convocação é
facultada a qualquer mernbro.

Chegando a questão central da discussãc sobro a ostrutura institucional, a
proposta que o Govomador Itarnar Franco apresentou a comunidade turistica
ern setembro de 1998, em urna reunião por ele prornovida, corn todos as
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representantes da comunidade turistica - que Ihe tinha encarninhado, como
aos demais candidatos, urn documento em que questionava vários aspectos
da atividade turistica -, está em rninhas mâos, e you ler 0 que se refere a
questáo que estamos abordando. São quatro ou cinco questOes.

A prirneira é: qual 0 grau de irnportância do turismo como opção de
desenvolvirnento econôrnico e social? 0 Governador respondeu: "Em todo o
mundo, o turismo já se evidenciou como estrategia alternativa de
desenvolvimento económico e social. E urna atividade extraordinariamente
importante e urn dos setores lideres, já ha alguns anos, da econornia niundial.
Entendemos que é urn setor que deve passar a se constituir de forma prática,
objetiva e realista, tal como já acontece no exterior, em urn dos principals
vetores de desenvolvirnento da economia mineira."

Essas eram perguntas consensuais das entidades turisticas de Minas.
Entao, se ele acha que o turismo é importante, a segunda questâo indagava
sobre o nivel de prioridade que pretenderia conferir ao turisrno no piano global
de sua administraçao, caso fosse eleito. Ele respondeu: "0 turismo sera urn
setor de maxima prioridade em nossa adrninistraçao. A deflnicao do grau de
prioridade de qualquer atividade da adrninistração pUbhca e urn ato de
vontade politica dos governantes. Podernos assumir, corn muita tranqüilidade
e convicçâo, o compromisso de transformar o turisrno em um dos setores
efetivarnente prioritérios de nossa adrninistraçao, urn cornprornisso cujo
cumprirnento contará corn a dedicação pessoal do Governador e de toda a
sua equipe de primeiro escalão."

No encadeamento do raciocinio das entidades de turismo, em
conseqUéncia das dernais, havia a seguinte pergunta: "Qual e sua posição
quanto a implementação efetiva da nova poiltica estadual de turisrno, contida
na iegisiaçao aprovada pela Assernbléia Legislativa?". E a matéria que
estarnos revisando hoje. "Entendernos que a implernentaçao da nova politica
estadual de turismo e urna obrigaçâo inalienável do Poder Executivo, ate do
ponto de vista legal. Trata-se de uma politica consistente, moderna e
funcional, que contérn os fundamentos básicos para a transformaçao do
Estado em urn dos principais poios de desenvolvimento turistico do Brasil.
Essa irnpiementaçao, portanto, e nao sO oportuna, como tarnbérn imperiosa.".

Perguntado sobre quais erarn as funcoes do Estado, citando apenas em
sintese, respondeu: "planejar, ordenar, coordenar, fornentar e fiscalizar".
Perguntado se iria rnanter a atual estrutura oficial, encarregada de gerenciar o
setor turistico, disse qua não. "Em principio, é nossa intenção alteré-la, por
achar que o rnodelo dessa estrutura ja cornprovou sua exaustâo. A
comunidade turistica rnineira tern sido testemunha, ao longo dos Ultimos anos,
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dos problernas decorrentes desse rnodelo, que propiciou e propicia
superposicOes e conflitos dos órgáos pCiblicos setorials, e todos sabem qua
as tentativas de superar tais problemas através da transferencia do setor
entre diferentes Secretarias de Estado, ao invés de contribuir para solucioná-
los, ao contrário, agravou-os."

E perguntava: "Em caso de alteracOes, que mudanças pretende implantar
nessa estrutura?". E ele respondeu: "Pam corneçar, pretendemos conferir o
'status' de primeiro escalão ao setor, propondo ao Legislativo a criação de
uma Secretaria de Estado especifica para o setor de turismo, nos termos da
reivindicacào aprovada pelas entidades de turismo de Minas, em seminérlo
sobre turismo prornovido pela Assembléia Legislativa, em 1995, do qual
originou a nova politica e a atual legislação de turismo do Estado.

A nova Secretaria, de quadros reduzidos ao minimo necessário, serâ ôrgão
de formulação e de decisâo politico-administrativa. 0 braco operacional da
estrutura do Estado será a ernpresa oficial de turisrno - TURMINAS -, que
pretendemos transformar em urna agenda de desenvol yimento turistico,
capaz de cumprir as funçOes executivas que são da competéncia do poder
pUblico. "Tal empresa", concluiu o Governador, "devera absor yer a
PROMINAS, acabando corn a desnecessária superposição de Orgãos."

Finalmente: "Qual a sua posição corn relaçâo ao Conselho Estadual de
Turismo?" E nossa intenção apoiar de forma concreta a ação do Conselho
Estadual de Turismo, que deve ser valorizado para poder cumprir, na
plenitude, as suas funçoes."

E dizia o Governador aquilo que acabei de aflrrnar: "Legalmente incurnbido
de aprovar pianos, prograrnas e projetos do setor, inclusive as propostas
orcamentárias do Estado, em cada exercicio, ate hoje o Conselho Estadual
de Turisrno não teve submetido a sua aprovação formal, por omissão do
Goyerno, quaisquer projetos ou orçarnentos. No que depender do nosso
Governo, o Conselho, como representante credenciado da sociedade setorial,
será urn Orgão atuante e decisivo no processo de expioracão da atividade
turistica".

Eu diria que, do ponto de vista de membro do Conselho Estadual de
Turismo, quer como ernpresário, quer como profissional ou técnico do setor,
quer como representante do Conseiho Municipal de Turismo, a minha opinião
- se e que tem algurn valor uma opinião pessoal, mas é opinião ate de alguns
cornpanheiros - e totalmente coerente corn essas afirmacOes do Governador.
A comunidade turistica que recebeu esse documento em seternbro de 1998
ficou entusiasmada, para dizer o minimo, corn a formulacão clue o entâo
candidato apresentava. Mas nao 6 bern isso que vem acontecendo agora. As
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linhas essenciais estao mantidas, e a Governo acaba de encarninhar a esta
Casa, coma virnos, o projeto da criaçâo da Secretaria de Estado de Turismo,
cumprindo seu prirneiro e niais importante compromisso, de elevaçâo do
"status" dessa atividade a urna Secretaria de Estado. Muitos pensam que é
bobagem, mas quem conhece a trajetOria do pacer piblico nessa area sabe
que tern muita irnportância e que, politicamente, esse setor nao deve ficar
desarnparado.

0 Governador Itamar Franco, quando Presidente da RepUbhca, tambern
eievou a "status" do setor de turisrno no piano nacionat. A Sra. Maria
Marcolino Machado, que está aqui, sabe disso meihor do que eu. Entào,
gostariamos que aquilo que o Governador deciarava ser a sua filosofia
prevalecesse na plenitude. Mas entendernos que he muitas questães que são
mesmo controvertidas. Uma deias, par exemplo, é a TURMINAS, que tern urn
brilhante técnico a sua frente hoje, mas, corno estrutura, é uma empresa
desgastada ao longo de muitos anos, par não ter conseguido cumprir as suas
funcoes. E bern verdade que Ihe faltaram meios, mas não e essa a questão. E
urn organismo exaurido. Quando a Governador falava em transforma-la em
urna agéncia de desenvoivimento e nurn braço operacionai, pareceu-nos uma
idéia feliz. Hoje, estarnos vendo que a Deputada Elbe Brandao apresenta a
proposta de criação de uma fundaçao de turismo, ate earn name de
TURMINAS, que nos parece urn mecanismo mais ágfl e mais eficaz Para
atender a isso.

Do ponto de vista do pensamento dos meus companheiros do Conseiho
Estadual de Turismo, ja expressos ao Secretário Adjunto designado para a
Pasta de turismo, numa reunião informal, entendemos que a Secretaria é
altamente positiva. E uma reivindicaçâo nossa, de todo a setor, mas deve
haver urn braço operacional, seja ele qual for, a firn de agilizar as dificutdades
que a administraçao direta enfrenta - direta em termos de flexibilidade.

Se vai chamar-se TLJRMINAS, se vai ser fundação, Se vai ser agéncia de
desenvoivimento, não interessa, mas entendernos que é necessário. Não
podernos tapar o sal corn a peneira. Ao longo dos ültimos 25 anos, tern havido
uma sucessâo de conflitos entre as autoridades desses escalOes que vérn se
reproduzindo cronicamente sob a gestão dos diversos partidos politicos que
ocupararn o poder. Na verdade, urna guerra aberta - não dectarada porque
somas mineiros - entre as órgâos de turismo que compOem a estrutura
executiva. 0 Plenario desta Casa, no seminário legislativo de 1995, chegou a
estupefata constataçao de ver que, aqui dentro, as dais principais Orgãos de
turismo do Estado distribuiam panfietos, urn contra o outro. Aqui dentro,
representando o mesmo sistema operacional e do mesmo governo. Se
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precisar de algum outro depoirnento, bastaria esse, na discussão das
conclusOes daquele seminário. Então, esse filme, com o perdao pela
liberdade de expressão, já virnos e achamos que ete não correspondeaos
nossos anseios, deu pouca bilheteria.

Achamos então que, qualquer que seja a solução encarninhada para a
formuiação estrutural da executiva, é preciso que as nossos legisladores e as
nossos executivos, "data venia", atentem pars a necessidade de não permitir
que a existéncia de rnais de urn Orgão resulte nesse conflito de parahsacão,
que marca a trajetória do Estado na area do turismo desde mil novecentos e
sessenta e poucos. Já são trinta e tantos anos. Do rneu ponto de vista
pessoal, eu teria a ousadia de sugerir que urn dos dois titutares da Secretaria
do Turismo, se eta vier a ser criada par deliberação desta Casa, ou o
Secretario ou o Secretário Adjunto, fosse, autornaticamente, o titular desse
braço operacional, evitando qualquer dualidade. Que fosse urn titular nato,
coisa que o municipio fez durante algum tempo, quando a Secretário
Municipal de Turisrno era a Presidente da BEL0TUR. FOi a (mica época em
que não houve dicotornia na ação municipal. Não sel o que pensarn as
demais campanheiros do setor, mas ficaria uma sugestão para exarne dos
Deputados.

Acharnos que a conseiho deve ser fortatecido e respeitado ou então que
seja extinto. Não tern muito sentido ele ficar se reunindo para ouvir patestras
sabre destinos ou páios turisticos, conlo aconteceu. E preciso ressalvar que
as Conseiheiros privados, representantes da sociedade civil, cumprirarn seu
papeL Um deles está aqui oihando pars mirn. E o Cicero Lage, Presidente da
ABAVE, que, nurn beto dia, questionou a Vice-Presidente do Conselho,
Presidente da TURMINAS, sabre a discussâo, peta rnilésima vez, do ceritro
de feiras. Ele disse: "Jâ cansei de falar sabre isso, nao falo mais". E ele fatou:
"Não. Você falou mil, vai falar mil e uma, mil e duas, dez ml!, cern ml! vezes.
Se for preciso, varnos nos reunir aqui todos as dias, porque a nossa
obrigação é essa". Està aqui o Dr. Roberto Fagundes, outro Conselheiro; a
Dr. Dalton, o Dr. Paulo Boechart. Estivernos ta e fizernos o nosso dever de
casa, portanto, temos o direito de falar o que estarnos falando sabre 0
Conseiho Estadual.

Não queremos falar isso para acusar quem quer qua seja do Governo
anterior ou deste Governo, mas sim numa posição extremarnente contributiva.
Queremos ajudar. Fomos credenciados para isso e achamos que podemos
ajudar. Não somas as pessoas que estão Ia, somas as instituicOes que
representarnos.

Aqui ja foi falado mais de uma vez, mas turismo não 6 vOo de urna
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andorinha. Nâo vai se fazer verâo corn urna andoririha so. Turismo e essa
parceria, essa integração. A Assemblela Legislativa de Minas teve essa feliz
iritervençâo em 1995 e provocou uma verdadeira transformaçao, uma
verdadeira revolução, na acepçâo correta do termo que está no Aurélio, uma
transforrnaçao radical do Estado. Ela precisa fazer outra vez. Acho
extraordinariarnente oportuna essa reahzação, porque é preciso dar uma nova
sacudida para o carro andar. Todos temos que participar, evidenternente.
Quando falo que fizemos nosso clever de casa, nâo quero dizer que nâo
erramos. Nós, como seres humanos em instituiçOes, somos faliveis, mas
procuramos acertar. Estivernos permanentemente a disposiçâo e
continuaremos assirn.

E muito importante que se eleve o "status' da Secretaria de Turismo. E
muito importante que ela tenha um braço operacional.

E extraordinariamente importante que 0 sistema dos equiparnentos de
eventos seja reintegrado pela PROMINAS, corn o Minas Centro, e pelo ex-
PROMINAS, corn a COMIG, porque, ao nosso ver, nâo ha o menor sentido de
isso estar desassociado do turismo, em vista de uma das responsabilidades
cia pohtica estadual de turismo, que é formular caiendario de eventos e
procurar eventos. Entâo, é urna dicotornia o fato de isso nâo fazer parte do
sisterna de turismo. Apesar de respeitar 0 pensamento do Secretario do
Governo, nosso particular amigo, achamos que esse sistema deveria estar
integrado por esses equiparnentos, embora, como foi dito, já sofra outra
ameaça no piano municipal.

Gostaria de chamar a atençâo de todos os nossos companheiros, corno
uma contribuiçâo, para 0 momento que estamos vivendo. Acho que a
discussão dessas questOes envolve urna responsabilidade muito major,
porque quando as discutimos anteriormente, nao havia a situaçao que hoje
existe em Minas. A partir daquela iniciativa, do envoivirnento que ela teve -
compteendendo a Associaçâo Mineira de Municipios e as associaçöes
microrregionais dos rnunicipios que participaram institucionairnente, urn dos
representantes da sociedade civil e cia érea pUblica - porque ha uma
mesciagem dos municipios - é o representante da Associaçao Mineira de
Municipios. Provocou-se uma mudanga de expectativa em todas as regiOes
de Minas.

Essa niudança de expectativa veio crescendo. Ninguém rneihor que os
Deputados de Minas Gerais, que vivem em contato corn suas bases, sabe
que nestes Ultimos quatro anos houve uma profunda, vertiginosa,
inacreditável e extraordinária substituiçao de aspiraçOes no interior. Darej o
exernplo cléssico da reivindicaçao do posto de saUde, da ponte ou da
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nomeaçào da diretora da escola que passou a ser a de urna fábrica de
automóvel. Hoje todos Os rnunicipios querem urn piano de desenvolvimento
turistico, e nâo estamos correspondendo a essa expectativa na dimerisâo
necessária - nOs todos, ern conjunto. Essa aspiraçao é muito rnais forte, mais
agressiva e rnais profunda do que podernos supor. 0 que for decidido nas
próximas semanas e nos prOximos rneses serã decisivo para que nâo se
frustre 0 maior levantarnento de motivaçâo psicológica da história turistica
brasileira. Acho pouco provével que haja alguma região brasileira tao voltada
para essa questâo, corn tanta urgéncia e tanta confiança quanto ern Minas
Gerais, através de nossos municipios.

Ternos, aqui, 0 nosso novo bandeirante, o nosso Secretário Adjunto
designado Antonio Henrique Borges Paula, a quem, em caráter pessoal,
quero fazer a rninha homenagern pelo trabalho que vem fazendo sem
estrutura, nurna secretaria virtual, corn voluntários, numa missâo quase
quixotesca de levantar ânirnos - e corn extraordinário sucesso - al 0
superiativo e as coisas pequenas ticarn pequenas, porque já participei de
algurnas reuniOes corn o Antonio Henrique e pude ver que ele está pegando
essa expectativa e dando-Ihe uma formatação realista cia criaçâo dos novos
destinos, dos novos pOlos, das novas perspectivas e da geração efetiva de
renda e ernprego dessa atividade. Isso traduz exatamente o que 0
Governador Itarnar Franco na qual reuniâo nos disse que pretendia fazer. Não
tenho nenhuma hgaçâo corn o Governo, rnuito menos de ordern institucional,
sou membro do Conseiho Estadual de Turismo, eleito peta iniciativa privada,
não pelo Governo, nâo tenho nenhurn tipo de major intimidade corn o
Governo, a náo ser no piano pessoal, ahés, nâo visito 0 Palácio ha muitos
meses, mas quero rnanifestar a minha admiração pelo trabalho de José
Henrique e da importância que essa Secretaria instituida tera para concretizar
aquiio que eie vem anunciando - urna nova bandeira. 0 ouro de Minas agora
se charna turismo. Como a Assembléia, ha alguns anos, dizia que era o novo
carninho das Minas. E muito irnportante que ajudemos nesse esforço, nessa
missâo quase carismática que a Secretaria do Turisrno, a ser criada, já vern
empreendendo. Por quê? Porque 0 Governo ja não pode frustrar as
expectativas da opinião pUblica. Se perdermos essa oportunidade, levaremos
outro ciclo de 30 anos para nos recuperarrnos. Portanto, na discussâo dessas
matérias, a Assembléia, o Executivo e nos, da sociedade civil, devemos
abordar exatarnente aquilo que 6 da nossa responsabilidade diante desse
quadro novo de expectativas.

Pois bern, em relaçâo ao turismo de eventos, Sr. Presidente, para
complementar, diria que 6 ociosa a sua discussâo. Porque, se for aprovada a
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Iegislaçaa qua a Cárnara Municipal arneaça aprovar, proibindo a realizacao de
feiras que tenham renda, que náo sejam entre procJutores e lojistas, já nâo vai
haver feiras em Belo Horizonte. Entào, já se poderia dar outro destino ao
Centro de Exposiçöes da Gameleira, que poderia se transformar em
supermercado, por exemplo, fechar o Minascentra e a Serraria Souza Pinto e
discutir outra matéria que no seja turismo de eventos

E extraordinário e vexatOrio que se discuta, em Belo Horizonte, para a qual
o turismo e questão de vida ou mode e once se tern estatuido o turismo de
eventas como prioridade, essa questâo. Seria interessante que Os Deputados,
através dos seus partidos, respeitando - é claro - a autonomia do Legislativo
Municipal, que merece tada o nassa respeito, também se manifestassem
sobre essa questão, porque turismo de eventos é uma das competéncias do
Estado no desenvolvirnento da sua politica global. Acho que é uma espada de
Dâmocles, coma disse, que vai nos levar, além do ridiculo, a urn atraso, ao
desemprego de mais ou menos 25 a 30 mil pessoas de imediato e a
irnpossibilidade da abertura do mercado para mais 200 mil postos de trabaiho
nos prOxirnos dez anos.

Ontem, em uma reuniäo corn as dirigentes da Universidade Federal de
Minas Gerais - está presente, camo sua representante, a D. Cecilia Nogueira
-, o Reitor me perguntou sobre essa legislaçao. Disse-Ihe que a achava tao
absurda, que não acreditava que pudesse ser aprovada. E por que a seu
interesse nisso? Porque a Universidade tern a intençâo de criar urn
rnegacentro de eventos, convençOes e outras, o que desejamos ha tantos
anos. E tambérn esse projeto vai se encerrar, e assim por diante quanta a
outros projetos particulares.

Por isso o turisrno de eventas, para ser avaliado realisticamente, prirneiro,
precisa sair desse purgatOrio, dessa arneaça, para qua possa voltar a mesa
fria das discussOes Muito obrigado a todos pela atençâo. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Esta Presidéncia, em rneu norne, em nome da Deputada
Elbe Brandao e no de todos Os membros da Carnissao, gostaria de aproveitar
a oportunidade para curnprimentar o Sr. George Norman, pelo lançamento do
Projeto Multiminas. Tivemos oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. A
Cornissao oportunamente, convida-lo-á para fazer urns palestra sobre esse
Projeto, que, desde ja, conta corn nossa simpatia e nosso apoio.

Esclarecimentos Sobre os Debates
o Sr. Presidente - Neste instante, daremos inicio a fase de debates. Os

participantes poderao formular perguntas aos expositores par escrito ou
oralrnente. Para que possamos agilizar os debates, solicitarnos aos
participantes que desejam fazer uso do rnicrofone qua se inscrevam
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previamente a que se identifiquem, sejam objetivas a sucintos, dispensada a
formalidade das saudaçOes pessoais. Cada participante dispará de 3 minutos
para a sua intervençâo.

Debates
A Deputada Elbe Brandao - Presidente, gostaria de dizer que jé foram

distribuidas aos presentes cOpias da propasta de ernenda que cria a
Fundaçao TURMINAS. Na sua Oltima pãgina, podem ser feitos comentérias,
sugestOes ou criticas, e cada pessoa, ao devolve-la, deve escrever o norne
da sua entidade, e o endereço, para qua possamos arquivar na Casa e na
Cornissâo.

o Sr. Presidente - Antes, ainda, esta Presidencia gostaria de informar a
todos e ao ilustre palestrante George Norman que, tao logo se iniciou esta
legislatura, este Deputado solicitou ao Presidente Anderson Adauto que a
norneasse - jé que é sua competéncia - para integrar o Conselho Estadual de
Turismo. Em funçao da dernora do envio do projeto, já qua dispOe, inclusive,
sobre a questao do Conselho Estadual de Turismo, esta Casa esté
aguardando as deflniçoes.

De qualquer forma, todos as senhores podern estar certas de qua este
Deputado, a Deputada Elbe Brandao a os demais membros da Comissâo de
Turismo irào envidar todos os esforços para qua, efetivamente, o Conselho
Estadual de Turismo seja urna voz unissona em nome de todos e a favor do
turismo mineiro.

o primeiro inscrito é a Sr. José Ribeiro Neto, da Prefeitura de Pirapora, que
pergunta: Qual a posição do Secretário Adjunto sobre os esforcos das
cidades do Node de Minas pare desenvolver o turismo na regiâo? Quais as
perspectivas do PRODETUR?

O Sr. Antonio Henrique Borges Paula - Agradeço sua pergunta. Na verdade,
sem querer faltar corn a ética, houve, de certa forma, incompetência, falta de
conhecimento sobre a processo do PRODETUR. 0 Secretário Paulo
Gaudencio, Presidente da Bahia TURSA, a convite da Associaçao Comercial,
da Federaçao das lndüstrias, da Federaçao do Cornércio, esteve, vãrias
vezes, em Minas Gerais. Em vários eventos ern nivel nacional, nos
encontrévamos, e ele, corn olhar muito irônico, dizia-nos: "Sabe, com aquele
dinheiro do PRODETUR, qua era para vocês, de Minas, estou construindo a
linha verde"; 'tom aquele dinheiro que era para vocés, de Minas, estou
transformando o aeroporto de Porto Seguro em aeroporto internacional".
"Aquele dinheiro que era para vocés, de Minas, estou aplicando-o em tais e
tais obras". Dentro do nosso Estado, da nossa Casa, pessoas do Nordeste
zombavam de nOs. Zombavam, sem entender par que o Estado nâo tinha



286
inleresse num dinheiro a ser usado no desenvolvimento turistico, para
montagern de infraestrutura. 0 que estava acontecendo? Depois de muita
pressão - e isso antecede o Governo passado -, o Governo resolve contratar
urna empresa para elaborar urn piano para desenvolvirnento daqueia região.
Na época, Pirapora não era considerada area da SUDENE. infelizmente,
tecnican-iente falando, o processo se perdeu Mais urna vez, perdernos toda e
qualquer perspectiva de ser agraciados corn a 1a fase do PRODETUR
Nordeste, quando mais de R$700.000.000,00 foram distribuidos. Agora,
ternos a r fase do PRODETIJR, e neia, o Governador Itarnar Franco fez
questão de se empenhar pessoalmente, dando-Ihe toda a importância. Nessa
21 fase, são US$800.000.000,00. Mandamos a carta-consuita no prazo
correto, eiaboramos o piano macroestratégico de forma correta, tecnicamente
sustentado. Urn dos Diretores da EMBRATUR, que dirige esses recursos, Dr.
Paulo Hargreaves, muito nos ajudou, facilitando nossa comunicação corn o
Banco do Nordeste. Fol entregue 0 piano macroestratégico. Essa brilhante
equipe de voiuntários, que acredita no desenvolvimento turistico do Estado,
trabaihou horas a fib e, atraves da Secretaria de Planejaniento, do Secretário
Manoei Costa, foi encaminhado documento em tempo hábil. 0 Ministro Rafael
Greco (?) ficou tao entusiasmado corn o piano macroestrategico e corn o
projeto da segunda fase do PRODETUR que já nos chamou para dar-Ihe
expiicaçoes referentes a eie. 0 Sul do Pals deseja copiar o rnodeio do piano
macroestratégico. E Pirapora foi agraciada. Entramos, em contrapartida, corn
obras que já haviarn sido feitas, e estamos pieiteando a quantia de
R$97.000.000,00. Nada foi divuigado porque se trata de urn trabaiho de
"formiguinhas", de voluntários que tern urn cornprometimento corn o
desenvolvirnento turistico do Estado de Minas Gerais.

Temos a certeza de que o processo está bem-conduzido, tanto que o piano
macroestratégico é urn modelo para a região, na sua segunda fase, pois a
prirneira se perdeu toda. Estamos saindo na frente, nâo so no PRODETUR
Nordeste, rnas também em outros pianos-

0 Sr. Presidente - Pergunta dirigida a Profa. Magda, de Ronan José
Carvaiho, bacharel ern Turismo, especialista em recursos humanos e
metodoiogia do ensino superior: "Qua[ e o perfii profissional do docente da
instituiçao no curso de turismo? São aqueles que detém mais titulos, aqueies
que detém experiência na area ou as que conjugam arnbas as quaiiflcaçOes?
Conforme se sabe, ha defasagem ern rnestres e doutores em turismo. Em
contrapartida, bacharéis recérn-formados e sern "know-how" da atividade se
tern postado corno professores -em aigumas instituiçoes, ocasionando, no
futuro, o despreparo do bacharei, 16 marginaiizado no mercado mineiro.
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Enfirn, pergunto: quai é a preocupagão da PUC? Ser rnais uma dessas
escolas ou forrnar o profissional do futuro?'.

A Sra. Magda Diniz Tezzi - Essa é uma das inquietaçães de todas as
escolas superiores de turismo. Ternos uma reandade acadérnica em que as
universidades tern uma preocupaçao muito grande corn a titulação de seus
professores, que eles tenham o tituio de rnestres ou de doutores. Essa é uma
exigéncia do ensino superior, no que compete a própria avaliação do MEG.
Temos cursos que tern urna caracterIstica diferenciada, como e o caso do
Jornaiisrno e do Turismo, em que temos profissionais de competéncia
inquestionável, dos quais as universidades precisam. Se existe, em termos de
corpo docente, urna exigOncia que advérn do Ministério, existe tarnbérn urna
preocupaçâo da universidade de que esse curso, de fato, tenha uma interface
muito grande corn o mercado, corn o profissionai da area. De aiguma forma,
essas pessoas devern ser convidadas a estar presentes no trabalho feito na
universidade. Não podernos dizer que urna universidade pode sobreviver
apenas corn acadérnicos, varnos dizer assim, decentes que não tern, de fato,
o conhecirnento da outra reaiidade, porque e uma area que se está formando,
que esta crescendo e tern urn diferencial, precisa de profissionais
cornpetentes de mercado que contribuam corn a area academics-

0 Sr. Presidente - Esta Presidencia intercalara as soiicitacOes de
intervençöes orais com as perguntas feitas par escrito, iernbrando a todos do
tempo improrrogavei de 3 minutos. Pela ordern de inscrição, com a palavra, 0
Sr. Geraido Magalhães, da Consultoria indUstria Turistica Siter.

o Sr. Geraido Magaihães - Corn muito prazer participamos, ha quase quatro
anos, do seminário legislativo de turisrno Caminhos de Minas. Foi corn muita
honra que coordenamos o grupo de trabaiho n° 4 desse evento, quando
abordamos o sistema organizacionai do turismo, no ãmbito da iegisiação
estadual.

Sern düvida, fol um trabaiho signficativo, peia experiencia e vivOncia dos
debates e das discussoes ocorridas e peia intensa participaçâo de todos as
membros componentes dos grupos de trabaiho.

Ternos de lembrar, àqueia época, 0 rneu grupo de trabaIho, o de n° 4, em
qua foi aprovada a proposta da criação da Secretaria de Turisrno, a qual veio
a compor o docurnento final, corno tambérn foi aprovada na pienária final do
Seminãrio.

AqueIa época, as circunstâncias eram outras: tinhamos uma rnoeda forte,
corn paridade, poderiamos ter recursos, mas, neste momenta, estarnos corn
dUvidas quanta a proposta da atuacão da Secretaria de Turismo do Estado de
Minas Gerais e düvidas em reiaçâo a extinão da TURMiNAS. São dUvidas
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sobre intencoes e açöes que, possivelmente, poderiam minar todo o trabaiho
reahzado pelos grupos durante a seminário, em que foram votadas e
discutidas, dernocraticaniente, várias propostas e, na seqUência, muitas
dessas propostas, acatadas pela Assembiéia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Ora, sejamos coerentes. Fato e que o Governador do Estado, ate mesmo
antes de sua posse, já argUia a necessidade de cortes, ajustes e outras
medidas, na busca do equilibrio do orçamento estadual. Fato é que a
Governador ja nos primeiros dias do seu mandato deu a tônica para cortes de
despesas para todo o seu Secretariado e corpo auxiliar.

Em conclusäo, Sr. Presidente, passados seis meses da sua posse, o
Governador enviou, neste momento, mensagem propondo a criação da
Secretaria.

o que podemos concluir e o seguinte: a que o turismo brasileiro espera, 0
que Minas pode fazer e, sobretudo, o que o 'trade" quer é a solução para o
Grande Hotel de Araxa. E urn sentido para a Centro de ConvencOes, ex-
cassino, em LambarL E a volta de Benjarnim Guimaraes. E a estrada real, qua
corta Minas de ponta a ponta. E a proteçâo das igrejas e monumentos que
ardem em chamas e chagas. E a abertura real e concreta de nossos parques
e reservas florestais e biológicas. E a PRODETUR na area mineira da
SUDENE e a aproveitamento das águas de Montezuma. A conclusão da
segunda etapa, quiçá da terceira etapa da Expominas, entre outras acães.

Sobretudo queremos acão, trabalho e emprego para centenas, rnilhares de
mineiros, estudantes de Turismo e outros. Basta de conversas evasivas e
promessas falsas.

Essa é a nossa proposta desde a seminário, que no meu entendimento näo
foi encerrado, alias, estarnos vendo isso aqui hoje. Está de parabéns a
Assembieia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela seqUéncia. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Pergunta para o Antonio Henrique, do jornalista Augusto
Matos: "Como e possivel fazer turismo sem dinheiro, com preços carissimos
e sem infra-estrutura? Urn hotel em cidades histOricas, de quinta categoria, é
mais caro do que hotels 5 estrelas em Nova lorque, Orlando ou Cancün. Ir a
Orlando, Miami ou Buenos Aires é mais barato que ir a Fortaleza, Natal, etc.
As passagens domesticas são muito mais caras do que para o exterior.
Pousadas ordinárias em Porto Seguro são mais caras do que hotels de luxo
em Orlando.

Como mudar a mentalidade de empresários aproveitadores qua exploram
Os turistas? Aqui nào he segurança, estradas boas, transporte e informaçoes.
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Como fazer turismo?

0 Sr. AntOnio Henrique Barges Paula - Na verdade. Augusta, já dissemos
isso aqui. 0 turismo brasileiro e mineiro encontram-se atrasados 50 anos em
relaçâo a Franca e 40 anos em relaçào a outros paises. A verdade é que,
infelizmente, coisas minirnas começam a ser entendidas agora. Como, por
exemplo, segrnentação de mercado. A indQstria automobilistica tem Ferrari,
BMW, carros para pessoas de alto poder aquisitivo, para pessoas de medio
poder aquisitivo, carros populares, Os farnosos carros "mu", que, a época,
loran muito questionados, carros velhos, de R$1.500,00 etc. Então, atende-
se a vários nichos de rnercado. No caso da indüstria irnobiliária também.
Encontram-se apartamentos de US$1 .000.000,00, US$500000.00,
R$50.000,00, R$20.000,00, etc. Por ser o turismo no Pals uma atividade
muito nova, a maioria dos empresários não entendeu ainda que existe
segmentação S mercado. Se observarmos urn local coma Belo Horizonte,
vanios encontrar hotéis de R$30,00 em situação muito precária, ou acima de
R$80,00. Mas se uma pessoa quiser pagar R$40,00 ou R$50,00, não vai
encontrar opçâo.

Nurn pals como as Estados Unidos já havia essa proposta, encontrarn-se
hotels econOmicos. A rede Holliday In, par exemplo, que oferece bons hotels,
corn diana de R$30,00, sem serviço. Numa rede Omni, tern hotel para a
categonia A, B ou C. Isso acontece também na Europa. No Brasil,
infelizmente, faltarn essas opgOes. Mas existe o mercado.

Fiz referéncia as casas rurais, ao prograrna de fixar a homem no campo. Na
verdade, a que e urna casa rural? He a trabalho da METUR, de hotels-
fazenda, para uma categoria melhor. Essa e outra vertente ern que a METUR
entra em parceria corn a Secretaria que vai ser criada, se esta Casa assim 0

quiser. A nossa ideia, se tudo correr bem, que será lançada nun evento que
vai ocorrer em Belo Horizonte em outubro, é a seguinte: se tern urna fazenda
corn trés ou quatro quartos, là vai-se encontrar higiene, seguranca, vai-se
viver um dia-a-dia na fazenda, que pode significar que se vai tomar o café da
manhã corn a fazendeiro, que a banheiro pode ser no carredor, etc. Essa
opção de hospedagem vai significar R$30,00, R$20,00, uma diana rnais
baixa. Par qué? Dos 38 nnilhOes de brasileiros que viajarn, hoje, segundo a
FIPE, em torno de 20 milbOes, Cu seja, 59,9% dos brasileiros ficam em casa
de amigos e parentes. Existe esse mercado. As pessoas de poder aquisitivo
médio, aquelas que enchem a Carrefour, que possuem carros populares,
estão querendo consumir a turisrno, mas nao tém opQâo. E a mercado
começa a despertar para isso. Temos aqui presente urn empreendedor do
lago de Furnas que enterideu esse segrnento de mercado.
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A lei da oferta e cia demanda e natural. Entao, na verdade, temos que

mostrar para esse fazendeiro a opção da casa rural: mostrar para a pessoa
que encontra-se em situaçâo dificil no seu municiplo que ha uma opçâo de
turismo, que ha mercado e que nao ha oferta para esse mercado que está
disposto a comprar.

O Sr. Cicero Lage - Deputado Márcio Cunha, a minha pergunta e rápida.
Confiarnos no senhor, como nosso Deputado, e será a nosso porta-voz corn a
Governador para a criaçâo dessa Secretaria, exatarnente de acordo corn a
proposta da Deputada Elbe Brandâo. Se precisar, 0 Conselho ira corn o
senhor, mas cobrar-Ihe-emos isso. Havera urna próxima eleiçâo, e e muito
complicado cobrarmos isso de püblico. 0 senhor sabe que sou urn born
cobrador. Se esta Casa nâo tornar uma decisâo rápida, o aeroporto de
Confins virará urn pavilhao de feiras cornerciais. E apenas isso.

o Sr. Presidente - Podern ter a certeza de que esse será o
comprornisso. Defenderemos, nesta Casa, as propostas que vierem de
vocés. Eu e a Deputada Elbe Brandao analisaremos a proposta feita por ela,
inclusive, tenho algurnas sugestOes a acrescentar. Nâo deixarei de
contabilizar o fato de que o Governo deu urn passo importante no sentido de
se criar a Secretaria. lnfelizrnente, estarnos ern urn rnornento delicado. Nâo
tenho dtvidas de que, ao enviar a criaçâo da Secretaria para cá,
concornitanteniente corn a proposta da extinçâo da TURMINAS, é preciso que
sejarnos honestos e transparentes. Vérias pessoas e setores que aqui se
rnanifestararn expuseram o aspecto de que a "performance" da TURMINAS,
por urna série de razOes, deixou a desejar. Crelo que essa não é a principal
intençâo. 0 problerna é, efetivamente, econôrnico e financeiro. Sern dUvida
alguma, corn a criatividade desta Casa que, recenternente aprovou, corn 0
apoio de todos Os Deputados, inclusive os da Oposiçâo, urna anistia fiscal,
para tentar dar ao Governo urn instrumento de arrecadação e de praticar
algurna justiça fiscal, nossos nâo faltarao corn a sua contribuição no sentido
de discutirrnos essa questâo.

Evana Costa irige-se 80 Prof. David Márcio, perguntando-Ihe: "Qual esté
sendo a papel do IGA no processo de planejamento turistico do Estado?'

o Sr. David Márcio Rodrigues - Boa-tarde a todos. Em prirneiro lugar,
gostaria de agradecer a Evans pela oportunidade de lembrarmos do nosso
querido IGA, que está diretamente ligado a Secretaria de Ciência e
Tecnologia. Ele foi criado, ha 27 anos, para atender a tradição cartográfica do
nosso Estado, que existe ha rnais de 100 anos. Estou compondo a Mesa,
representando a Secretéria de Ciência e Tecnologia, Dra. Margareth
Spangler, que, por ter viajado para Fortaleza, não pOde comparecer. E
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excelente a oportunidade que a Evans me dá de falar alga sobre olGA. Sou
seu Diretor e sei que rnuitos podern pensar que ele nâo tern nada a ver corn
turismo, mas tern muito. A rninha própria vocaçâo de viajante sempre me
levou ao interesse pelo turismo, tanto assirn que sou rnembro do Conseiho de
Turisrno da Associaçâa Comercial, do Conselho de Turisrno da Federaçâo
das lndCjstrias e do Conseiho de Turismo do Estado de Minas Gerais.

Ern todas as reuniöes a que you, e sempre fui rnuito ativo nessa area ligada
As questOes do meio arnbiente e do turismo, vejo que 0 pessoal está muito
preocupado corn a estatistica, e isso me faz lembrar urn depoimento que Ii, ha
alguns dias, do Senador Roberto Campos, quando lhe perguntaram sabre o
que faria se corneçasse a estudar agora, e ele declarou que talvez fosse
trabalhar corn biotecnologia, porque chegou a conclusâo de que a economia
so serve para, através da estatistica, colocar milhOes de pessoas na miséria.
Por que estou levantando essa questào da estatistica? Porque, em todas as
reuniOes a que eu you, vejo todos preocupados corn o nUrnero de quartos, de
ernpregos gerados, de pessoas que circularão na regiâo, rnas nâo vejo,
inclusive aqui, ninguérn falar absolutamente nada a respeito do que existe de
rnais irnportante para qualquer atividade econOrnica, inclusive a turistica: a
espaço. Ninguem consegue planejar nada se nâo tiver urn relacionamento ou
conhecirnento do espaco. E existe apenas uma forma de se materializar o
espaço: 0 rnapa. Quero aproveitar esta oportunidade, que me foi dada pela
Evana, pam dizer que a IGA já esta mantendo contatos corn a Secretaria de
Turismo e corn a TURMINAS. Inclusive, a partir da prOxima semana, visitarei
uma quantidade razoável de rnunicipios, pois já existern "n" deles querendo
realizar convénios e contratos conosco, urna yea que 0 IGA nâa faz apenas
diagnosticos e estudos pars serem colocados nas prateleiras par anos e
anos, ele materializa urn produto: a mapa, que reproduz tudo a que foi
estudado, analisado e que ira contribuir para urna atividade econOrnica
qualquer, sobretudo a turismo. Nâo conheça nenhurn outro Orgâo pUblico do
Estado que tenha dado tanta contribuição 80 turisrno do Estado como 0 nosso
Instituto, näo apenas por seus mapas e estudos corno tambérn pelo "Atlas
Turistico" e pelo "Atlas das Festas Populares", que recentemente foi
publicado. Na realidade, todos que trabalham corn turismo tern que abrir suas
cabegas e ver que precisamos, de urns certa forms, colocar esse turisrno de
que todos falam e esse progresso que todos querem ern algo charnado
espaço. E o IGA e o árgâo do Estado que tern condiçOes de "espacializar"
todas essas dUvidas e questôes. Muito obrigado, Evana, porter-me dado esta
oportunidade. Já estava irrequieto, querendo falar, rnas, como ninguém me
perguntava, nâo podia me manifestar. Muito obrigado.
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o Sr. Presidente - Muito bern. Por essa razão, a Presidencia foi
condescendente corn o tempo de V. Sa. Da Prefeitura Municipal de Santos
Dumont, o Sr. Nilton Hermágenes pergunta ao Antãnio 1-lenrique 0 seguinte:
"Dentro da nova politica de turisrno em Minas Gerais, já existe alguni projeto
para levantar recursos corn o objetivo de rnelhorar as estradas de acesso as
cidades corn potencial turistico, criando condiçOes seguras de tráfego e uma
sinalização eficiente?"

Antes de passar a palavra ao Dr. AntOnio Henrique, esta Presidéncia
cornunica que nâo receberé mais inscriçöes, porque jã ternos 15 inscriçoes e,
se todos respeitarem o tempo estipulado de 3 rninutos, teremos 45 minutos
no minimo.

o Sr. AntOnio Henrique Borges Paula - E incrivel como tudo vern
acontecendo. Nos ültimos oito anos, a EMBRATUR repassou R$60.000,00
para o Orgào oficial de turismo de Santos Dumont. Fomos questionar o
porquè disso, e a resposta que nos derarn foi a seguinte: não tinham projetos.
Para bons projetos não hão de faltar recursos. Estamos, nesse inicio, já
constatando que essa é uma verdade. Citel, anteriormente, a questão do
PRODETUR, e ha outros projetos encaminhados de forma correta. Enfirn,
para bons projetos e obras necessárias, podern ter certeza de que os
recursos näo faltarao.

A Sra. Rosana Bianchini - A minha fala, de certa forma, ligará todos Os
pronunciamentos. Gostaria que o Prof. David a cornentasse, peio fato de
estar ligado a area da educação. No entanto, o que irei falar também remete
àquilo que a Sra. Magda e o Sr. Vinicius expuseram.

E inegável o potencial e 0 papel do turismo a fin, de manter viva uma
identidade cultural, urna cultura, rnas tambérn para destruir essa cultura. Para
tanto, basta se pensar na forma que o turismo for utilizado. lnfelizmente,
ternos percebido que, na rnaior parte das vezes, tern sido aplicado
arbitrariarnente, ate de urna forma autoritária, impondo, muitas vezes, seu
produto sobre as prOprias culturas locals. Como exemplos ternos os casos de
CancOn, do Caribe, ja citados na reunião da rnanhã, e podemos pensar
também em Ouro Preto, no Pelourinho, em Salvador, que acabam se
Iransformando nurna prática autoritária.

Gostaria, então, de saber corno fica a forrnaçao do profissional do turisrno,
porque, nas universidades, nos cursos técnicos e nos ciclos de debates, o
papel social do turisrno e pouco abordado, embora seja fundamental para
estabelecer a cidadania e a politizaçâo de uma cornunidade. Tambérn fico me
perguntando por que a disciplina sociológica, dentro das universidades, é
aplicada isoladarnente, ou seja, é urns disciplina de sociologia, não sendo
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aplicada ao "marketing" e a todas as outras disciplinas, a firn-de que o
profissional do turismo adquira essa consciéncia e divulgue essa posição.

Discordo urn pouquinho do Sr. Vinicius quando se refere a atual prática
administrativa da flexibilização, abandonando o rnodelo fordista-taylorista,
porque, no fundo, ainda não existe a participacâo social, os métodos
utilizados são autoritãrios, impostos. Temos, então, urn falso discurso flexIvel,
pois, na verdade, trata-se de urn discurso ilusOrio e ate mais perigoso.
Gostaria que o Prof. David cornentasse as minhas palavras, porque, atuando
na area da educaçäo, teré melhor contribuição a dar. Obrigada.

0 Sr. David Márcio Rodrigues - Concordo plenarnente corn vocé. Neste
rnornento, estamos vivendo a chamada globalizacão. No entanto, a considero
como a ditadura monetária, ditada pelo charnado Grupo dos 7. Então,
qualguer pals subdesenvolvido que comeca a levantar a cabecinha
irnediatamente e degolado, como aconteceu, recenternente, corn o Brash. Não
e porque sempre trabalhei nessa area, mas tudo depende da educacâo.
Portanto, consertar é rnuito dificil. Assim, para atender, inclusive, essa sua
preocupacão com a questâo cultural, ternos de começar a ensinar esses
valores desde cedo e näo tentar corrigi-los, pois irernos gastar rnuito dinheiro
e, talvez, não consigamos.

Li, na semana passada, nurna revista da UNESCO, urn artigo do ex-Ministro
Rubens Ricupero que me deixou rnuito preocupado. Hoje, pea manhà, foi dito
que os recursos financeiros do Estado estão exauridos e que o servidor
püblico e o responsável ou irresponsével por tudo. Isso não é verdade. 0
artigo do ex-Ministro Rubens Ricupero preocupou-me muito, porque cornenta
que, se quiserrnos colocar, hoje, as crianças na escola priméria - e dá a
estatIstica da meninada no rnundo inteiro -, precisarlamos de
US$6.000.000.000,00 por ano. Na linguagern dos nossos prezados
economistas do Banco Central, essa quantia nâo significa nada, isso e
qualquer coisinha. Então, raciocinei rápido: se tivermos no Brasil, e talvez não
tenharnos isso tudo, 5% das crianças do mundo nessa faixa etária para entrar
na escola, iriarnos gastar US$300.000.000,00 por ano.

Ora, os nossos burocratas do Banco Central entregararn para 0 sisterna
financeiro nacional e internacional algo beirando os US$100.000.000.000.00.
Onde está a exaustão? Não acredito nisso.

Entäo, mais especificamente respondendo a sua pergunta, acho que
realrnente estarnos correndo urn risco muito grande. Não tenho acornpanhado
de perto, rnas me parece que o Ministério da Educação abriu uma
perspectiva, e todos, agora, estäo virando universidade. F vão surgir "n"
cursos. 0 curioso 6 que, por urn curriculo sério e rnuito bern feito, em trés
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anos seria possivel formar o individuo em uma especialidade. Mas ha
universidades, eritre aspas, ou instituiçoes que se tornaram universidades
que estão oferecendo esses cursos em cinco anos, para tornar a dinheiro do
pessoal em mais tempo. Então, realrnente, alguern tern de analisar esse
aspecto corn major profundidade.

Vocé falou sabre a perda da identidade cultural; reatrnente, ela acontece,
porque sempre que se fala, no Brasil, em fazer planejarnento turistico, fala-se
em trazer experléncia do exterior. Por que e para qué? Devernos trazer
experiência do exterior para o gerenciamento das nossas questoes politicas -
ou de outras areas -, mas, para fazer projetos turisticos ou para desenvolver
esse maravithoso Projeto Estrada Real, no qual cheguei a trabalhar urn pouco
e que hoje foi abraçado pelo projeto da FIEMG, näo precisamos de
estrangeiros. Nao precisamos de nenhurn consultor internacional para fazer
isso. Então, acho que a coisa realmente precisa ser reformulada, e a que
vocé falou é fundamental: que nos fóruns coma este sejarn discutidos esses
assuntos. Fala-se muito em estatistica e na parte financeira, mas não na
perenidade de nossa cultura e na necessidade de esticarmos isso, em
beneficlo da população como urn todo e não apenas de urn pequeno grupo de
empresàrios.

A Deputada Elbe Brandâo - Corn a permissão do nosso coordenador,
gostaria de cornunicar ao senhor, pelo calendario anual da nossa Cornissao,
estarnos corn a proposta, esperando, simplesmente, o acatamento do
Presidente da Assernbléia, de discutir ética, cidadania e humanismo no
turismo integrado. Ainda este ano, se aprovado pela Presidéncia, essa serà
uma das ternaticas do trabalho que nossa Cornissao vai fazer em 1999.

0 Sr Vinicius Marcio Horta - 0 que quero dizer e que estamos teritando
transpor essas barreiras, buscando alternativas. Entâo, quando coloquei que
a SENAC està nos convocando para urn encontro em setembro, para
trabalharmos a educaçao arnbiental em todos as nossos cursos, e
exatamente para trabalharmos em funçäo do que vocé colocou, que acho urn
pensamento bastante lógico, quer dizer, não temos nada pronto e acabado;
estamos em constante processo de elaboração. E, como coloquei, o SENAC
tem essa coisa que, como funcionario que là está ha cinco anos, respeito
muito: o fato de ser aberto a criticas, de recebé-las e trabalhá-las. Entâo,
estamos tentando transpor essas barreiras, quebrar esses paradigmas e
trabaihar em busca disso. Ha, por exemplo, a projeto de educaçâo ambiental
e 0 de iniciação escolar para o turismo, que estamos desenvolvendo nos
rnunicipios, corn as professores; para atingir rnelhor as comunidades e Os
ernpresários, para mudar a cabeca das pessoas, a fim de que tenhani
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respeito pelo patrirnônio, tanto o natural quanta a cultural- Ha, ainda, nossa
participaçâo no projeto de municipalizacão e a prograrna de envolvirnento
ernpresarial, que são outras açöes que nào citei, mas nas quais temos
trabalhado, a Vim de mudar, de buscar, de correr atrâs. (lntervencäo fora do
microfone) Sim, mas acho que estamos correndo atràs, buscando inverter
esses papéis.

o Sr. Presidente - Da Profa. Leila e do Sr. Ronan José Carvalho, h6 uma
série de perguntas. Propus ao Secretàrio Antonio Henrique, que aceitou,
fazermos urn pingue-pongue. "Em face do progressivo quadro de queda de
arrecadação e de uma politica voltada para 0 Estado rnmnimo, gostaria que
fossem abordados alguns pontos. Primeiro: coma a Governador pretende
suprir de recursos a Secretaria?

o Sr. AntOnio Henrique Barges Paula - A dotaçio orçamentaria da
TURMINAS e de R$1.900.000,00. Corn a sua extinção e a criacão da
Secretaria, esses recursos vão ser passados para a TURMINAS, havendo
uma redução em torno de R$900.000,00 Então, R$1.000.000,00 vão passar
para a Secretaria.

o Sr. Presidente (Deputado Marcia Cunha) - Ainda dele: "De onde virão as
funcionàrios que nela atuar5o7'.

o Sr. AntOnio Henrique Barges Paula - No projeto de lei, consta a obrigação
de reaproveitarnento dos funcionárias que jé estão no Estado - parte deles - e
está prevista a contratação de alguns cargos de confiança.

o Sr. Presidente - Da Profa. Leila: "Gostaria de saber quais serão as
critérios para ocupação dos 27 cargos em comissâo propostos pela
Secretaria de Turisrno.".

o Sr. AntOnio Henrique Borges Paula - Estou ate surpreso corn esse
nümero, e, como e uma questão que estâ sendo encarninhada pela
Assembléia, passo-a ao Deputado Marcio Cunha, para que nos esclareca
coma vai Vicar essa estrutura, quantos cargos a Secretaria terà e quais as
emendas que serão apresentadas, porque me parece que algumas já foram
propostas.

o Sr. Presidente - Esse assunto, evidentemente, vai ser exarninado, já clue
a projeto chegou, salvo melhor juizo, ontern. Ire tramitar nas ComissOes de
Constituicão e Justica, de Turismo e de Fiscalização Financeira - para a
questão de impacto -, e, então, as Deputados irão se debrucar sobre ele.

A Profa. Leila pergunta, ainda: "Serâo técnicos da area de turismo ou
simplesmente cargos politicos? E os técnicos da TURMINAS?".

o Sr. Antonio Henrique Borges Paula - 0 Deputado me permite 3 minutos,
se pass ivel? A seriedade dessa questão e tarnanha, que you contar urn
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pequeno caso que vivenciel. A Prefeitura de Guarujã estava desesperada em
função do alto nivel de desemprego, hotels quebrando, restaurantes
fechando. Convocou, então, urn grupo - do qua] fiz parte - para ver 0 que
estava acontecendo naquele municipio. Num levantarnento feito pela Policia
Rodoviária, descobrimos que a região, nos finals de semana prolongados,
recebia 250 mil turistas. E corno uma região que recebe 250 mil turistas pode
ter desemprego, crise, hotels quebrando, restaurantes fechando? Fornos
descobrir que o turismo foi desenvolvido de forma desordenada, e permitiram
que se construisse o que chamarnos de segunda residéncia a beira-mar, ou
seja, o paulista sala de casa, ia ao Carrefour, comprava cerveja, came e,
chegando là, não cornprava absolutamente nada na cidade. De vez em
quando, tornava uma cervejinha na prala e is ernbora. Entao, esse que
chamarnos de veranista não deixava nada no rnunicipio.

E havia um outro problerna, que é aquela pessoa que tern permanéncia
abaixo de 24 horas e que charnarnos de excursionista. Esse pessoal sala de
São Paulo em Onibus, levava farofa, vitrolinha, sujava a praia e voltava F o
Prefeito perguntou: "E agora? Derrubar esses prédios de apartamentos é
impossivel. Varnos tentar conversar com o comércio local, para que os
veranistas, em vez de fazerern as cornpras no Carrefour de São Paulo,
façam-nas no Municiplo de Guarujá." Fomos, então, conversar corn o
comércio local, e eles disserarn: "Também compramos no Carrefour, não dá
para baixar os preços." Criou-se, então, urn grande impasse, naquela época,
em Guarujé.

Turismo e algo muito sério e tern de ser encarado corn seriedade. Não
podemos rnais brincar com essa atividade, não podernos rnais tratá-la corn
tamanho desrespeito, como vinha sendo tratada. Tern de ser tratada corn
bacharéls em turismo, por técnicos da rnais alta cornpetència, porque 0
turisrno tern duas faces. Se rnal planejado, mal organizado, pode causar
impactos rnuito graves. E o caso de São Tome das Letras, que está
praticarnente destruida; e 0 caso das questOes ecolOgicas aqui levantadas.
Se não for medida a capacidade de carga daquele atrativo, se não for medido
o impacto e se nâo for dado urn tratamento adequado, pode-se,
simplesrnente, estar matando a galinha dos ovos de ouro.

A intervenção da companheira, na pafle da rnanhã, dizendo da sua
preocupação de se destruir a cultura, sabendo que a cultura é 0 grande
diferencial daquele local, e séria. E o turisrno não pode ser tratado dessa
forma amadora, tern de ser tratado por técnicos do rnais alto nivel.

0 Sr. Presidente - Acho que, em parte, vocé já respondeu, mas,
complementando: "Qual o perfil para a forrnação profissional dos que jé se
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mobilizarn para nela integrar?". E finalmente: "Esta nova Secretaria não e
mais urn polo de disputa, rnanipulação e ocupacão politica?".
o Sr. AntOnio Henrique Borges Paula - Acho que já respondi: sO pode

funcionar se tiver urn quadro técnico, capaz e comprometido corn o
desenvolvirnento turistico do Estado. Caso contràrio, as conseqüências
podern ser muito graves.

o Sr. Presidente - Para Magda. Jomnal "Trarisporte e Turismo". Jornalista
Alessandra Zocrato: "0 curso de Turismo da Pontificia Universidade CatOlica
de Minas Gerais e reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura? 0 que
as autoridades responsáveis pela educação tern feito para que 0 curso seja
reconhecido?".

A Sra. Magda Diniz Tezzi - A Universidade tern a tiberdade de criacão dos
cursos enquanto universidade. 0 reconhecirnento do curso dá-se ao final, nos
ültirnos periodos. Esse e o caminho de todos as cursos. Eles não têni a
reconhecimento antes da implantação, sornente depois. Corn relação a
autorizacão, a Universidade tern autorização para criar cursos.

o Sr. Presidente - Pergunta dirigida a esta Presidência e a Deputada Elbe
Brandão. A Cârnara da IndUstria de Turismo da FIEMG, através do seu
Presidente Eberhard: "En, termos práticos, qua[ é a expectativa de tempo
para criar o sisterna que norteará o turismo neste Estado?".

Da minha parte, acho que a Deputada Elbe Brandao chegou a dizer,
acreditarnos que, talvez, em urn més e meio. A Assernbléia deveré entrar em
recesso a partir do dia 10, retornando no dia 1 0 de agosto. Já havia sido feito
urn acordo, no Colégio de Lideres, de uma série de rnaterias que estão para
fazer parte da nossa pauta. Realmente, ha urn nCimero muito grande de
projetos, em função de estarnos em iniclo de legislatura. lnfelizmente, houve
atraso na chegada do projeto. Corn as sugestOes da Deputada Elbe Brandão
e outras que, porventura, possarnos apresentar, acreditarnos que, talvez,
daqui a urn mês e rneio, no rnais tardar ao final de agosto, ja possamos contar
corn isso. Mao sel se esse e o entendimento da Deputada Elbe Brandão.

A Deputada Elbe Brandão - Quando urn projeto tramita na Casa corn regime
de urgéncia, o prazo legal para toda a tramitação é de 45 dias inctuindo a
votação. Acredito que, dentro dos dias Uteis que temos, ao final de agosto já
terernos aprovado o projeto de lei que vai autorizar o Governador Itarnar
Franca a sancionar a proposicão de lei que cria a Secretaria de Turismo e,
dependendo do encarninhamento de hoje e das nossas articulacOes na
Assembléia, tambérn a fundação.

So gostaria de lembrar o que o Norman falou. Criar urn sisterna que
nortearé o tumismo neste Estado. Acho que isso já aconteceu. Esté
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carninhando a passos largos. Quando vejo a Profa, Magda aqui, lembro-me
de que, em 1995, tinhamos somente uma unidade de curso superior em
Minas Gerais, e hoje já contarnos, se nâo me engano, 16 Cu 17 unidades de
cursos técnicos e cursos superiores. Isso somente em urn segrnento - 0 da
educaçao. A discussâo avançou. A sociahzação do turismo, de suas
diversificaçOes, já está acontecendo.

Periso eu, dentro da minha humildade, da pequenez da contribuiçâo da
AssemblOia para 0 setor nesses Oltirnos anos, que C turismo jà fol deflagrado.
A consolidaçâo püblica e institucional da Secretaria, que, corn certeza, marca
urn flOVO mornento e urna nova etapa, porque muitas das etapas já foram
alcançadas, muita coisa tern sido feita neste rnornento, dar-se-á, acredito, ate
o final de agosto, quando entregarernos, a Assembléia, a Presidéncia desta
Casa, oficialmente aprovado, a projeto de lei ao Governador Itarnar Franco.

O Sr. José Mozart Arantes - Sr. Presidente, corn todo o respeito, quero
saudar a Mesa e o Plenário, mas quero fazer uma sugestão, para que CS
próxirnos fóruns, principalmente da area de turismo, sejam realizados em
apenas uma etapa - de preferéncia após a horàrio do almoço. Caso contrário,
o Plenário fica vazio, apesar de hoje, na pane da rnanhä, o Plenário ter
estado maravilhosamente cheio. Estamos percebendo que na hora em qua
tiverrnos de tornar decisOes extrernamente importantes nâo contaremos corn
a colaboracao de muitos participantes interessados no turismo ern Minas,
porque jé não se encontram na Casa. Isso aconteceu em Formiga, no dia 11,
quando V. Exa., Secretario Adjunto de Turismo, estava presente e não houve
problema no final da tarde.

No final de agosto, na segunda etapa, vai ocorrer urn impasse -já entreguei
o convite a PresidOncia. Solicitei a funcionária que confirmássemos para a
Ultirna sexta-feira do rinds de agosto urn novo forum de debates sobre o
desenvolvirnento do circuito turistico de FURNAS, patrocinado pela Prefeitura
de Passos - corno foi patrocinado pela Prefeitura de Formiga, corn a
assisténcia técnica da Faculdade de Turisrno de Formiga.

Em segundo lugar, quero solicitar ao futuro Secretário - se dependesse de
rnirn seria a Secretário de Turismo de Minas, cornpanheiro qua tambem
esteve em Formiga conosco - que fosse dada voz ao interior, porque Ia
também ha vida inteligente. Estão querendo tornar decisoes em Belo
Horizonte, esquecendo-se que 99% ou mais do turismo é feito no interior.
Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - No que tange a sugestão de V. Sa., esta Presidéncia
gostaria de render as homenagens e rnanifestar seu reconhecimento ao
esforço, especialmente da Deputada Elbe Brandao, para conseguirrnos esta
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data para realizar hoje este ciclo de debates. Felizmente, esta Casa esta
concorridissima em termos de eventos e ternos tido dificuldades para realiza-
los.

Aproveito para fazer a propaganda de que amanhã, a tarde, juntamente
corn as Cornissoes de Meio Arnbiente e de Fiscalizaçâo Financeira, que
presido, estaremos fazendo debates sobre as obras do PROSAM. Foi muito
dificil conseguir a data para essa reunião. Concordo corn as ponderaçoes do
Sr. José Mozart. Realmente, tinhamos muita coisa para discutir ern tao pouco
tempo.

A outra pergunta é do Sr. Cássio Avelino, para o Sr. AntOnio Henrique
Barges Paula. Qual a estrategia do Governo Itamar Franca para apresentar
Minas Gerais aos mineiros e ao Brasil? Existe algurn prograrna estadual de
conscientizaçâo turistica? He ainda pergunta de Valeria Valquer, na mesma
linha: existe algum prograrna estadual de conscientizacâo turistica? ,Já foi
pensada algurna forma de inclusao do turismo no ensino básico coma forma
de fortalecimento das comunidades anfitriãs?

0 Sr. AntOnio Henrique Barges Paula - Gostaria de agradecer ac, Cássio,
não so pela pergunta, rnas também pelo belissima trabalho que apresentou
hoje, pela grande contribuiçâo que tern dada ao desenvolvirnento turistico do
Estado de Minas Gerais. 0 nasso Estado e a Cinico do Pals em que se fez urn
trabaiho dessa natureza - sobre as estudos da palitica turistica no Estado.

Na verdade, Cassio, a que ocorre e qua primeiro temos que organizar a
produto, e a nassa estratégia parte de vérias açOes que já se iniciaram.
Dentre elas, a principal, que, inclusive, foi trabalhada de forma exaustiva na
parte da rnanhã, pela Dra. Ana Maria, é o prograrna de municipalização
nacional de turisma. Hoje, em Minas Gerais, ha 123 municipios engajados,
nos quais ha urn verdadeiro exército, de aproximadamente 140 pessoas, que
chamamos de agentes multiplicadores municipals. Na grande malaria são
funcionârios da Prefeitura, e agora estamos pretendendo firmar corn o Dr.
Roberto Fagundes, assim qua a Secretaria for instalada, urn grande convénio
atraVés da Associação Cornercial, pelo qual tambem as seus membros vão
fazer parte das brigadas. Hoje ternos 140 pessoas, rnas corn esse convénia e
atingindo 195 rnunicipios chegaremos a ter pelo menos 300 agentes
multiplicadores rnunicipais.

Essas pessoas tern sido as nossos interlocutores em urn processa que se
iniciou cam a carnpanha de conscientização turistica. Gostaria de reafirmar
aquilo que a Ana falou: não vamos desenvolver turisrno local se as pessoas
nao quiserem que seja desenvolvido.

0 Governador Itarnar Franco, enquanto Presidente da Repüblica, propOs o
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Prograrna Nacional de Municipalizaçao do Turismo, porque já sabia que as
coisas so acontecern de baixo para cirna nos municipios. Existe vida
intehgente, aim, como 0 Mozart falou, e muito superior a da capital no interior
do Estado de Minas Gerais. 0 interior tern dado IicOes de como organizar e
desenvolver a turismo e de como organizar uma festa. Portanto, ha urn
grande programa de conscientizaçâo turistica, que é a primeira fase de
qualguer processo.

Logo em seguida, instalam-se os Conseihos Municipals de Turismo e Os
fundos. Hoje existern aproxirnadamente 68 Conselhos Municipals de Turismo
instalados em Minas Gerais e uns trinta e poucos fundos. Entâo, precisamos
planejar.

Corn a ajuda desses Conseihos Municipais e corn toda essa estrutura,
iniciarnos urn planejarnento que, no caso de Minas, tern sido feito em nivel
rnicrorregionai, corno desejarn as próprios municipios, e depois em nivel
municipal- Ja estâo prontos aproximadamente 19, para depois ser feito urn
piano malor, ern nivel de Estado.

Aqui ha vários agentes muitiplicadores, corno o Mauricio, a Mauriléia e urna
série de pessoas que ja estão no processo. Aquele "case" de Sete Lagoas,
apresentado em urna fita de video, já é seu resultado. A Jaisa, uma das
nossas voluntarias, a época estava na Secretaria de Turismo ern Sete
Lagoas.

Então, organizados as destinos, podernos divulgar essa Minas Gerais que
as pessoas näo conhecern, preocupados corn a auto-sustentabilidade e
garantindo os atrativos naturais, culturais e artificiais, inclusive para as futuras
geragOes. Alguns ja estao prontos. Assirn que a Secretaria for irnplantada,
começaremos a lançá-los.

A Deputada Elbe Brandâo - Deputado Marcia Cunha, urn aparte. Estou urn
pouco receosa do esvaziamento desta reuniâo, apesar de crer que as
pessoas frcarâo ate o final. Entao, gostaria de pedir a V. Exa. que colocasse
em discussao e votaçâo essa ernenda.

F tambem me permito ir urn pouco mais além, na certeza de que V. Exa. e
eu nos incurnbirernos da aprovação do projeto da Secretaria: quero
apresentar uma moçäo de apoio a Antonio Henrique, corn a aquiescéncia de
todas as entidades presentes, para que saia desta plenária indicado para
ocupar o cargo de Secretário de Estado de Turismo.

0 Sr. Presidente - Esta Presidéncia solicita a Deputada Elbe que faca a
leitura da sua proposta.

A Deputada Elbe Brandâo - Pectiria dispensa, porque, como já a receberarn,
acredito que as pessoas, nesse rneio tempo, ja a tenharn lido, senâo
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gastariarnos em torno de 15 minutos. Portanto, a nâo ser que as pessoas
queiram, pediria a dispensa dessa leitura, acreditando que todos ja tenharn
recebido e lido a proposta de emenda, que dispoe sobre a criação da
Fundaçâo TURMINAS e dá outras providéncias.

o Sr. Presidente - A ilustre Deputada Elbe Brandâo e todos as dernais
Deputados tern a prerrogativa de apresentar emendas, sugestOes aos
projetos de iniciativa desta Casa e tarnbém de iniciativa do Executivo. Porém -
acredito que todos estejamos entendendo assim -, a ilustre Deputada gostaria
de apresentar essa sugestâo nâo apenas como de sua iniciativa, mas
referendada par esta plenária. E foi por isso que transforrnamos esta reuniäo
numa plenéria.

Varnos, entâo, colocar em votação a solicitaçâo da ilustre Deputada. Em
votação, a sugestäo e o requerimento da ilustre Deputada Elbe Brandâo.
Aqueles que estejam de acordo permaneçam como se encontram; Os
contrários devern se rnanifestar. (- Pausa.) Aprovados, registre-se, par
unanimidade. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - Ja que fuzernos uma pausa, iremos apreciar, agora, urna
moçâo que serâ conduzida pelo ilustre companheiro George Norman Kutova.

0 Sr. George Norman Kutova - Sr. Presidente, passarei a leitura da moçâo:
As instituiçOes signatárias da presente moção desejam aproveitar a

oportunidade de realizaçao do Ciclo de Debates Turismo: Reakdade e
Perspectivas para externar suas preocupaçOes quanto a possibilidade de ser
aprovada, pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, um projeto de lei que
restringe a atividade de feiras e exposiçOes de promoçâo comercial na Capital
do Estado e inibe a sua realizaçâo.

A perspectiva de que tal legislaçâo passe a existir representa inequivoca
ameaça ao desenvolvimento do setor de turismo da Capital e do Estado,
particularrnente no vital segrnento do turismo de negOcios e eventos, objeto
prioritário das politicas estadual e municipal para 0 setor.

Além de indisfarçável retrocesso no exercicio da atividade turistica, a
simples hipôtese de tal legislaçâa ja submete o turisrno de Minas a urna
avaliagâo nacional extrernarnente vexatória, nâo condizente corn os esforcos
püblicos e privados que abrern para o Estado uma nova e prornissora
perspectiva de desenvolvimento econômico e social.

Bela Horizonte, 24 de junho de 1999.
Esta moçâo foi assinada por representantes do Conselho de Turisrno da

Federacâo do Cornércio de Minas Gerais; da Associacão Cornercial de Minas
Gerais; da Associaçâo Brasileira de Agentes de Viagem de Minas Gerais; da
Associacao Brasileira de lndUstria de Hotéis de Minas Gerais; da Fundacão



U
302

Belo Horizonte Turismo e Eventos - Belo Horizonte Convention e Visitors
Bureau; da Uniãa Brasileira dos Promotores de Feiras, da Associação Mineira
de Empresa de Turismo Rural; da SINTRATUR, da Câmara da IndUstria de
Turismo da Federaçao das IndUstrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -;
da Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo, da Associaçâo Mineira de
Ecoturismo e, para nossa felicidade, pelos Deputados Márcio Cunha e Elbe
Brandão, qua reafirniarn assim seu compromisso corn o desenvolvimento da
atividade turistica.

Desejariarnos, Sr. Presidente, que tal rnoção, se não infringir o rita deste
evento, fosse submetida a apreciaçäo do Plenário.

o Sr. Presidente - Em discussão, a moção apresentada pelo ilustre
companheiro George Norman. Em votaçâo. Aqueles que estaa de acordo
permaneçarn coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada por unanimidade.

Esta Presidéncia gostaria de aproveitar a ensejo para justificar,
publicamente, que o cornpanheiro Norman, através do Conseiho Municipal de
Turisma, fez algurnas reuniOes, inclusive na Camara Municipal, as quals não
pude estar presente, mas minha assessoria esteve, e não é outra a minha
opiniãa. lnfelizmente, par urn lado, e felizmente, por autro, não estou mais na
Cãmara para defender a "trade", mas acho possivel que cansigamos fazer as
Vereadores compreender que essa proposta e absolutamente descabida.

Pergunta do cornpanheira Homero Brasil, da TURMINAS, a esta
Presidencia: 'A realidade orçarnentária da TURMINAS é dura atualmente.
Quais são as perspectivas para dotar a futura Secretaria de Turisma e a
TURMINAS corn orçamentas satisfatôrias para que possam cumprir sua
missão institucional?"
0 Sr. Presidente - Todos estäo percebendo que existe uma proposta do

Governo do Estado de criacão da Secretaria de Turismo, corn a concomitante
extinção da TURMINAS. 0 Secretário revelava-nos, e creio ser do
canhecirnenta da rnaiaria de vacés, que a arçarnento destinada a TURMINAS,
portanto, seria a orçarnento da Secretaria. Mas posso garantir ao Homero e
aos funcionários da TURMINAS aqui presentes, em rneu norne, em name da
nossa Presidente, Elbe Brandao, e de todos as Deputadas da Comissão, que
seguramente esse assunto será discutido par tados nOs e provavelmente
faremos urna audiência p(iblica para debater esse projeta, quando ouvirernos
os funcionários da TURMINAS.

Pergunta de Geraldo Giovani, Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de
João Monlevade, ao Antonio Henrique: "Nossa cidade de .João Monlevade é
hoje reconhecida corno cidade-pOIo em sua reçiâo, apesar de sua importância
palitica e econOmica encontrar-se sacrificada pelo fantasma do desemprego,
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pela sua localização as margens da BR-262, a BR VitOria, onde trafegam
cerca de 13 mil veiculos par dia. A cidade vem se transformanda em cidade-
darmitória dos turistas a carninho do mar.

o que fazer para atrair a atenção destes, a tim de investirem e gerarem,
emprego e renda para as moradores de Monlevade e região?

Observação: Monlevade lacaliza-se a 120 km de Bela Horizonte, mais ou
menos a 130 km de Ouro Preto e Mariana, a 70 km de Itabira, e já está
classificada, pela EMBRATUR, como cidade corn potencial turistico, além de
ser considerada, também, urna das prirneiras cidades do Estado de Minas em
qualidade de vida e em opçOes de negOcios.

o Sr. Antonio Henrique Borges Paula - Na verdade, e iniportante que se
entenda o Governo coma unidade. Existe urn departamento, aqui
representado, que se chama INDI e tern tratado de atrair investimentos.
Assim coma trouxe a Fiat AutomOveis, recentemente, tern urn cadastro de
vArios ernpresários que desejarn fazer ernpreendimentos no Estado de Minas
Gerais. Aconselha-o a procurar 0 INDI, que está aqui representado pelo
Tarqüinio.

Em reiação ao desenvolvimento de João Monlevade, acho que poderiarnos,
nâo nesta plenéria, mas num prôximo mornento, montar urna estratégia para
o desenvolvimento turistico desse municipio.

o Sr. Presidente - Pergunta da Prefeitura Municipal de BrasOpolis, para a
Sr. AntOnio Henrique: "Qual a perspectiva da Secretaria Estadual de Turisrno
em relação ao desenvolvimento das cidades do Sul de Minas, onde
predomina urn grande potencial para a turistico rural e ecológicoT.

o Sr. Antonio Henrique Barges Paula - He um planejamento de vários
prograrnas e projetos para a Sul de Minas. Estamos resgatando urn trabalho
muito bern feito pela TURMINAS, pelo SENAC. pelo CEBRAE, pela EMATER,
são várias entidades, em algumas fazendas dessa região. Tambérn dividimos
a região em alguns pOlos, cidades que, par si sos, se vendem. 0 mais
importante é se tern, no Sul de Minas, a que é rnais precioso no Pals e no
mundo: a proximidade do maior pOlo ernissor de turismo do Pals, que é a
Estado de São Paulo, corn estradas rnuito boas, de fácil acesso e prOximas. E
existe, em algumas dessas cidades, un,a infra-estrutura hoteleira
considerAvel e ociosa. Entao, está muito facil desenvolvermos essa região,
que esté dividida em várias sessOes.

A Sra. Maria Cecilia Nogueira - Não e uma pergunta, mas urn depoimento.
Vou pegar esse gancho: turismo - realidade e perspectivas. Na UFMG, não
temos um curso de turismo, mas um curso de graduação que estâ ern fase de
estruturação, sendo o Prof. Heloá - que está participando desde 6 inicio deste
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evento - urn dos coordenadores. Ternos a cornpetencia instalada para o
desenvolvirnento de pesquisas e já temos pesquisas na area de turismo,
desenvolvidas pelo Instituto de Geociencias. E grande 0 nOrnero de atracöes
turisticas que existern na Universidade e o nürnero de eventos que
prornovernos, como congressos e exposiçães. Acredito que o prOprio
'campus" da Panipuiha pode ser considerado uma atraçâo turistica. Ternos a
Museu de História Natural; a Jardirn Botanico, que abriga o Presépio do
Pipiripau; a promoçâo do Festival de Inverno, quando Ouro Preto tern a
ocupação total de sua hotelaria e é urn evento corn repercussão internacionat.
Ternos, tanibém, areas a serem construidas, e existe, al, urn propósito de
construçâo de equiparnentos culturais, que tambem tenharn parque turistico.
Quero dizer corn isso, Iimitando-me a esses exemplos, que acreditamos que,
sern perder a dimensao do impacto acadOmico, a essOncia da universidade,
podemos constituir parcerias corn as areas privada e pOblica, buscando aliar
o impacto acadérnico ao turistico, em vista do desenvolvimento sôcio-
econOmico do Estado. Nesse sentido, sO para mencionar o fato aos
componentes da Mesa, por convite da Reitoria, já estiverarn Ia a Secretário
Adjunto de Turismo do Estado, Dr. AntOnio Henrique, e 0 Presidente do
Conseiho de Turismo de Belo Horizonte, Dr. George Norman. Puluito abrigada.

o Sr. Ademir Rachid - Boa-tarde. Primeirarnente, quero cumprimentar
respeitosarnente a Mesa e dedicar o meu abraço a Profa. Magda, professora
de Geografia EconOrnica, e também ao Prof. Ebi Xavier, rneu professor de
Educaçao e Meio Ambiente.

Quero fazer algumas recordaçöes, que para o turismo são importantes. Jth
tenho os bigodes brancos e fiz o primàrio na segunda rnetade da década de
50. Aquela época, as professoras de 4a série reuniam os alunos e faziam
passeios ao final dos estudos de Geografia e da História Pátria para
conhecerem toda a cidade e arredores.

Para o nosso azar, infelizrnente, veio o Governo de exceção em 1964, e sO
podiamos nos reunir em arnbientes fechados. Então, a geração rnais jovem
aprendeu a ficar fechada. Isso ataca o turismo. Dá rnedo sair e ir a algum
lugar.

Para mim, a turismo, na verdade, é a materialização da antropologia
filosOfica. Quando a homem sal, numa viagem de turismo, eleva 0 corpo para
sentir a felicidade. Eleva o espirito para tornar-se mais alto, mais elevado. Ele
eva o seu psiquismo para namorar suas emoçOes. Então, e esse o recado
que queria dar e que acho importante para a turisrno. Estou envolvido corn
urn pequeno hotel-fazenda, e é isso que devemos fazer - buscar a
antropologia filosOfica no turismo. Muito obrigado.
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o Sr. Edinar dos Reis - Boa-tarde, sou representante dos estudantes de

Turisrno da Universidade Newton Paiva e queria manifestar a nosso apoio a
criação da Secretaria de Turismo, que será muito importante para a turismo
mineiro, nacional e internacional.

Quero fazer urna pergunta so Secretário Adjunto: coma a Secretaria pode
apoiar e colocar o estudante de Turismo no mercado de trabatho?

o Sr. AntOnio Henrique Borges Paula - Agradeço e gostaria de pedir ajuda
aos Deputados aqui presentes, e, em especial, ao Deputado Mãrcio Cunha,
porque, quando se vai construir uma ponte, contrata-se urn engenheiro;
quando se vai abrir uma farmácia, tern-se que ter urn farrnacOutico
responsável e assim por diante. Como a rnunicipio pode ser considerado
corno de potencial turistico, pode ter urns proposta de desenvolvimento
turistico sern urn bacharel em Turismo, sem uma pessoa que entenda disso?
E algo totalrnente impossivel, a rneu ver. 0 rnunicipio não está tratando a
caso corn a seriedade que deveria ter e não sabe a importância do bacharel
de Turismo ern seu quadro. F desejo nosso, e, corn a ajuda desta Casa,
querernos transformar ern lei a id6la de que, para que o municipio seja
considerado de potencial turistico, ele tenha que ter urn bacharet em Turisrno.

Esse é a grande desejo da Secretaria de Turisrno, e gostaria de passar isso
ao Deputado Márcio Cunha.

o Sr. Presidente - Faço rninhas as palavras do Secretário Antonio Henrique,
e pode ter certeza de que hoje existe urna cornpreensão rnuito grande de que
as cursos especializados ern turismo, carno lernbrava agora a Deputada Elbe
Brandão, eram minirnos e hoje são de grande interesse.

Recentemente, Ii em urn Jamal sobre uma cidade, não me lembro qual, em
que a curso de Turisrno foi a mais disputado. Sem düvida alguma, todos nós,
hoje, ternos de voltar nossos olhos e nossa atencãa para esses futuros
profissionais, que precisam e merecem todo o nosso apolo.

Esta PresidOncia noticia o II Encontro do FOrurn Perrnanente para a
Desenvolvimento do Circuito Turistico do Lago de Furnas. Essa solicitaçäo
nos veio das Prefeituras Municipals de Formiga e de Passos e da Faculdade
de Turismo de Formiga - FATUR.

Esta Presidéncia, em name de todos, man'rfesta as seus mais sinceros
agradecimentos as autoridades, aos expositores, aos representantes de
entidades e aos demais convidados pela honrosa presença.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIQOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 61/99

Camissão de Constituição e Justiça
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RelatOrio

De autoria do Deputado Joâo Leite, o Projeto de Lei n o 61199 objetiva
declarar de utilidade pOblica a Associacâo dos Membros do Grupo Luta pela
Vida, corn sede no MunicIpio de Uberlandia.

o projeto fol desarquivado, a requerimento do prOprio autor, nos termos do
art. 180, § 20, do Regirnento Interno, e, a seguir, encaminhado a esta
Comissâo para serem examinados os aspectos juridicos, constitucionais e
legais, conforme prevé o art. 102, III, "a", do mesmo Diploma.

Fundamentação
Os requisitos que devem ser entendidos para que as sociedades civis em

funcionamento no Estado seam declaradas de utilidade pUblica estão
enunciados no art. 10 da Lei no 12.972, de 2717/98.

Pelo exarne da documentaçâo que instrui os autos do processo, constata-
se 0 inteiro atendimento as exigéncias all mencionadas, razâo pela qual nâo
vislumbranios Obice a aprovação do projeto.

Apenas objetivando retU9car o nome da entidade, apresentarnos emenda ao
projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 61/99 corn a Emenda n o i, apresentada
a seguir.

EMENDA N O 1
Dé-se ao at 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica o Grupo Luta pela Vida, corn

sede no Municipio de Uberlândia.".
Sala das ComissOes, 1 0 de juiho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - AntOnio JUlio - Agostinho

Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 116/99

Comissào de Constituicâo e Justiça
Relatôrio

O Deputado Joâo Leite, por meio do Projeto de Lei no 116/99, pretende seja
declarada de utilidade pUblica a Casa de Apoio a Crianca Carente de
Contagem, corn sede no Municipic de Contagem.

O projeto foi desarquivado, nos termos do art. 180, § 30, do Regimento
Interno, e, a seguir, encarninhado a esta Comissâo para serem examinados
os aspectos juridicos, constitucionais e legais, conforrne propOe o art. 102, III,
"a", do mesmo Diploma. 	 -

Fundamentaçäo
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Os requisitos qua devem ser atendidos para que as sociedades civis em

funcionamento no Estado possam ser declaradas de utilidadepUblicaestao
enunciados no art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentaçäo que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento as exigéncias all mencionadas, razâo pela qual näo
vislurnbranios Obice a tramitaçâo do projeto nesta Casa.

Conclusâo
Em face do aduzido, conctuimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 116/99 na forma original.
Sala das ComissOes, 1 0 d juiho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

AntOnio JUlio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 220199

Comissâo de Constituicâo e Justiça
RelatOrio

O Projeto de Lei no 220199, do Deputado Cesar de Mesquita, objetiva
dectarar de utilidade pUbtica a Fundaçäo Francisco Cambraia, corn sede no
Municiplo de Itapecerica.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem 0 projeto a esta Comissâo para
ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto nos arts. 188 e 102,
Ill, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentação
Os requisitos que devem ser atendidos para que as sociedades civis em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pUblica estâo
enunciados no art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentacâo que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento as exigências all mencionadas, razão pela qual nâo
vislumbramos óbice a aprovaçâo do projeto.

Conclusâo
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionatidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 220/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 10 dejulho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 377/99

Comissâo de Constituicão e Justiça
Relatorio

0 Deputado Mauri Torres, por meio do Projeto de Lei no 377/99, pretende
seja declarada de utitidade pCiblica a Associacâo de Pais e Amigos dos
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Excepcionais - APAE de São Dorningos do Prata, corn sede nesse municipio.
Publicado em 1016199, foi a projeto distribuido a esta Comissao para exarne

preliminar, nos termos do art. 188 edo art. 102, III, a", do Regimento Interno.
Fundamentaçao

A entidade ora examinada e pessoa juridica, conforrne comprova a
documentaçao juntada ao processo e, de acordo corn o atestado da
autoridade competente, funciona ha mais de dais anos, contando corn
diretoria idOnea, cujos menibros não são remunerados pelos cargos que
exercern.

Par preencher as requisitos estabelecidos na Lei n o 12.972, de 27/7/99,
torna-se habilitada ac titulo de utilidade pUblica.

Apenas para retificar 0 name da entidade, apresentamos emenda ao art. 10
da proposição.

Conclusao
Em face do relatado, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 377/99 corn a Ernenda n o 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N O 1
De-se ac, art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE de São Domingos do Prata, corn sede nesse
inuniciplo.".

Sala das CornissOes, 1 0 de juiho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 378/99

Comissao de Constituiçao e Justice
Relatório

0 Projeto de Lei n° 378/99, do Deputado Rémolo Aloise, objetiva declarar
de utilidade pUblica a Obra do Berço Santa Tereza de São Sebastião do
Paraiso, corn sede no Municiplo de São Sebastiâo do Paraiso.

Publicado no dia 10/6/99, vem o projeto a esta Cornissão para ser
examinado prelirninarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundarnentaçao
A matéria e regulada pela Lei n° 12.972, de 2717/98, que estabelece as

requisitos indispensãveis a declaração de utilidade pUblica, as quals foram
plenamente atendidos, conforrne comprova a documentaçao constante no
processo.
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Verificamos, assirn, que a entidade tern personàlidade juridica;. esté ern

funcionarnento ha mais de dais anos, e sua diretoria é composta par pessoas
idOneas, que nao recebem remuneração pelo exercicio de suas funçOes.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 378199 na forma original.
Sala das ComissOes, l°de juiho de 1999.
Antonio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 380/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatôrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, visa a
declarar de utilidade pUblica a Associação Metodista de Ação Social - AMAS
Poços de Caldas -' corn sede no MunicIpio de Poços de Caldas.

ApOs ter sido publicada, a proposição foi distribuida a esta Comissão, para
ser examinada preliminarmente, nos terrnos dos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçâo
Examinada a documentação juntada ao processo, verifica-se que a referida

entidade possui personalidade juridica própria, encontra-se em
funcionamento ha mais de dais anos, e as cargos de sua direção não são
rernunerados, sendo ocupados par pessoas idOneas. Sendo assim, a
entidade preenche as requisitos previstos na Lei n° 12.972, de 2717/98,
tornando-se habilitada a receber o titulo declaratOrio de utilidade pUblica.

Esclarecemos que estamos apresentando emenda somente para retifucar a
name da entidade.

Conclusâo
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 380/99 corn a Ernenda n° 1, apresentada
a seguir.

EMENDA N O 1
Dé-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacao Metodista de

Ação Social - AMAS Pocos de Caldas -, corn cede no Municipio de Poços de
Caldas.".

Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1999.
Antonio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier - Paulo Piau.
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PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 384199

Cornissao de Constituiçao e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei no 384/99, do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, visa a
declarar de utilidade pUblica a Associaçâo de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Monte Belo -, corn sede nesse municipio.

Publicado no 'Diário do Legislativo", vem 0 projeto a esta Comissâo para
ser examinado preliminarrnente, nos termos do disposto no art. 102, lii, "a",
do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
Os requisitos que devem ser atendidos pam que as sociedades civis, as

associaçoes e as fundaçoes, constituidas ou em funcionarnento no Estado,
possam ser declaradas de utilidade pUblics estäo enunciados no art. 10 da Lei
no 12.972, de 2717/98.

Pelo exame da documentaçâo que instrui os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento as exigéncias all mencionadas, razâo pela qual nâo
vislumbramos ãbice a aprovação do projeto.

Conclusao
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pals legalidade do Projeto de Lei n° 384/99 na forma original.
Sala das Cornissoes, 1 0 dejulhode 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Antonio JUlio - Eduardo Daladier.
PARECER PARJA TIJRNO LIJNICO DO PROJETO DE LEI N O 385/99

Cornissao de Constituiçao a Justiça
RelatOrio

0 Projeto de Lei n° 385/99, do Deputado Ivo José, objetiva declarar de
utilidade pUblica o Movimento Muiher Marginalizada, corn sede no MunicIplo
de Ipatinga.

Publicado no "Diârio do Legislativo", vem o projeto a esta Comissao para
ser examinado preliminarniente, nos termos do disposto no art. 102, III, "a",
do Regimento lnterno.

Fundamentaçâo
A proposiçâo encontra-se corretarnente instruida corn os documentos

indispensaveis a declaraçao de utilidade pUblica previstos na Lei n o 12.972,
de 2717198, que regula a matéria.

Constatarnos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade juridica,
esté em funcionarnento ha mais de doEs anos e sua diretoria e composta por
pessoas idOneas a que não recebem remuneraçâo pelo exerciclo de suas
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funçOes.

Apenas para retificar o norne da entidade, apresentamos ernenda ao art. 10
da proposiçâo.

Conclusâo
Pelas razOes expostas, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 385/99 corn a Ernenda n° 1; a seguir
apresentada.

EMENDA N° I
Dé-se ao art. 1 0 a seguinte redaçào:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Movimento Muiher

Marginalizada - MMM -, corn sede no Municiplo de Ipatinga.".
Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1999.
AntOnio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau - Agostinho

Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER PARATURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N o 386/99

Comissâo de Constituição e Justica
Relatório

0 projeto de lei em epigrafe, de iniciativa do Deputado Ivo José, visa a
declarar de utilidade pUblica a Associaçâo dos Aposentados e Pensionistas
de Conselheiro Lafaiete, corn sede no Municipio de Conselheiro Lafalete.

Publicado em 12/6/99, vem o projeto a esta Cornissâo para ser examinado
prelim inarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/co art. 102, Ill, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 2717/98, que estabelece os

requisitos indispensáveis a declaracão de utilidade pUblica, os quais foram
plenamente atendidos, conforme comprova a docurnentaçâo constante do
processo.

Verificarnos, pois, que a entidade tern personalidade jurIdica, está em
funcionamento ha mais de doEs anos e sua diretoria e cornposta por pessoas
idOneas e qua nâo recebem remuneraçâo pelo exerciclo de suas funçOes.

Conclusâo
Ern face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 386/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, l°de julho de 1999.
AntOnio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Paulo PEau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 387/99

Comissâo de Constituicão e Justiça
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Relatôrio
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epigrafe objetiva

declarar de utilidade püblica a Associaçao Atlética Esportiva Canto de Rua -
AATLESCAR -, corn sede no Municipio de Governador Valadares.

Publicado no "Diário do Legislativo", no dia 17/6/99, vem o projeto a esta
Cornissao para ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no
art. 188, c/co art. 102, lU, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentaçáo
De acordo corn o art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7198, para qua urna

entidade seja declarada de utilidade póblica, deve ter personalidade juridica,
sua diretoria deve ser cornposta por pessoas idOneas, nâo remuneradas pelo
exercicio de suas funçOes e estar em funcionarnento ha rnais de dois anos.

Analisando a documentacâo apensa ao processo, constatamos que a
Associaçâo em evidência atende aos requisitos constantes na referida lei
estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 387/99 na forms original.
Sala das Comissoes, 1 0 de julho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Antonio JUlio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 392199

Comissao de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, 0 Projeto de Lei no 392199 visa
a declarar de utilidade pUblica a Creche Lar Frei Toninho, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, III, "a', do
Regimento Interno, a proposição, apOs ser publicada, foi distribuida a esta
Comissao, a firn de ser exarninada preliminarmente quanto aos aspectos
juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretarnente instruida corn• os documentos

indispensáveis a declaração de utilidade pUblica, prevista na Lei n° 12.972, de
2717/98, que regula a matéria.

Urna vez que as exigéncias all mencionadas foram inteirarnente atendidas,
conforme se pode constatar da análise dos autos do processo, nâo
encontramos abice de natureza constitucional e legal a tramitaçao do projeto.

Conclusäo
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Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 392/99 na forma apresentada.
Sala das CornissOes, 1 0 de juiho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antonio JUlio -

Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PAPA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 397/99

Comissâo de Constituiçâo e Justiça
RelatOrio

o projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Joâo Leite, objetiva
declarar de utilidade pUblica o Grupo Beneficente e Recreativo da 3 a Idade da
Regiâo Metropotitana de Belo Horizonte "Turrninha Alegre", corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo", vern o projeto a esta Comissâo para
ser exarninado preliminarrnente. nos termos do disposto nos arts. 188 e 102,
Ill, "a", do Regirnento lnterno.

Fundarnentacäo
o assunto materializado no projeto está sujeito aos ditames da Lei n°

12.972, de 27/7/98, que estabelece critérios para a declaraçâo de utilidade
pUblica, os quais, no caso, foram plenarnente atendidos, conforme comprova
a documentação apensa ac, processo.

Constatarnos, assim, que a referida entidade está em funcionamento ha
mais de dois anos e tern personalidade juridica e que sua diretoria é
composta por pessoas idoneas, que não recebern remuneraçäo pelo
exercicio de suas funçOes.

Conclusão
Pelas razOes expostas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e peta legalidade do Projeto de Lei n° 397/99 na forma
proposta.

Sala das ComissOes, 1 1 de julho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - AntOnio JUlio.
PARECER PAPA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 405/99

Comissão de Constituiçâo e Justiça
Relatorio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epigrafe tern por
objetivo instituir a Cornenda da Paz Chico Xavier, destinada a homenagear
pessoas fisicas e juridicas que se tenham destacado na promoção da paz.

A proposiçâc foi publicada em 24/6199 e, a seguir, distribuida a este Orgâo
colegiado, ao qual compete apreciar preliminarmente a matéria, estritarnente
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quanta a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade, conforme
estabelece a art. 145 do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A instituiçâo de homenagern honorifica pelo poder pUblico constitui matéria

de competéncia reservada ao Estado federado, conforme se infere da leitura
do § 1 1 do art. 25 da Constituiçao da RepUblica e do exarne do art. 22 do
rnesmo diploma. Expliquernos: enquanto aquele dispositivo estatui que são
reservadas aos Estados as competéncias que não Ihes sejam vedadas pela
própria Constituiçâo Federal, o art. 22 enumera as competencias legislativas
atribuidas exciusivarnente a Uniäo, não se incluindo a prestaçao de
homenagens.

Para afastar qualquer düvida quanto a legitirnidade de Estado federado
legislar sobre a matéria em causa, que porventura possa advir do inciso XVII
do art. 90 da Constituição mineira, segundo o qual compete privativamente ao
Governador do Estado conferir condecoraçao e distincao honorificas, cumpre-
nos salientar que tal comando diz respeito a competéncia material, não a de
legislar.

Atendendo a esse preceito, Os arts. 60 e 70 da proposição prevêem que
tanto a publicaçao da relação dos agraciados quanto a entrega do diploma e
da rnedalha serâo efetivadas por ato do Governador do Estado.

Destarte, IIaO vislumbramos obice de natureza juridica a aprovacao do
projeto de lei sob comento.

Conclusao
Em face do relatado, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 405/99 na forma proposta.
Sala das Cornissoes, 1 1 dejulho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Paulo Piau - Antonio Julio.
ACT/GAP/SWB/aop

PARECER PAR.A 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 37/99
Cornissao de SaUde

Relatorio
De autoria do Deputado Rogerio Correia, o Projeto de Lei n o 37/99 dispOe

sobre a criação de cães no Estado e dá outras providencias.
0 projeto foi distribuido a Cornissâo de Constituicão e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo
no 1. Logo apOs, foi o projeto apreciado pela Cornissao de Direitos Humanos,
que concluiu pela aprovação do referido substitutivo corn a Emenda no 1, que
apresentou.
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Por força de requerimento do Deputado Paulo Piau, velo o projeto a esta

Comissäo para receber parecer, nos termos do art. 183 do Regirnento
Interno.

Fundamentação
0 assunto de que trata o projeto encontra-se presentemente sob o foco das

atençoes da midia, que tern noticiado corn frequência casos graves de
ataques de câes a pessoas que tram sofiido as mais variadas conseqüências.
Vista por esse ângulo, a situaçao é preocupante.

Entretanto, trata-se de matéria polémica, sujeita a questionarnentos. Se, de
urn ado, estão os interesses das vitimas e da sociedade em geral, de outro,
ternos as criadores sérios e Os zelosos proprietãrios de càes das ragas
mencionadas no projeto.

Por esse motivo, nao nos parece que o rnelhor caminho seja a extinção de
tais ragas. lsso seria, a nosso ver, um retrocesso e uma medida radical. Se
hoje lamentamos a extinçao de tantas espécies de animais, se são feitos
tantos esforcos para a preservaçâo de seres que correm risco de
desaparecer; enfim, se ha uma forte preocupação dos Poderes constituidos e
de particulares ern preservar a biodiversidade, coma vem sendo
sistematicarnente divulgado pela midia, não nos parece razoável promover o
desaparecimento de nenhurn tipo de animal.

Existern cães de ragas consideradas perigosas que, passando por
adestrarnento adequado, tornam-se Uteis, servindo como câes de guarda,
sern agressividade excessiva. No entanto, e importante observar que tern
ocorrido o contrãrio: niuitos donos de cães de ragas consideradas perigosas
direcionam mal suas caracteristicas, potencializando sua ferocidade.

Na verdade, corn adestramento especifico, é possivet transformar em fera
urn cão de qualquer raça. 0 problerna esté na forma como as pessoas lidarn
corn o animal, e não, na raga do câo.

Parece-nos oportuno cercar de cuidados a manutenção de cäes de
qualquer raga, de rnédio e grande porte, assurnindo seus proprietários as
riscos que oferecern as anirnais e as possiveis conseqüéncias.

Estarnos, pois, de acordo corn o Substitutivo no 1, da Cornissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda no i, a ele apresentada pela Comissão de
Direitos Humanos.

Entretanto, parece-nos pouco oportuno apontar algurnas ragas, isentando-
se outras que possam iguatrnente representar perigo para a população.
Preferimos, pals, alterar as termos usados para "todas as ragas de médio ou
grande porte".

Assim, apresentamos a Emenda no 2 ao Substitutivo no 1, a.. qual,
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acreditamos, tornarã mais clara a proposiçâo.
Conclusâo

Em face do exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 37/99 na
forma do Substitutivo n o 1 da Comissão de Constituiçâo e Justiça, corn a
Emenda no 1, da Cornissão de Direitos Humanos, e a Ernenda n o 2,
apresentada a seguir.

EMENDA NO 2 AU SUBSTITUTIVO NO 1
D&-se ao art. 1 0 a seguinte redacão:
"Art. 1 0 - A criação e a conduçào em via pUblica de câes considerados de

mOdlo e grande porte, segundo classiflcacao da Federacao Cinologica
Internacional - FCI -' serâo regidas por esta eL".

Sala das ComissOes, 1 0 de julho de 1999.
Cesar de Mesquita, Presidente e relator - Adelmo Carneiro Leâo - Chico

Rafael.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 142199

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentaria
Relatôrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposiçâo em epigrafe
define direitos e obrigacoes dos usuãrios do transporte rodoviário
intermunicipal de passageirot

Distribuido o projeto a Comissâo de Constituição e Justiça, esta concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi a
proposiçâo encaminhada a Comissào de Defesa do Consumidor, qua opinou
por sua aprovaçâo, e a Comissâo de Transporte, Cornunicaçâo e Obras
PUblicas, que emitiu parecer pela aprovaçào do projeto, apresentando a
Emenda n° 1.

Vem, agora, a matéria a esta Cornissâo para receber parecer em
obediência ao art. 100, II, c/co art. 102, VII, do Regirnento Interno.

Fundamentaçäo
A proposiçâo sob comento estabelece Os direitos e as obrigacoes dos

usuários do transporte rodoviário intermunicipal de passageiros,
regulamentando de forma didática a matéria que ja está prevista no Decreto
no 32.656, de 15/3/91, que contém o Regularnento do Transporte Coletivo
Intermunicipal. Assim, o projeto vem preencher uma lacuna de nosso
ordenarnento juridico, porquanto não existe lei em sentido formal
disciplinando a matéria.

Corn ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposicào em apreco
nâo encontra nenhum impediniento a sua aprovaçâo, pois não trará despesas
ao erário. Ao contrário, está prevista multa para a hipótese de
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descumprimento da futura lei, 0 que ensejará receita para os cofres pUblicos.

Estamos apresentando ao final emenda que modifica a referenda sobre a
qual incide 0 cálculo para efeito de indenizaçâo, na hipótese de dano ou
extravio da bagagem e no caso de aplicação de multa. No projeto ora
examinado, a referéncia foi o valor da passagern. A emenda propöe sua
substituicâo pela expressäo "coeficiente tarifário", que é mais comurn no
transporte de passageiros e consta no referido decreto, em seu art. 2 0, inciso
XX, corn a seguinte definiçäo: "custo operacional a ser pago pelo passageiro
para percorrer cada quilãmetro da viagem".

Apresentamos, ainda, emenda que visa a corrigir urn erro no projeto
original. 0 art. 5°, II, "f", fala em inciso XVIII do art. 1, e näo existe esse inciso
no referido artigo.

Conclusao
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 142199, no

10 turno, corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Püblicas e corn as Emendas n°s 2 a 4, a seguir
apresentadas.

EMENDA N O 2
D6-se ao § 20 do art. 40 a seguinte redaçâo:
"Art. 4°- ..................................................
§ 20 - A indenizaçâo será calculada tendo como referéncia o coeficiente

tarifário para rodovia pavimentada, observado 0 seguinte critério:
I - mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de dano;
II - trés mil vezes o coeficiente tarifário, no caso de perda definitiva,".

EMENDA NO 3
Dé-se aos "caputs" dos incisos I e II do art. 5 0 a seguinte redaçâo:
"Art. 50 - .........................................
- mil vezes o coeficiente tarifário para rodovia pavirnentada nos casos de:

II - duas mil vezes o coeficiente tarifario para rodovia pavirnentada nos
casos de:".

EMENDA NO 4
Suprima-se o numeral XVIII da letra "f' do inciso II do art. 50.
Sala das Comissoes, 30 de junho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Remolo

Aloise - Eduardo Hermeto - Maria Tereza Lara - Miguel Martini.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 189/99

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Relatório

0 projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Piau, objetiva alterar a, Lei no
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12.735, de 30112197, que dispoe sobre a Imposto sobre a Propriedade de
Veiculos Autornotores - IPVA - e dá outras providéncias.

Publicada em 1 0/4199, fol a proposição distribuida a Comissão de
Constituição e Justica, que emitiu parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria. Em seguida, a Cornissão de
Adrninistração Póblica, em sua análise de menlo, opinou pela aprovação do
projeto.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer.
Fundamentaçao

A proposição em tela pretence isentar do pagamenlo de IPVA os
proprietários de veiculos, rnotocicletas, triciclos, quadriciclos e ciclomolores
corn mais de 15 anos de fabricaçao.

De acordo corn o art. 11 do Decreto n o 39.387, de 14/1/98, que aprovou o
Regulamento do IPVA, para veiculos rodoviarios ou embarcaçoes corn mais
de 15 anos de fabricaçao, a base de cálculo do imposto seré o valor
correspondente a 80% da estabelecida para o mesmo tipo e modelo de
velculo corn 15 anos.

Dados coletados no Balanço Geral do Estado de 1998 demonstrarn que a
receita de IPVA naquele ano foi de R$450.449.863,38, represenlando 7,6%
do total das receitas de inipostos do Estado. Desse montante, 50%
pertencem ao municipio onde se encontra registrado, matriculado ou
licenciado a veiculo. Nesse sentido, cabe ressaltar que a aprovação da
isenção proposta acarretaré também uma diminuição dos valores a serern
recebidos pelos municipios.

A titulo de exemplo, de acordo com a tabela de pagamento do IPVA vigente
pars 1999, urn proprietãrio de urn veiculo Volkswagen-Fusca, corn mais de 15
anos de fabricação, pagou este ano um IPVA de R$64,00. Jé urn veiculo Fiat
Uno foi tributado em R$92,90; urn veiculo Ford Escort, em R$ 96,00; e urn
veiculo Chevrolet Opala, em R$87,96.

Segundo a Secretaria da Fazenda, a arrecadação potencial dos veiculos
acima de 15 anos represents aproximadamente R$79.000.000,00,
significando 17,6% do total de receitas de IPVA. Do ponto de vista financeiro-
orçarnentario, a matéria acarreta redução de receitas para os cofres pUblicos,
pois prevê a concessão de isenção no pagarnento de tributo.

No Brasil, cada Estado tem adotado uma politics diferente para o caso em
pauta. 0 Rio de Janeiro e a Bahia, por exemplo, praticam o mesmo sistema
adotado atualmente em Minas Gerais. Jé o Rio Grande do Sul e Santa
Catarina optaram por isentar - Os veiculos cam rnais de dez anos de
fabricaçao. São Paulo, par sua vez, o fez em relaçao aos veiculos corn rnais
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de 20 anos de fabnicaçao.

Vale ressaltar que a legislador mineiro, em outras oportunidades, já isentou
do IPVA os veiculos corn rnais de dez anos de fabricação, situação que
prevaleceu par alguns anos.

Canclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 189/99

no 10 turno, na forms praposta.
Sala das Cornissaes, 30 de junho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini, relator - Eduardo Hermeto -

Olinto Gadinho - Rémolo Aloise - Maria Teneza Lara - Mauro Lobo (voto
contránio).

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 255/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria

Retatario
De autoria do Govemo do Estado, 0 prajeto em epigrafe extingue a

autarquia Agenda Estadual de Regulaçao de Servicos PUblicos de Minas
Gerais - ARSEMG - e os escritôrios de representação do Governo do Estado
de Minas Gerais em São Paula e no Rio de Janeiro e dé outras providencias.

A proposição foi distribuida as CornissOes de Constituição e Justiga e de
Adrninistraçao PUblics, tendo a prirneira concluido par sua junidicidade,
constitucianalidade e legalidade, e a segunda, opinado por sua aprovaçâo.

Vern agora o prajelo a esta Cornissão para receber parecer nos termos
regimentais.

Fundamentação
0 objetivo principal do projeto e a contenção de gastos pUblicos devido as

dificuldades financeiras por que passam as contas estaduais. A ARSEMG,
cniada pela Lei n° 12.999, de 31/7/98, nâo foi forrnalmente instalada nern
foram providos os cargos que cornpOem sua estrutura bésica. Sua extinção
evitará as gastos que seriam deconrentes de sua irnplantação.

Propôe ainda o projeto a extinção dos escritôrios de representação do
Governo do Estado em São Paulo e no Rio de Janeiro, permanecendo
apenas a de Brasilia. Estes são ôrgãos autOnomos, criados pelas Leis n°s
9.958, de 25/10189, e 10.637, de 1611192, e subordinadas a Secretaria da
Casa Civil. Ficarn também extintos as cargos de provimento em comissão dos
quadros desses escritórios, cujos ocupantes serão relotados, nos termos do
Decreto n° 37.711, de 19/12195, edo art. 13 da Lei n° 12.159, de 2715/96.

Para a criação da ARSEMG foi aberto credito especial no valor de
R$572.861,70, e esse serã o valor da economia anual para o Estado corn sua
extinção.
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Os gastos anuais corn os dois EscritOrios de Representaçao a serem

extintos somam R$791.993,00, conforme o orçamento estadual.
Assim, a economia total para o Estado sera de R$1.364.854,70, o que tiara

beneficios as contas pUblicas e ao Estado, por conseguinte.
Conclusâo

Pelo exposto somos pela aprovaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no
255199 na forma proposta.

Sala das Comissoes, 30 de junho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rémolo Aloise -

Olinto Godinho - Miguel Martini - Mauro Lobo - Maria Tereza Lara.
PARECER PARJA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 353/99

Comissâo de Constituiçâo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epigrafe dispoe
sobre a isençâo das taxas de iriscrição nos processos seletivos das
universidade estaduais para 0 aluno egresso da rede püblica.

Publicado no "Diàrio do Legislativo" de 26/5/99, foi o projeto distribuido a
esta Comissäo pars receber parecer quanto aos seus aspectos juridicos,
constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçâo
0 projeto estabelece que fica isento do pagamento das taxas de inscriçâo

nos processos de selecão para ingresso nos cursos superiores das
universidades mantidas pelo poder püblico estadual o aluno que tiver cursado
o ensino medic em estabelecimento da rede pUblica estadual ou municipal.

A comprovação de que o aluno está habilitado a receber o beneficio
proposto no projeto se dará mediante a apresentação do diploma de
conclusào do ensino medio ou da declaraçâo da escola em que o aluno
estiver matriculado.

Em que pese so seu mérito, a proposição é de natureza discriminatOria,
uma vez que restringe o benefIcio proposto aos alunos egressos das escolas
püblicas, partindo do equivocado pressuposto de que esses estudantes
sejam, todos eles, pobres. Na realidade, sabemos que nem todos Os alunos
das escotas pOblicas são carentes de recursos financeiros e que nem todos
os alunos egressos de escolas particulares dispãem de fartos recursos
financeiros. Muitas vezes, vemos estudantes pobres em escolas particulares,
graças a concessâo de bolsa de estudos ou ao auxilio de terceiros. Diante
dessa realidade, entendemos ser oportuno apresentar o Substitutivo n o 1, que
propOe estender o beneficio da isenção da taxa de inscriçào nos concursos
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vestibulares promovidos pelas entidades de ensino superior mantidas pelo
Estado a todos as candidatos cuja renda familiar "per capita" não exceda 80%
do salario rninimo.

No substitutivo proposto, a expressão "universidades" é substituida por
"entidades de ensino superior mantidas pelo Estado", de forma a alcançar
todo o universo das instituiçoes de ensino superior rnantidas pelo Estado, já
criadas ou que venham a se-Ic, quer sejam universidades, quer sejam
fundacOes, quer tenham outra denominação.

Alem disso, também o requisito exigido para a concessão do beneficio foi
mudado, de forma a garantir a concretização do verdadeiro intuito do
legislador, que é o de assegurar aos mais pobres a oportunidade de concorrer
ao ingresso em curso superior, "caminho que pode levar mithares de jovens a
encontrar uma oportunidade (mica de ingresso no mercado de trabalho",
conforme argumenta o autor do projeto em sua justificacão. Para tanto,
introduzimos no substitutivo o critério da renda familiar "per capita" méxima de
80% do salário mInimo como requisito para habilitar o candidato a isençio da
taxa de inscrição. Deixamos para o Poder Executivo a tarefa de determinar a
forma de comprovação desse requisito quando da regulamentação do projeto.

Considerando, ainda, que a projeto é gerador de despesa, acrescentamos,
no substitutivo, dispositivo estabelecendo que Os recursos para a
implementação da lei serão consignados na lei orçamentéria anual.

Diante das modificacOes propostas no substitutivo que apresentamos,
entendemos estarem eliminados quaisquer vicios discriminatôrios ou de
privilégio em favor de uma parcela da comunidade estudantil, em detrimento
de outra que esteja em situaçâo semelhante.

José Afonso da Silva, em sua obra "Curso de Direito Constitucional
Positivo", e categôrico ao afirmar que 'são inconstitucionais as discriminaçOes
não autorizadas pela Constituiçäo" (p. 207). Conforme seus ensinamentos,
uma das formas de se cometer esse tipo de inconstitucionalidade consiste em
"outorgar beneficio legitimo a pessoas cu grupos, discriminando-os
favoravelmente em detrimento de outras pessoas ou grupos em igual
situação. (...) 0 ato e inconstitucional, sem dUvida, porque feriu o princIpio da
isonomia".

Não nos podendo furtar a verdade inserta nas palavras do ilustre
constitucionalista, promovemos as alteraçães ora postuladas por meic do
Substitutivo no 1, que esta conforme os principios constitucionais da igualdade
e da isonomia, pressupostos fundamentals da democracia brasileira.

Por ser oportuno, cumpre-nos ressaltar um dos objetivos fundamentais da
RepUblica Federativa do Brasil, consagradd no art. 3 0, III, da Carta Magna: 0
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de "reduzir as desigualdades socials e regionais". Merece ser destacado,
ainda, a art. 206, também da Constituição Federal, que busca pautar a
educaçâo em principios democráticos, especialmente no que tange a
igualdade de condiçôes para o acesso e a permanéncia na escola

Diante dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte conclusâo.
Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 353/99 na forma do Substitutivo n o 1, a
seguir apresentado.

SIJBSTITUTIVO N O 1
Dispoe sobre a isençâo de taxa de inscriçâo em processo seletivo para

ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica isento do pagamento de taxa de inscriçäo em processo

seletivo para ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo
Estado o aluno cuja renda familiar "per capita" nâo exceda oitenta por cento
do salário minimo.

Parágrafo Unico - A comprovação da renda a que se refere a "caput" deste
artigo sera feita nos termos do regulamento.

Art. 20 - Os recursos necessários para a implementaçâo desta lei serâo
consignados na Lei Orçamentária Anual.

Art. 30 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicação.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao de sua publicação.
Art 50 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 1 0 de juiho de 1999.
AntOnio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau - Agostinho

Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 376/99

Comissao de Constituicao e Justiça
Relatorio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Sebastiäo Costa, tern conio objetivo
revogar dispositivo da Lei n o 7.164, de 19/12197, dispor sobre o Conseiho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dar outras providéncias.

Publicado em 10/6/99, foi 0 projeto distribuido a esta Comissâo para
receber parecer quanto sos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispae o art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fundameritaçäo
A medida apresentada no projeto em anàlise visa a alterar as regras

323
processuals aplicéveis as decisOes proferidas no âmbito do Conseiho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais, órgão colegiado responsável pelo
julgamento das pendéncias tributárias no campo do contencioso
administrativo.

Do ponto de vista desta Comissâo, nâo ha Obice a tramitação do projeto
nesta Casa. Trata-se de matéria da competéncia exclusiva do Estado (art. 25
da Constituiçâo Federal). Quanto a iniciativa, 0 processo legislativo, neste
caso, pode ser deflagrado por parlamentar, conforme a disposto no art. 61 da
Constituiçäo mineira.

A revogacão dos dispositivos apontados no projeto procura estabelecer a
verdadeira paridade de que trata o art- 263 da Constituição Estadual, uma vez
que 0 recurso extraordinário previsto na lei que se pretende modificar acaba
privilegiando uma das partes litigantes (a Fazenda PUblica) em detrimento da
outra (o contribuinte). E evidente que a competéncia delegada ao Secretário
da Fazenda para decidir a referido recurso retira do julgamento a isenção que
deve prevalecer nessa hipOtese.

Conclusâo
Pelas	 razOes 	 aduzidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 376/99.
Sala das Comissoes, l°de juiho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

AntOnio JUlio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 383/99

Cornissao de Constituiçäo e Justice
Relatório

De autoria do Deputado Joâo Pinto Ribeiro, a projeto de lei em epigrafe
dispae sobre a criaçâo de espaço publicitário nas faixas de dominio pUblico
que margeiam as rodovias estaduais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1216/99, a proposiçâo foi distribuida
a esta Comissào para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c cart. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
Nos termos do projeto, fica autorizada a utilizaçâo da faixa de dominio

pUblico nas rodovias estaduais pare fins de propaganda paga, condicionando-
se tal utilizaçâo a preservaçâo da segurança dos motoristas e a completa
visibilidade da rodovia. 0 DER-MG promoverá a demarcação dos locais em
que se dará a exploraçâo publicitãria.

0 projeto estabelece que, uma vez definidos Os espaças prôprias pars as
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divulgaçoes pubiicitárias, a Secretaria de Recursos Humanos e Administração
os subrnetera a licitação, paca sua utilizacão par particulares ou empresas de
publicidade.

Os recursos obtidos corn a utilizaçào dos espaços referidos no projeto
serão destinados a conservacão e sinalização das rodovias a que tais
espaços pertenceni.

Sob o prisma juridico-constitucional, e de se dizer que a niatéria versada na
proposição se insere no campo da autonomia legislativa do Estado, conforme
o disposto no art. 25, § 1 0, da Constituicão da RepUblica. Eis Os termos
desses dispositivos:

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituicaes e leis
que adotarem, observados Os principios desta Constituicão.

§ 1°- São reservadas 805 Estados as competéncias que não flies sejam
vedadas por esta Constituição".

Quanto a iniciativa da proposicâo, nada ha que impeça a esta Assembléia
deflagrar o processo legislativo pertinente, porguanto inexiste norma
instituidora de reserva de iniciativa acerca da matéria.

Ressalte-se, por firn, que a exigéncia de realização de Iicitaçào para a
deflnição dos particulares ou empresas de publicidade interessados na
exploraçâo publicitária dos espaços que margeiam as rodovias estaduais se
coaduna corn o principio isonOmico, inscrito na Carta Federal.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 383/99.
Sala das CornissOes, 10 dejulho de 1999.
Ermano Batista, Presidente e relator - Antonio JUlio - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 394/99

Comissão de Constituiçâo e Justiça
Relatorio

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epigrafe
regulamenta a concessão de adicional de periculosidade, insalubridade e
penosidade aos mulitares da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e
dá outras providéncias.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 18/6/99, o projeto foi distribuldo as
cornissöes competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c 0

art. 102, do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a está Cornissão o exarne dos aspectos juridicos,

constitucionais e legais pertinentes a matéria, fundamentado nos seguintes
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termos.

Fundamentaçao
A proposicão tern por escopo regulamentar o disposto no § 11 do art. 39 da

Constituiçao Estadual, corn a redaçâo dada pela Emenda a Constituiçao no
35, de 29/12/98, o qual estende ao servidor pUblico mulitar a aplicaçao do
inciso V do art. 31 da refenida Carla. Tal dispositivo assegura ao servidor
pUblico civil adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres
ou perigosas.

O exarrie da maténia impOe a observancia das normas e dos principios
inerentes ao processo legisiativo tendo em vista a repartiçâo de competencias
no nosso sisterna federativo.

Nesse passo, a Constituiçâo mineira, nos termos do art. 66, Ill,
estabelece que e matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado o
regime junidico dos servidores pUblicos dos órgãos da administraçao direta,
autárquica e fundacional, incluido o provimento de cargo, estabilidade e
aposentadonia, reforrna e transferéncia de mulitar para a inatividade.

o adicional de que trata o dispositivo constitucional que ora se propOe
regulamentar passou a integrar o regime juridico do militar, 0 qual pertence a
administração direta do Poder Executivo. Logo, o desencadeamento do
processo para a regulamentação da matéria e de iniciativa privativa do
Governador do Estado.

Ressalte-se decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer
que Os direitos sociais trabaihistas estendidos aos servidores pUblicos, por
força da Carla Magna, "integrarão necessaniamente o regime juridico dos
servidores pUblicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios", rnas quando esses direitos "dependem de lei que Os regulamente
para dar eficécia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem,
essa legislaçâo infraconstitucional terá de ser, conforme 0 ãrnbito a que
pertence o servidor pUblico, da competéncia dos mencionados entes pUblicos
que constituem a federação". (Recurso Extraordinário n o 169173/SP, sobre
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei. Art. 70, XXIII, da Constituição Federal).

De todo 0 exposto, nâo obstante a relevância da iniciativa parlamentar, a
proposição em análise encontra Obices de natureza constitucional a sua
tramitação nesta Casa.

Conclusao
Concluimos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei no 394/99.
Sala das Comissaes, 1 1 de julho de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -
Antonio Julio - Agostinho Silveira.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 395/99
Cornissâo de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epigrafe altera as

arts. 20, 30, 50 e 60 da Lei no 12.079, de 12/12/96, que dispoe sabre estágio
para estudante em Orgão e entidade da administração püblica.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 19/6/99, foi o projeto distribuido a
esta Comissao para set submetido a exarne quanta sos aspéctos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/co art.
102, HI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A primeira alteração proposta no projeto consiste em incluir, no art. 2 0 da Lei

no 12.079, de 1996, a exigéncia de que o candidato a obtenção do estágio
cumpra o requisito da matricula regular. A alteraçäo se mostra oportuna e
conveniente, porque cuida de apurar a redação do dispositivo legal no qual
são discriminadas as exigéncias para a obtencao do estagio.

Já o art. 20 do projeto em estudo merece aprimorarnento. Esse dispositivo
modifica o art. 3 0 da lei e Ihe acrescenta parágrafo Unico. Ao modificar o
referido artigo, substitui a expressão "contraprestação" par "compensação" e
traz a novidade do beneficio do seguro contra acidentes em favor do
estagiário. Quanta a primeira alteração, entendemos que se mostra
equivocada par força do próprio significado técnico-juridico dos termos em
foco. No caso, a meihor técnica legislativa recomenda a rnanutenção do
vocàbulo usado na lei, isto e, "contraprestação". Para justificar nosso
posicionamento, transcrevernos trecho extraido do Dicionário Juridico", de
De Plácido e Silva, que deixa clara a distinção entre as termos ao estabelecer
o conceito de contraprestação e a circunstãncia em que ocorre a
cornpensacäo. Vejamos: "Na terrninologia juridica, entende-se corno
contraprestaçào a prestação que pode ser exigida do credor pelo devedor,
antes que cumpra a sua obrigação. (...) Quando se trata de prestação da
mesma espécie da que e atribuida ao devedor, pode haver compensação. ( ... )
...a cornpensação tern o mérito de, verificadas as prestaçôes devedoras de
urn lado e as prestaçoes devedoras do outro lado, promover o balanceamento
dos respectivos creditos havidos par cada urn dos titulares, reciprocamente
credores e devedores, e pôr em evidéncia, pela deducão, qual deles é
realmente devedor ou credor". 	 -

Como vemos, nâo ha que se falar, no projeto, em cornpensação, e sim em
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contraprestaçãa Cumpre, ainda, aperfeiçoar o texto do dispositivo deixando
expresso tratar-se de seguro contra acidentes pessoals. 0 acréscimo da
palavra "pessoais" no artigo vem enfatizar o objeto do seguro, qua consiste na
pessoa do prôprio segurado. A luz desses argurnentos, apresentamos a
Ernenda no 1, que modifica o art. 2 0 do projeto, inserindo no art. 3° da let a
palavra "pessoals", no que se refere ao seguro contra acidentes e niantendo o
termo "contraprestação".

Outrossim, o parâgrafo Unic.o acrescido ao art. 3 0 da lei, qua obriga as
Orgãos e as entidades da administraçao pUblica direta e indireta do Estado a
reservar 10% do seu quadro de pessoal pare serem preenchidos par
estagiários, invade competéncia constitucionalmente atribuida ao Poder
Executivo. Nesse passo, em consonância corn o art. 90, XIV, da Constituiçao
do Estado, compete privativarnente ao Governador do Estado dispor, na
forma da lei, sabre a organizaçao e a atividade do Poder Executivo. A esse
dispositivo somam-se as disposiçOes do art. 66, III, "e", que atribui ao
Governador do Estado a competência para deflagrar o processo legislativo no
que tange a criaçao de cargo e de funçao püblicos da administraçao direta,
autárquica e fundacional. Corn a nova redaçao dada ao art. 2 0 do projeto, par
meio da Emenda n o i, corrigimos essa distorção.

o art. 30 do projeto estende aos Orgâos e as entidades da administraçao
pUblica direta e indireta do Estado a faculdade de recorrer aos serviços dos
agentes de integração, nas condiçOes acordadas em instrumento jurIdico
adequado. A alteração assim redigida permite interpretar que tais órgãos e
entidades poderao tratar ou firmar convênio diretamente corn as ditos
agentes, o que contraria o papel conferido a asses profissionais pelas normas
gerais federais regedoras da matéria. Cumpre ressaltar que cabe as
instituiçoes de ensino o desempenho dessa tarefa, conforme deterrnina a Lei
Federal no 6.494, de 9112177, que dispOe sabre as estágios de estudantes de
estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante do 2 0 grau
e supletivo e dá outras providencias, bern como o Decreto Federal n o 87.497,
de 18/8/82, as quais, par força do art. 24, IX, e § 1 0, da Constituiçao Federal,
foram recepcionados pela Carla Magna, no ârnbito da legislaçao concorrente,
como normas gerais da Uniâo disciplinadoras da matéria objeto da
proposição em estudo.

A citada lei federal estabelece, no seu art. 3 0, que a realizaçâo do estágio
dar-se-á corn a interveniência obrigatôria da instituição de ensino. Reforça
esse comando tambem no que tange a jornada de estágio nos periodos de
férias escolares, ao determinar, no parãgrafo ünico do seu art. 5°, qua ela
será estabelecida de cornum acordo entre o estagiário• e a pale concedente
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do estágio, sempre corn a interveniéncia da instituiçâo de ensino. Outrossirn,
o citado decreto federal regulamentador, no seu art. 3 0, é especifico ao
estabelecer que o estágio curricular, coma procedimento didático-pedagógico,
é atividade de competéncia da instituiçào de ensino, a qual cabe a decisão
sabre a matéria. Ainda no texto dessa norma geral, em especial no seu art.
40 está estabelecida a competéncia das instituiçOes de ensina pare regular a
matéria e dispor sabre a inserção do estágio curricular na programaço
didatico-pedagOgica; sua carga horária e duraçâo; as condiçoes
imprescindiveis para caracterizaçâo e definiçao dos campos em que será
irtiplantado e a sistemática para sua organizaçâo, orientação, supervisâo e
aValiaçäo. Além disso, "para caracterizacao e definicâo do estágio curricular é
necessária, entre a instituição de ensino e pessoas juridicas de direito pOblico
e privada, a existència de instrumento juridico, periodicamente reexaminado,
onde estaräo acordadas tadas as condiçOes de realizaçäo daquele estágio"
(art. 5 0, Decreto Federal no 87.497, de 1982). Todavia, oportuno e decisivo é 0
art. 70 da norma geral em foco, cujo "caput" restringe a instituiçâo de ensino a
faculdade de recorrer aos serviços de agentes de integraçâo p(iblicos e
privados, entre a sistema de ensino e as setores de produçâo, serviços,
comunidade e governo, mediante condigoes acordadas em instrumento
juridico adequado. Como vemos, diante dos comandos apresentados,
destacados das citadas normas gerais da Uniäo, nâo podemos acatar a art.
31 do projeto, que busca estender essa cornpetência aos órgâos e as
entidades da administraçâo pUblica direta e indireta, em contradicâo expressa
corn a norma federal citada, sob pena de incidirmos em vicio de
inconstitucionalidade e de ilegalidade Assim, apresentarnos a Ernenda n o 2,
supressiva do citado art. 30 do projeto.

Par fim, chegamos ao art. 4 0 do projeto, que propOe a criaçâo de urn orgâo,
a Coordenadoria de Estágio, vinculado a Secretaria da Educação, integrante
da adrninistraçâo direta do Estado e subordinado ao Governador. Pelo
dispositivo proposto, as agentes de integraçäo serão representados nessa
Coordenadoria corn a finalidade de organizar a oferta de vagas pars outras
entidades estaduais e produzir, no âmbito do Estado, a Piano Diretor de
Estágio, na forma de regularnento a ser expedido pelo Poder Executivo. De
imediato, o art. 40 do projeto sob comento contraria o art. 90, XIV, da
Constituiçäo mineira, que atribui ao Governador do Estado a competencia
privativa para dispor, na forms da lei, sabre a organizaçâo e a atividade do
Poder Executivo. Além disso, contraria também o art. 66, III, "e", da
Constituiçao do Estado, que estsbelece corno competéncia privativa do Chefe
do Poder Executivo deflagrar 0 processo legislativo no que tange a criaçâo e
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a estruturaçâo de Secretaria de Estado, Orgâo autônorno e entidade da
administração indireta. Se nâo bastassem as razOes de ordem constitucional
já levantadas, o dispositivo focalizado incorre ern flagrante cantrariedade as
normas gerais ja mencionadas neste parecer, corn énfase nos arts. 1 0 e 30 da
Lei Federal no 6.494, de 1977, e nos arts. 3°, 4 1, 51 e 71 do Decreto Federal no
87.497, de 1982. Esses dispositivos rernetern a instituicio de ensino a
competéncia para deliberar e decidir sabre a matéria, urna vez que inserem a
estágio na categoria de complernento do ensino e da aprendizagern, estando
seu planejamento, sua execugâo, seu acornpanharnento e sua avaliaçâo em
conformidade corn as curriculos, programas e calendérios escolares. Além
disso, ressalte-se que as atribuiçOes dos agentes de integração jã estâo
devidamente expressas no § 3 0 do art. 70 do decreto federal mencionado e
incluem a facilitaçao do ajuste contratual das condiçOes de estágio, a
prestaçâo de serviços administrativos de cadastramento de estudantes e a
co-participaçâo, corn a instituiçâo de ensino, nos esforcos de captação de
recursos para viabilizar as estágios. Diante, pois, dessas ponderaçOes, nâo
pode a lei ordinária estadual promover modificaçao nas atribuiçOes dos
agentes de integraçâo fixadas pela norma geral federal, sob pena de incidir
em flagrante inconstitucionalidade.

Diante desses argumentos, apresentamos a Emenda no 3, que suprime 0
art. 40 do projeto.

Conclusao
Ern face do exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 395/99 cam as Emendas n
o
s I a 3, a seguir

apresentadas.
EMENDA N O 1

Dé-se ao art. 20 a seguinte redaçâo:
"Art. 20 - 0 art. 30 da Lei no 12.079, de 12 de janeiro de 1996, passa a

vigorar corn a seguinte redaçao:
Art. 30 - 0 estágio nâo ala vinculo empregaticio de nenhuma natureza,

podendo o estagiário receber balsa, ajuda de custo ou outra forma de
contraprestaçâo acordada em instrurnento especifico, ser segurado contra
acidentes pessoais e ter a cobertura previdenciária prevista em lei.'.".

EMENDA N° 2
Suprima-se a art. 30.

EMENDAN°3
Suprima-se o art. 4°.
Sala das Cornissoes, 1 1 de julho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antonio Jüho - Eduardo
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Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 396/99

Comissâo de Constituiçâo e Justiça
RelatOrio

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, 0 projeto em epigrafe institui,
no ârnbito da adrninistraçâo pUblica estadual, o Programa Estadual de
Reciclagem de Papel.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/99, a proposiçâo foi distribuida
as Comissoes de Constituiçâo e Justica, de Adrninistração Püblica e de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Cabe-nos exarninar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos terinos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçâo
o Programa Estadual de Reciclagem de Papel, de qua trata a proposição,

visa ao reaproveitamento do papel utilizado pelos Orgãos pUblicos estaduais,
de qualquer dos Poderes do Estado. Para a consecuçâo desse objetivo, 0
poder pUblico deverá realizar campanhas educativas junto aos servidores,
char grupos de trabaiho corn a finalidade de sistematizar a coleta do material
destinado a reciclagem e realizar concorréncia pOblica para seleção das
empresas que ficaráo encarregadas do recoihirnento e do reprocessarnento
do papel utilizado.

o projeto cria, tambérn, o Prêmio Reciclagern de Papel, a ser concedido ao
Orgâo pUblico responsável pela utilizaçâo do maior volume de papel reciclado.

Säo louváveis os intuitos que inspiram a proposta, que pretende contribuir
para a preservaçäo do meio ambiente, por meio da reduçäo do corte de
àrvores, das quais se retira a matéria-prima destinada a fabricaçào do papel.

A Constituiçao Federal e a do Estado elevaram o meio ambiente
ecologicamente equilibrado a bern de interesse comum. E dever do poder
piiblico adotar medidas de conscientização da coletividade sobre a
necessidade de preservaçâo dos recursos naturais.

A proteçâo do meio ambiente situa-se no campo da competéncia comum da
Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios, nos termos do art.
23, VI, da Carta Magna.

Corn efeito, a conduta da adrninistraçâo pUblica nessa area deve servir
como exemplo a ser seguido pela populacâo. A coleta seletiva de lixo, para
fins de reciclagem, cumpre, hoje, papel significativo na busca da conservacão
da natureza e de melhor qualidade de vida.

0 programa que se busca instituir deve ser visto como urn instrumento a
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mais na luta por urn arnbiente ecologicamente equilibrado e como elernento
de educaçâo para a cidadania. AlOm disso, vislumbramos nesse prograrna a
possibilidade de a administração fazer certa economia na aquisiçao dessa
mercadoria.

A iniciativa do projeto encontra respaldo no "caput" do art. 65 da Carta
rnineira, segundo o qua[ a cornpetência para deflagrar o processo legislativo
por membro do parlamento e legitirna quando a rnatéria nâo for reservada a
Orgão nem agente especificos.

Conclusâo
Ern face do exposto, conclufrnos pela juridicidade, pela constitucionatidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 396/99.
Sala das ComissOes, 1 0 dejulhode 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau -

Antonio JOlio - Eduardo Daladier.

C0MuNICAçOES DESPACF4ADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNICAcOEs

-0 Sr. Presidente despachou, em 1 017199, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciéncia a Casa do falecimento da Sra.

Julieta Guimarães, ocorrido em 1 0/7/99, em Várzea da Palma. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Ronaldo Canabrava (2), dando ciéncia a Casa do falecirnento
do Sr. Teodoro Guimarâes, ocorildo em 2616/99, em Sete Lagoas, e da Sra.
Maria Paranhos, ocorrido em 24/6/99, em Itabirito. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Marco Regis, dando ciéncia a Casa do falecimento do Sr.
Antonio Borges Maia, ocorrido em 19/6/99, em Boa Esperança. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO l-IORIZONTE, mRçA-FEIRA, 6 DEJULHO DE 1999

AlAS

ATA DA PARTE INTERROMPIDA DA 49 a REUNIAO ORDINARIA, EM
29/6/99

Presidencia dos Deputados José Braga e Bené Guedes
Surnário: Composiçao da Mesa - Destinaçao da interrupçâo - Paiavras do

Deputado Paulo Pettersen - Palavras do Secretario Manoel Costa -
Esclarecirnentos sabre as debates - Debates.

Composicao da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as

Exmos. Srs. Manoel Costa, Secretário de Estado do Planejamento e
Coordenaçao Geral; e Raul Otávio Amaral, Chefe cia Assessoria de Anélise
EconOmica da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral.

Destinaçâo da Interrupçâo
o Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reuniâo a receber o Exmo Sr.

Secretario de Estado do Planejarnento e Coordenaçao Geral, Dr. Manoel
Costa, para prestar informaçaes sabre a atual situaçäo financeira do Estado e
as medidas legais adotada pelo Governo.

A PresidOncia, em name do Poder Legislativo, apresenta as boas vindas ao
Sr. Secretaria e manliesta seus agradecimentos par S. Exa. atender ao
convite pare debater corn as Deputados a situaçâo financeira do Estado, no
que se refere a sua Pasta.

Palavras do Deputado Paulo Pettersen
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nobre Secretaria de Estado, Dr. Manoel

Costa, em virtude de requerimento do nobre companheiro Deputado Márcio
Cunha, que fez o convite pare que V. Exa. viesse a esta Casa expor as
problernas par que passa a Estado de Minas Gerais, estamos equi hoje corn
essa ilustre presence, também para buscar alternativas, a firn de que o
Estado de Minas Gerais nâo paralise a sue alavancagem - dentra da
perspective de governo e das sues, ainda que rninirnas condiçães - e possa
se soerguer, dentro dessas dificuldades, pare que possamos, juntos, fazer
cam que Minas tenha a prosperidade que sempre foi seu termOmetro, sempre
corn a aquiescéncia deste Poder e de seu povo.

Entâo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, varnos ouvir o Secretário Manoel
Costa, que nos apresentaré urna radiagrafia do Estado de Minas Gerais e nos
dire o que pode e o que será feita, para acampanharmos atentamente as
saidas, as alternativas e as realidades de Mines. Muita obrigado, Sr.

Presidente.
Palavras do Secretário Manoel Costa

Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho grande prazer de comparecer a esta
Casa pare relatar as rumos do planejarnenta feito para a Estedo de Minas
Gerais, convicto que estou das cantribuiçOes que V.Exas. poderâo oferecer
ao longo dos debates.

Desejo ressaltar aqui as orientaçöes do Governador Itemar Franco, que se
propãe a defender corn firmeza as interesses do Estado de Mines Gerais, a
governar corn autonomia em name da populaçäo mineira, a agir corn
capacidade de inovação e a prornover amples rnudanças socials e politicas.
Nosso abjetivo, reconhecido pela malaria da sociedade, é abrir caminhos
novas ao Estado e ao Pals, nâo apenas no que se refere ao endividamento e
ao aviltamento do papel das unidedes da Federação, mas na recusa do
destrutivo modelo econôrnico vigente, ao seu caráter entidemocrático e aos
rnétodos autoritários e elitistas que caracterizam seus defensores. 0 Governo
mineiro propOe ao Pals uma reorientaçâo de rumos, buscando a reconstrução
da nacionalidade e a crieçâo de condicoes pars a retomada do crescirnento
econôrnico, sem a qual nâo haverá a multiplicaçâa dos postas de trabaiho.
Pretendernos pramover a integração dos setores sociais e regiOes
desassistidas, retomar o papel regulador do Estada, definir objetivos
estratégicos de desenvolvimenta e estimular a participaçäo ativa dos
cidadãas na vida pUblica.

Entendernos que o ser hurnano é o centra e o fim da açâo governarnental,
que a rnercado deve ser posto a serviço do desenvolvirnenta cia saciedade
corno urn todo, e nâo a contrário, colacendo-se o Brasil e seus Estados a
serviço de urn reduzido nUmero de grandes interesses globais ou necionais.

A proposta de desenvolvimento que se encontra em elaboraçâo foi buscar
no conceita de sustentebilidade as bases de sue formulaçâo. 0
desenvolvimento sustentâvel pressupöe urn emplo processo de mudança
social e a ampliaçâo des oportunidades vigentes na sociedede,
cornpatibilizando no tempo e no espaço o crescimento e a eficiencia
econOrnicos, a conservação arnbiental, a qualidade de vida e a equidade
social, partindo de um claro comprornisso cam a futuro e da solidariedade
entre as geracães. Ao lorigo da histOria politica e econôrnica do Brasil, Minas,
apesar das adversidades, representou sempre relevante papel no conjunto da
sociedade, seja par sua extensao geográfica, pela abundéncia e qualidade de
seus recursos naturais, pela dirnensâo de sua populaçâo e diversidade de
seus ecossisternas pradutivos. Em que pese a importéncia desses ativos,
persistem graves problemas socials e econômicos que a politica econOrnica
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em curso não logrou superar. Ao contrário, esses problemas adquirirarn, no
periodo recente, dimensoes cujo reconhecimento traumatiza aqueles que, par
decisão da imensa malone da sociedade, foram alçados a condição de
responsáveis pela condução e reorientaçâo dos destinos de Mines.

Nosso Estado detem hoje uma cruel estrutura de distribuição de renda.
Tomando por aproximação, como conceito de renda, Os dados do Produto
Interno Bruto pare 1996, apenas quatro microrregiöes - Bela Horizonte,
Ipatinga, Ubenlãndia e Juiz de Fore - respondian, par 50% da forniacão do
PIB do Estado. Integram essas microrregiOes 80 municipios, corn uma
população de 5.500.000 milhOes de habitantes (33%), em area equivalente a
6% de nosso território.

Esses nümeros revelarn, coma pano de fundo, o caráter concentrador da
politica de investimentos pUblicos e privados.

Como contraponto a concentraçâo do investimento, do produto e da renda,
emerge urn amplo quadra de pobreza e desemprego, que se revela mais
agudo e transparente na Região Metropotitana de Bela Horizonte e na região
do Vale do Ago. As estatisticas informam que na RMBH, em abrit deste ano,
existem cerca de 345 mll desempregados, representando 18% da população
economicamente ativa da região.

Historicamente, Minas Gerais, em que pese a seu imenso potencial de
desenvolviniento e efetiva contribuição ac crescimento do Pals, vem
exportando seu ativo mais valioso, ou seja, seus recursos hunianos. Os
nümeros indicam que, em 1991, havia 3 miihöes de mineiros radicados em
outros Estados da Federação, sendo que apenas em São Paulo existiam
1.800000 de mineiros eli residentes. Essa ernigracão maciça resultou de
ausência de perspectives de emprego e renda em nosso próprio Estado. A
ineficiencia da politica econOrnica recente revela-se também nos dados de
distribuição de renda pare 1997. Cerra de 7.500.000 de mineiros, 49% da
popuiaçao total do Estado, dispunha de renda inferior a meio salário-minimo.
A agriculture de Mines apresenta, ao lado de boos de modernidade,
problemas cruciais que devem ser equacionados, em face de seu potencial
de produção, de geraçao de emprego e renda. Baste dizer que, entre 1985 e
1995, os estabetecimentos agricolas com menos de lOOha sofrerarn redução
de 44 mil unidades - 11% do total de estabelecimentos dessa categoria - e
366 mil postos de trabalho, reforçando o fluxo migratório campo-cidade.

Esses são alguns dos diversos desafios a enfrentar. Essa é a dura
realidade a ser transformada. Não you me referir aqui ãqueles setores da
economia moderna de Mines Gerais, certo estou da contribuição que vém
dando ao Estado e a nossa economia, em termos de produção e de emprego.
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0 Governo tudo fará pare preserve-los, nos lirnites da ética e do interesse
pU blico.

Cabe examiner, ainda que sumariamente, o papal do Estado na conducão
desse processo. A tarefe a ser realizeda revela elte complexidade, pois se
trate de operacionalizar a projeto de desenvolvimento, fundado no conceito da
sustentabilidade, em que a visão politica de longo prazo e ample participaçao
da sociedade, na busca da eqüidade social intre e intergereçôes, são traços
marcantes. Rejeita-se, corn ênfase, a idéia do Estado rninimo, cuja existéncia
em Mines e no Brasil beira ao absurdo. Se é verdade que ha 20% da
população que usufrui das benesses que o Estado minima pode proporcionar,
ha 80% de seres humenos diante dos queis o Estado se mostra insensivel,
cego e surdo. Aos excluldos não resta senão a ação estatal qua assegure a
cede urn o direito a dignidade e a reinserção social e a volta da esperanca.
Cabe ao Estado democrático universalizar asses direitos pare que se possa
alcançar o bem comum.

0 planejamento é a grande instrumento para a consecuçâo dessa tarefa
histárica. Estamos resgatando sistema de planejamento do Estado e
neintegrando-o no processo de formulação das politicas pOblicas. 0 caráter
inovador desse instrumento encontra-se na forma de planejar - em que a
conceito bãsico é a sustentabilidade; a região, a seu foco, e a participação
popular, a seu mecanismo. Essas dimensOes - sustentabilidade do processo,
regionatizacão e participação da sociedade na formulação das politicas
pUblicas - possibilitarao a transparencia necessária as acOes governarnentais,
perrnitindo que as pessoas, co-responséveis pelo que se planejou,
acompanhem efetivamente a execuçao do que foi decidido. Aperfeicoar esse
mecanismo significa consolidar a democracia, peto atendimento as
aspiraçOes da base social e pela rellexao sobre as obrigaçOes de cada urn
dos grupos envotvidos no processo de construção da sociedade mineira. A
partir dessa concepção do planejamento, formularam-se as suas diretrizes
pare a orientacão de todo a sisterna empenhado na formulaçao do piano, dos
progrernas e dos projetos. Essas diretrizes, Sr. Presidente, são:

1 - operacionalizaçao permanente do conceito de sustentabilidade, ou seja,
priorizar a mudanca social, arnpliar as oportunidades, conciliar crescimento e
eficiéncia econOmicas, preserver a rneio ambiente, a qualidade de vida e a
eqüidade social, com base em rigoroso compromisso corn o futuro e cam a
solidariedade entre as geraçães. 0 exerciclo profissional e intelectuat desse
conceito significa construir uma consciência social, quer nas comunidades,
quer nos niveis técnicos e politicos envolvidos na dificil tarefa de govemar, de
construir e consolidar um sistema politico democrático.
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2 - A participaçâo da sociedade na discussâo do orçarnento e na gestão

dos pianos e dos projetos. A integraçâo do Estado corn os cidadâos e corn a
sociedade de forma geral gera vantagens politicas e administrativas para
ambos as lados. Permite major divisâo de responsabilidades entre as partes e
legitima as açoes governamentais; confere transparencia ao Governo e
oferece oportunidades ao cidadão de fiscal mr, apinar e oferecer soluçoes
administrativas. E será agora ainda mais enriquecida corn a impiementaçao
das audjéncias pUblicas do orçamento e do planejamento participativo. Nosso
objetivo será transformá-la numa preocupaçâo perrnanente dos
administradores pübhcos que deverão colocar sempre em primeiro piano o
envolvimento da popu!açâo na discussão e na gestão dos projetos em que
isso se fizer possIvel. Corn esse Jim, seräo instituidos rnecanisrnos e foruns
adequados, visando a articulaçao dos diferentes atores da sociedade e do
Estado.

3 - A regionalizaçao do planejamento e da ação governamental
Embora diferentes Governos tenham dividido o Estado em regiOes de

planejamento, nunca houve a utilização das regiöes como fator determinante
na elaboração do pianejamento do Estado. 0 planejamento nunca foi
pensado do ponto de vista das regioes. Nenhun, dos pianos traçados em
épocas anteriores procurou reaiçar a extraordinária diversidade das regiôes
mineiras. As diversas regiöes de Minas apresentam perfis distintos de
distribuiçao de renda, estrutura fundiária e de base econômica. Qualquer
piano de desenvolvimento do Estado que nâo se baseie no estudo dessas
diferenças e em politicas regionals diferenciadas estará fadado ao fracasso.
Ao mesmo tempo, a Estado apresenta açöes regionals oriundas dos seus
diversos Orgâos desarticuladas entre si, pals nào existiam mecanisrnos de
sua coordenaçao e pianejamento. Par outro lado, inexistem, ate 0 momento,
foruns que estimuiem a participação popular, aproximando o Estado dos
cidadâos e propiciando o envoivimento da população local na definiçao das
prioridades regionais de desenvolvimento e na defesa dos seus interesses. A
proposição do Governo e que o planejamento do Estado seja formulado
através dos municipios e das regiöes em que estâo inseridos, rnoldando a
acão dos diversos ôrgãos com vistas as caracteristicas de cada uma delas,
aproximando-os entre si e integrando-os corn a popuiaçào local, definindo,
juntamente com ela, as prioridades a serem aicançadas. E promovendo a
integraçao intrarregional e com a Capital do Estado, centro econômico e
politico-administrativo, reforçando, assim, a uniâo de Minas.

Corn a pianejamento regionalizado, haverá total empenho na iocahzaçâo
das prioridades especificas e no discernimento das opcöes mais viáveis nara
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o seu desenvoivimento. 0 Estado deverá apoiar, de todas as formas, esse
processo de iocalizaçâo das referidas opçOes, fornecendo todas as
informaçoes necessárias para a fomiulaçäo das estratégias regionais. E
fundamental a envoivimento, nesse processo, dos Prefeitos, dos empresários,
das universidades, das empresas, dos concessionérios estatais e das
organizaçöes da sociedade civil, para que haja a busca de soiuçoes em
comum.

4 - 0 Estado corno propuisor do desenvolvimento.
Minas Gerais nao pode prescindir do Estado como agente propuisor do

desenvolvimento econômico e social. E irnportante a acão estatal na atraçao
de investimentos e tinanciamentos internacionais em obras e investimentos
em infra-estrutura, sanearnento, rodovias e geraçâo de energia.
Paraieiamente, a màquina administrativa deverá sofrer profunda
racionalizaçâo, para que haja simplificacao de processos, unificaçao de
procedimentos, cone de custos que nâo agregam valor aos serviços
executados. A gestâo comum de projetos interdisciplinares abre espaço para
que seja possivel a formatação de banco de dados comuns por regiâo e ate
mesmo a organizaçâo de mecariismos de gestâo comuns de recursos
humanos, financeiros e materials. Deve tomar-se um mecanismo de
transforrnacão da méquina administrativa, iniciando ama reforma do Estado
voltada para a cidadania e a participaçâo popular-

5 - Recuperar a capacidade de investimento do Estado
o Estado precisa recuperar sua capacidade de investimento, localizar e

atrair linhas de financiamento, nacionais ou internacionais, para investimentos
sociais e de infra-estrutura e de apoio a projetos que tragam geração de
emprego e renda.

E necessário que as finanças estaduais sejam reorganizadas de tal forma
que as receitas prOprias cresçam em ritmo acentuado, acima das taxas de
crescimento da prOpria economia mineira. Aqueies que tern impostos a
recoiher deverâo faze-b, nâo sendo adrnitidos priviiegios uiscais nem pohticas
de beneficios setoriais e desconectadas de uma estratégia de
desenvolvimento do Estado. E necessário que haja a soluçâo da questâo
previdenciaria, sem a que, em curto prazo, a Estado ficara inviabihzado
administrativa e financeiramente.

6 - Prioridade para o desenvolvimento cientifico e tecnoiOgico.
o conceito de sustentabilidade imphca a promocao pebo Estado do

desenvoivimento cientIfico e tecnobOgico, fundado na iegitimaçâo politica e
social, que incorpore a diversidade regional coma indutora da transformaçao
tecnolOgica e econômica. 0 Estado de Minas Gerais conta corn, uma
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importante infra-estrutura de ciência e tecnologia, composta por
universidades, escolas profissionalizantes, parques de incubadoras de base
tecnologica, vários centros de pesquisa e uma agenda de financiamento
apoiada pelo Governo Estadual. Essas instituiçOes, articuladas pelo sisterna
estadual de ciência e tecnologia, serâo estimuladas a pesquisar a
competitividade das cadeias produtivas existentes, corn enfase no papel das
pequenas e microempresas; a desenvolver projetos de pesquisas
sintonizados corn as politicas estaduais e regionais de meio ambiente,
recursos hidricos, trabalho, educação, cultura, saUde e qualidade de vida; e a
consolidar redes de cooperacäo entre setor produtivo, universidades e
centros de pesquisa, visando agregar valor aos produtos rnineiros e atrair
investimentos externos, fora do ârnbito da "guerra fiscal". Para isso, sera
necessário adotar iniciativas visando integrar os diversos segmentos e
instituicOes, pUblicos e privados, envolvidos na criação e difusão cientifica e
tecnológica em Minas Gerais.

7 - A logistica dos transportes e a infra-estrutura.
A integração inter-regional do Estado de Minas Gerais aos mercados

nacional e internacional e determinante pam que a nossa economia se tome
ainda rnais competitive. A variável transporte tern peso relevante na
rnensuração da competitividade dos produtos rnineiros junto aos
consurnidores, tanto pare o mercado doméstico brasileiro quanto pare o
mercado externo.

Em face de sua posição geográfica e extensão territorial, o Estado de Minas
Gerais detem a major malha rodoviária e ferroviária do Pals. Entretanto, essa
infra-estrutura está desconectada de acôes e mecanismos que estabeleçarn
urna verdadeira articulaçao modal visando a obtenção de escalas de volumes
e beneficio de fretes. A falta de articulacão é bern ilustrada na maxima: "o
produto mineiro e competitivo ate a porteira da fazenda e ate o portão da
fébrica".

A questão da logistics de transportes, todavia, oferece amplas dificuldades,
particularrnente em seu componente ferroviaria. Na rnedida em que este,
enquanto responsabilidade do Governo Federal, foi privatizado sem se
considerarem os interesses da economia de Minas, a questâo se torna rnais
grave. Não sendo o Estado de Minas o Poder concedente e na auséncia de
mecanismo institucional que obrigue, por perle das concessionãrias, 0
cumprimento das obrigacOes contratuais, torna-se mais dificil encarninhar as
soluçoes que venharn a atender as conveniências de escala e de frete.

Por outro lado, na rnedida em que a criação da Agenda Nacional de
Transportes insere-se na competéncia exciusiva da União, não cabe ao
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Estado de Minas interferir nessa matéria. Restaria, portanto, 80 Governo de
Minas a funcao de articular e promover açOes junto ao Poderconcedente, no
caso a União, visando ao encaminhamento das questôes relevantes para a
nossa econornia. Entretanto, algumas açães estão em andarnento, dentre as
quais destacarnos:

- A criação da Câmara Setorial de Logistica de Transports, no ãmbito da
SEPLAN, enquanto rnecanismo que possibilite identificar e articular as
demandas do setor, visando a meihoria da eflciencia da prestação deste
serviço.

- Como resultado das negociaçães do Governo do Estado corn os
concessionérios, destaca-se o reinicio das obras de transposição ferroviária
de Belo Horizonte, corn investirnentos no valor de US$40.000.000,00.

- 0 propásito de avaliar a viabilidade de aproveitamento do transports
hidroviário, enquanto componente.essencial da logistica, como e 0 caso da
navegação dos rios Grande e Paranaiba, bern como do rio São Francisco.

- A duplicação da BR-381 é também prioridade do Governo, e todos Os
esforços serão envidados para a sua aceleração. 0 programa estadual de
rodovias sera implernentado de forma a estimular a extensão da rede viária
estadual e sua permanente manutençâo.

8 - Os setores sociais como vetores do desenvolvirnento.
As politicas sociais surgem como vetores essenciais ao processo de

desenvolvimento. SaUde, educacão e geração de empregos e melhoria da
renda são fatores decisivos na meihoria da qualidade de vida da populacão
no aumento da produtividade. A educação tern passado por transforrnacôes
irnportantes, após as rnodificacoes da legislacão federal no sentido de
descentralizar os recursos a ela destinados e conferir maior autonornia as
instituiçOes de ensino. Em Minas Gerais, diversos desafios permanecem em
aberto. 0 problerna da exclusão dos mais pobres do sistema educacional
ainda nâo foi resolvido. Ao mesmo tempo, torna-se necessário aumentar Os
anos de estudo da população, bern corno melhorar a qualidade do ensino, de
uma forma geral. Cada vez rnais, dompetirá ao Estado melhorar a
coordenaçao do sistema de ensino pUblico integrado aos municipios e
estimulando a identiflcacâo das prioridades das diversas regiOes.

Na saüde, as desigualdades regionais são irnensas, seja em termos das
condicOes de saüde, seja pelo acesso desigual aos servicos. A
descentralizaçâo classes mesmos serviços tern que ser acompanhada pela
formulaçao de estratégias de abordageni, por região. Para que se alcance a
efetiva reduçâo das desigualdades inter-regionals, o Governo Estadual
devera assumir o papel de promotor da integração dos sistemas municipals,
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organizando o SUS estadual, assumindo responsabilidades na busca da
equidade e qualidade. Como as Sras. e Os Srs. Deputados ouvirarn, nossa
preocupaçào e corn o desenvolvirnento sustentável das diversas regiOes
mineiras, cuja riqueza rnaior está na prOpria diversidade. Desenvolvimento
sustentável, regionalizaçâo, aim, mas sern perder a ligaçao politics corn o seu
Unico coraçao, que é a nossa Capital.

SO assirn veremos, Sr. Presidente, que as muitas Minas, de que falava
Guimaraes Rosa em verdade são urna 56. Muito obrigado, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, pela atenção.

Esclarecimentos sobre os Debates
o Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A Presidéncia vai conceder a

palavra aos Deputados que desejarem formular perguntas ao Sr. Manoel
Costa. Para tanto, solicita aos nobres parlarnentares que se inscrevarn junto a
Mesa e que, ao fazerern usc do microfone, sejam objetivos e sucintos,
dispensadas as formalidades das saudaçOes pessoais. A cada Deputado sera
concedido o prazo de 3 minutos para a intervençäo, e o Sr. Secretário disporá
de 5 minutos para cada resposta.

Debates
o Deputado Durval Angelo - E corn alegria, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

que fazemos urn registro de que, pela primeira vez em Minas Gerais, não
ternos urna Secretaria e urn Secretário de Planejarnento que é urn nero
apendice da Vice-Governadoria do Estado. Hoje, ternos urna Secretaria que
realrnente quer planejar o desenvolvirnento deste Estado e, mais do que isso,
está irnbuida do espirito de prornover a participação, por interrnédio das
audiências püblicas, do orçamento participativo e do planejarnento. E nesse
sentido que vern minha pergunta. Nesta Casa, houve urna discussão de que,
para urna integração major da Assernbléia, enquanto Poder, haveria a
necessidade de se resolverern as pendências do orçarnento relacionadas
corn as audiencias püblicas de 1997. Nâo so pelos R$20.000.000,00, mas,
tarnbern, pela credibilidade. 0 processo tern que ter a credibilidade das
cornunidades envolvidas. Gostaria de saber em que termos estarnos,
atualmente, corn essa negociação, como ela está avançando no nivel do
Governo e que resposta as Deputadas e Deputados poderiarn dar as suas
comunidades.

A segunda questão refere-se ao calendário rninirno, quando esse processo
está disparando, que não e apenas de discutir o orçamento, mas tambOm de
discutir o planejarnento. Quando se dará 0 inicio desse processo e qual é a
importéncia, para a Secretaria, do envolvirnento da Assembléia nesse
processo?
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0 Sr. Manoel Costa - Meu caro Deputado Durval Angelo, en primeiro lugar,

quero dizer que he, por pane do Governador, urn respeito muito grande corn
esta Casa e seus Deputados. A origern do Governador e o parlarnento. No
que se refere a mirn, devido a urna tradiçao, pois rneu pal esteve nesta Casa
por 25 anos, como Deputado, ha tanibém urn respeito muito grande, e e claro,
tanto para o Governador atual como para a própria Secretania, é irnportante o
papel que os Deputados exercem, em contato prOximo corn as regiôes, a
defesa que tern de ser feita no prôprio desenvolvimento e a busca de
soluçOes para encontrar, nao so a equidade social, rnas o prOprio
desenvolvimento social dessas regiôes.

A situaçao funanceira do Estado e mais do que conhecida pelos senhores, e
estarnos ultiniando a solução para essa questão do débito do Estado corn
relação as audiencias püblicas. Aguardei, hoje, ate por volta das 14 horas,
para incluirmos isso na LDO, rnas tenho a certeza de que o Governador
assumirà essa parte, para que tenha a participação nâo sO desta Casa, rnas
de todos os Deputados, no processo do orçarnento e planejarnento. 0
orçarnento é urn pouco rnais rigido, tanto que, em nivel de macro diretrizes,
temos condicoes de apresenté-lo ate 30 de setembro, em nivel do
planejarnento. Mas, para 0 orçamento, a data de 30 de setembro, para 0
prirneiro ano de governo e pelo pouco tempo, flcou urn pouco lirnitada. Dentro
do cronograma feito pela Secretania e pela Subsecretaria de Orçamento,
acredito que, na segunda quinzena de juiho, iremos iniciar o processo do
orçarnento, construindo 0 orçarnento participativo e, conjuntarnente, as
audiências püblicas de planejamento.

o planejarnento entrará, rnas continuaremos a discutir corn as regiôes,
corno tambern corn as sub-regiOes e as niversidades, como disse na minha
fala inicial, para que se dé urn processo rnais dinârnico so planejarnento, e ele
não se tome urna questão rnerarnente estética, ou apenas uma peça que será
entregue a Assembleia.

Ern nivel do orçarnento, o cronograrna vai ser rigido, e não teremos muitas
condiçoes, a não ser que esta Casa rnude a prOpria lei, para 0 que nâo vejo
necessidade, rnas seré na segunda quinzena de julho. Estarnos definindo a
data. Ontern, a tarde, terminarnos urn estudo, e a data tern sofrido
modificaçoes. Sobre a parte das audiências, tenho a certeza de que 0
Governo vai chegar a born terrno corn a Assernbleia Legislativa.

0 Deputado Mauro Lobo - Sr. Secretário, loUvo a sua iniciativa de vim a esta
Casa expor as diretrizes estratégicas do Govemno. Mas gostaria de ouvir 0
cornentãrio adicional sobre alguns pontos, como a regionalizaçâo, a area de
ciência e tecnologia e a educacao.
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Corn relaçao a regionalização, faa clara para mim o que pretende a

Governo do Estado. Como pretende dividir em regiOes Minas Gerais?
Esta Casa aprovou urn projeto criando as regiöes administrativas, e

sabernos, pelas bençaos do Governo, do urn projeto proponda a sua extingao.
Se tivéssernos a extinçâo coma e!ernento do correçâo, esto Pals ostaria as
ml! maravilhas. Podomos dar corno exemplo o BNH. Foi extinto, e nada foi
feito, nada entrou ern seu lugar, nâo existo urna potitica habitacional
satisfatOria.

Voltanda ao nosso caso, qual seria a proposta do Governo? Minas, pelo seu
tamanho e diversidade, coma o senhor falou, merece realmente urn sistema,
ou alguma forma de regionalizaçâo. Se nao e a atual, qual seria? Se nao,
corremos 0 risco de nâo ficar nenhum.

Corn relaçao a educação, qua! a politica de educaçao superior em Minas
Gerais? Minha preocupação é quo nâo tern aumentado o nUrnero de vagas na
escola pUblica de nivel superior no Estado. £ o Estado não esté assumindo
as diversas unidades como legalmente deveria. Qua! a proposta para 0
onsino superior?

Corn relação a area do ciência e tecnologia, Sr. Secretário, concordanios
plenamente que é urna area ostruturante. Tivemos ontern urns reunião nesta
Casa muito concorrida para tratar desso assunto. E foi dito par urn Deputada
da base governista quo nâa é vantagem nenhurna a Governo ter a vontado
politica de atuar e investir nessa area. o que precisa fazor, antes de quatquer
coisa, é cumprir a Constituiçao. Ou seja, liberar para a FAPEMIG o valor quo
Ihe é devido. E, se for algo que a Estada julgue tao importante, que arnplie ate
esse valor.

Entao, Sr. Secretaria, gostaria de ouvir o seu cornentário sabre esses trés
aspectos.

0 Secretário Manoel Costa - Nabre Deputado Mauro Lobo, queria distinguir
aqui rogiãos administrativas e a id6ia da regionalização de planejamento.
Talvez no Estado caiba mais regiöes que as regiOes ditas do planejarnento,
hojo. Elas estâo limitadas a 10 ou 12, dependendo da interpretaçâo. Na
realidade, essas regiOos nunca foram usadas coma regiOes de planejarnonto.
Tomos uma base de censo, tanta por parte do IBGE quanta da Fundaçao. Se
criarmos urna regiâo, neste momento, iriamos conturbar 0 processo e
confundir rnais. Acrodito quo, no futuro, dentro do urn processo, assurnindo a
prática de urn planejarnento regionalizado, a tendéncia será urn planejarnento,
que terá corno promissa a hidrografia do Estado. Pela prOpria natureza, ola ja
indica o agrupamento. 	 -

Estamos corn algumas propostas práticas na regiâo Sul, quo tondem a se
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multiplicar. Nâo e urna coisa fixa. No prirneiro ano, partimos da premissa das
regiöes charnadas de planejarnento, mas quo são de censo, avancando para
que consigamos ampliar 0 detalhe da proposta do prOprio planejamento.

Corn re!ação as rogiöes adrninistrativas, de acordo corn a nossa visão, elas
tiveram urna forma que não reflete 0 que é uma dernanda real, extremamento
concreta. 0 Estado é disperso na sua açäo. E, fazendo urn novo
levantamonto, varnos separar a quostâo administrativa do Estada da questãa
de planejarnento. Foi feito urn primeiro levantamento pela Secretaria pars se
ampliar a unlflcaçao da açâo dispersa do Estado, e não a dispersãa; urna
ação mais unitária, jé que 0 Estado tern DR ern diversas rogiOes, na area de
saUde, na area de trabalho e diversas Secretaries, 0 qua nos indicou que
podemos criar do 48 a 58 ago-es ern rnunicipias, ja que a Estado esté all
alugando dais ou três predios, corn dispersao de pessoas. Muitas vezes urna
Socretaria nao sabe o que a autra estâ fazondo. São açöes distintas.

Coma racionalizar a ação do Estado em nivel adrninistrativo? Nao ficamos
presos as 25 regionais. Elas padem sor arnpliadas camo açâa adrninistrativa
do Estado, e não corno regionais. Nurn Estado desse tarnanho, e impossivol
deixar as coisas ficarern concontradas on nivel de Belo Horizonte. A açâo do
Estado, mesmo quando ele está no interior, e dispersa. Então, estamos
separando a planejamonto da acâo administrativa. Isso podo fcar a cargo ate
da Secretaria de Administração, porque não caberia uma ação da Secretaria
de Planejamento. Ha sugostOos para quo se aproveite mais as prOprias
associaçöes microrregionais dos Prefeitos, que nelas se concentrem diversos
órgãos do Estado, que estão dispersos no interior. E urn processo orn que
uma Ida a carnpo vai nos indicar b melhor caminho para resolverrnos essas
questOes. No funda, e para a busca da racianalização do Estado.

Sobro a educação: o próprio processo do planejarnento da educação, se se
levar em conta a regionalizaçao, vai sofrer rnudanças, porque a populacão vai
acabar intorferindo no procosso. Em voz do uma matriz sor gerada em Bela
Horizonte, vai se abrir urn espaço para quo a educacâo seja discutida nas
diversas regiOos.

Então, o planejarnento passa, tarnbérn, pela questão oducacional. Entrando
na questão, em nivel superior, corn relação aos farmandos da UNIMONTES,
quais sorão as suas opçôes futuras, ao sairom da Universidade? Ha au não
uma integração entre a Universidade o a regiâo, corn relação ao sou futurO
econômico e ao seu desenvolvirnonto, ou soja, a rogionalização do
planojamonta, em que a universidade, seja estadual, seja federal, soja
particular, participará mais do processo de planejarnento, do forma que a
aluno, 30 entrar na univorsidade, tonha urna perspectiva de que, formando,
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haverá uma demanda pam a profissão que escolheu, na própria região. Essa
distãncia da forma de planejar cria urna distorçao, não apenas na poiltica
eduOacional, mas na de cléncia e tecnologia, porque, quando falamos de
ciência e tecnologia, pensamos em urna mais avançada e esquecernos que
as regiães do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte, do Noroeste e do vale do
rio Dade tern pequenas avanças, no que se refere a tecnologia, para que
possarn sair do estágio atual. Corn relação a prOpria irrigação, que e uma arte
dorninada he milhares de anos, ternos dificuldades para que as novas
irrigantes, que chegarem a Jaiba ou a outras regiOes, aprendarn essa
tecnologia. Isso jà poderia ter sido resolvido. A ideia é adequar a tecnologia a
região. Pars isso, precisamos de recursos. Dessa forma, as recursos, que
são constitucionais, passam a ter urn uso voltado, realmente, pars aquilo a
que se destinarn. Acredito que, corn a regionalizaçâo, a curnprirnento da
Constituiçao será muito mais efetivo, possivel e real. Muito obrigada

A Deputada Maria José Haueisen - Secretario Manoel Costa, foi urn prazer
ouvi-lo aqui, hoje. Ternos urna Secretaria de Planejarnento que, de fato, estã
planejando, de urns maneira racional e justa, Para que haja, realmente, urna
preocupação e uma atenção Para corn aqueles do Estado que, ate hoje,
foram excluldos. Quando V. Exa. fatou da necessidade de urn planejarnenta
sob a Otica das regiOes, alegrei-me, porque cornecei a ter esperança de que a
nossa região do Mucuri e do Jequitinhanha serà lembrada neste Estada.
Sabemos que todo a investimento pUblica e privado que se fez neste Estado
foi, de maneira geral, canalizado para as regiães ricas. Ate admito que o setor
privado procure as regiOes mais ricas, porque visam ao lucro, rnas o Estado
não pode ser, de fato, minimo, corno V Exa. disse. Nesse rnomertto,
enquanto V. Exa. falava, Iernbrava-me de urna visita que fizemos ac, Ceara,
na semana que passou. Voltei corn uma santa inveja, satisfeita corn o que
eles tern, mas triste, porque não ternos aquilo ainda. Là, he escolas
tecnolôgicas esp'ecialrnente valtadas para as regiöes mais pobres do Estado.
Ha 0 Centro de Enino TecnolOgico, feito para escolas superiores. Jà existern
quatro escolas de ehsino superior em regiOes pobres. Os cursos, em cada
urns delas, são oferecidos de acordo corn a vocação da regiãa. De là, sairão
técnicos corn tada a posibiIidade de terern o seu trabalha Ha outra escola, a
Centro Vocacional do Trabaiho, que e mais aberta a populaçao, não se
exigindo o 20 grau; ate autodidatas que trabaiham na carpintaria, no setor de
eletricidade ou de computação, mas que são autodidatas e que errarn rnuito,
vãa para là, para buscar experiências e aprender mais, para se tornarern
trabalbadores qualificados, 	 -

Encheu-me de alegria ver que o Ceará traz urn projeto novo para atender as
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regiöes empobrecidas, 0 qual, sern divida, ira modificar a face do Ceara, se
for continuado. Na nossa discussão cam professores qualificadas,- rnestres e
doutores que Ia estavarn, urn deles mencionou a experiência da Espanha,
que era urn dos paises mais pobres da Europa e, hoje, está ern boa situação
sOcio-econôrnica. A explicaçäo pars essa mudanca foi a investimento ern urns
geração Secretário Manoel Costa, se o Estado de Minas Gerais resolver
atender as regiöes empobrecidas, investindo em urna geração, ele terá saida,
e nosso povo sairà enriquecido da experiência

0 Secretario Manoel Costa - Nobre Deputada, a senhara conhece rnuito
bern os dados das regiöes do Estado. Quando anatisamos a situacão da
região do Jequitinhonha, que, hoje, tern urn PIB "per capita" de R$1.100,00,
vernos que o Estado não tern urna situação excepcional. Podernos cornparar
esse dado corn os de outras regiöes, coma a do Triangulo, que tern urna
renda "per capita" de R$4.200,00. Jà no Norte, a renda "per capita" é de
R$2.700,00, enquanto no vale do Mucuri ela é de R$1.700,00. 0 rnais
alarrnante é que o Estado, corno urn todo, estâ corn a renda de R$3.800,00,
abaixo do Brasil, cuja renda "per capita" é de R$4.400,00. Se rnantiverrnos a
nosso crescimento atual e São Paulo ficar estático, corn as seus R$6.800,00,
irernos demorar 37 anos para atingir o seu nivel atual. Mesmo a Rio de
Janeiro tern R$6.300,00, enquanto a Rio Grande do Sul tern R$5.800,00, a
Paraná tern R$5.000,00 e Santa Catarina tern R$4.900,00. Depois, ternas 0
Brasil corn R$4.400,00 e so então Minas Gerais, corn R$3.800,00. Portanto,
quando surge, na orientação do Governador do Estado Itarnar Franca, a
regionalizaçäo, ela vem corno urna forma de rnedir a eflcacia do Estado, ou
seja, se ele foi cornpetente. E muito fácit apresentar urn dado estatistico
global Para urn crescirnento natural espontâneo frente a expansâo da
ecanomia paulista, quando, na verdade, apenas 0 Triângulo, o Sul e 0
Sudoeste estão crescendo. Assirn, vai se tornar mais transparente a ação do
Governa Itarnar Franco, dernonstrando a sua atuacão nessas regiães mais
deprirnidas economicarnente, e tambérn a forma da ação do Estado corno urn
todo, das secretarias, autarquias e outros órgãos ern particular. A idéia e a
regionalização do próprio orçarnento, de forma a terrnos urn quadro rnais
nitido.

Assirn, acredito que, primeiro, paderemos conhecer a realidade, que e triste.
A nossa realidade não nos alegra, mas ternos que medi-la. Esse é a primeiro
ano do Governo Itarnar. No segundo ano, medirernos se foi eflcaz ou não,
assirn corno no terceiro e no quarto. 0 rnais proveitoso de toda essa ação é a
fato de que a região terà a seu projeto de desenvolvimento, ou a sua sub-
região, de forma que, em urn futuro irnediato, a ação para tal desenvoivirnento
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tenha a parceria do ser hurnano da regiâo. Muitas vezes, nâo é a ünica
solução atrair urns grande empresa, corn urna renüncia fiscal que tern nos
coniprometido financeiramente. E necessário haver a envolvimento da regiâo
em seu processo de deserivolvimento.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Secretario, e urna satisfaçâo
poder ouvi-lo nesta tarde, pois 0 senhor traz inforrnaçOes importantes sobre o
planejarnento, sobre a estratégia que o Governo do Estado pretende
desenvolver em seu mandato.

Gostaria de fazer indagaçoes referentes a urna questâo rnais irnediata. Esta
Casa votou, recentemente, urn projeto de lei do Governador que recebeu
contribuiçOes, isto é, houve urns fusao de diversos projetas de matéria
tributária e financeira que aqui tramitavam, tendo par base a proposta inicial
do Governador, ou seja, a da venda de créditos de direitos tributários, a fim
de se auferirem recursos, nurna tentativa de se enfrentar, sobretudo, de urna
forms emergencial e prioritária, a questão do décirno-terceiro. Dentro do
planejarnento do Estado, gostaria de saber coma flea essa questäo, ou seja,
qual é a previsâo feita pelo Governo quanto a utilizaçâo prética desse projeto,
quanto a anistia, a venda desses direitos, a receita a ser apurada e a sua
vinculação ao pagarnento do 13 0 salário de 1998, que é urn compromisso do
Estado, como ente federativo, para corn seus funcionarios.

Seriam essas as rninhas observaçoes. Mais urna vez, gostaria de
parabenizar V. Exa. por sua presença nesta Casa, a qua] enriquece muito 0
nosso debate, que é urna obrigaçâo nossa como representantes do povo.

0 Secretario Manoel Costa - Muito obrigado. Nobre Deputado AntOnio
Carlos Andrada, o Governo já deixou claro que essa questao é urna
prioridade, pois ternos uma preocupacâo muito grande corn o funcionalismo.
Se ate este rnornento nâo saldamos o debito relacionado so décimo-terceiro
de 1998, foi pela situaçâo do caixa. No entanto, dentro do possivel e
sacrificando qualquer investirnento, e nossa prioridade saldá-lo e resolver
essa questäo. E dificil aval jar se serâo R$280.000.000,00; é dificil quantificar
o que o Estado pode auferir corn a venda dos créditos. Tenho a certeza de
que a primeira medida serà liquidar e resolver essa questão dos atrasos das
parcelas. Quando o Governador referiu-se a 24 parcelas, nao disse 24
meses, disse 24 parcelas, ou seja, nurn mês poderé acertar todas as parcelas
restantes. Então, esse é um comprornisso e uma preocupaçâo do
Governador.

Gostaria, entâo, de tranqüilizá-lo, porque estamos envolvidos corn a busca
de tais recursos, procurando racionalizar o Estado, a Thu de que possamas
saldar nao so esse comprornisso, rnas tarnbém outros pendentes em outras
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areas. A sua preocupação, Deputado, é justa, e essa tambérn e uma
preocupaçäo do Governo Itamar Franco-

0 Deputado Joäo Batista de Oliveira - Caro Secretário Manoel Costa,
gostaria de saudar sua presença nests Casa, dizendo que temos urna
esperança rnuito grande de que o orçamento, no Estado de Minas Gerais, se
tome matéria popular: de que o povo dele se apodere, percebendo que nao e
algo tao distante. Portanto, tenho essa esperança e gostaria de ressaltar a
sua intençäo de clue a orçarnento passe a ser urna peca popular no cotidiano
das pessoas.

Quero fazer urn questionamento relacionado ao semi-érido mineiro, ao
Node de Minas, onde V. Exa. foi majoritário nas eleiçOes de 1982 e cujo povo
representou muito bern. Ternos urna dificuldade muito grande no que diz
respeito aos investirnentos na area mineira da SUDENE, porque Minas não
esté toda na area da SUDENE. Então, todos imaginarn o PIB de Minas Gerais
dividido par igual, quando existem muitos que tern rnuitos pães e muitos que
não tern pão nenhum. Vernos que o orçarnento participativo tern de ser
melhor que a de Belo Horizonte, por exemplo. Bela Horizonte investe 3%,
coloca o povo a se engalfinhar na discussão do orçarnento e acaba fazendo
apenas obras super-ficiais nos bairros, deixando de fazer as obras
fundarnentais. Enquanto isso, as obras pars as elites são decididas
solidariamente pelo Prefeito, ern seu gabinete, naturalrnente ern companhia
dessas elites.

Então, gostaria de propor que 0 orçarnento tivesse urna parte
cornpensatOria pars as regiôes que já entrarn em desvantagern na disputa,
para as regiöes onde a nivel de vida e a rends "per capita" são baixos, pars
que elas não tenharn que se engalfinhar pars votar o orçamento e aprovar,
nas assembléias populares, o que e bésico - ou seja, que o básico já seja
naturalmente defendido pelo Poder Executivo, para que as pessoas passam
ter a oportunidade de sonhar.

Gostaria, tambérn, de urn cornentário seu sobre a região do Centro de
Minas, que tern 13 rnunicipios, de Curvelo e Corinto ate BuenOpotis. Acirna
dessa região, a partir de BocaiQva, jé se está na area da SUDENE; a
esquerda, a partir de Lassance, e a direita, a partir de Diarnantina, tarnbém; e,
vindo-se para Paraopeba, já se esté no Anel Metropolitano. Entretanto, ela
não pertence a nenhuma dessas regiOes, rnuito embora tenha os rnesrnos
problernas. Nossa proposta, que gostaria que V. Exa. cornentasse, refere-se
a possibilidade de uma politica de investimento, pois trata-se de uma regiâo
corn muito potencial, mas que nao vern recebendo nenhurn investimento,
nenhurna politica cornpensatOria. Obrigado.
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0 Secretârio Manael Costa - Nobre Deputado Joao Batista de Oliveira, 0

momenta que estanias enfrentando neste ano tern urn lado ruirn, porque a
idéla inicial era destinar 1% do orçarnento para o orçamento participativo, mas
não temos condiçaes de garantir 1% para o ano 2000. Mas acho que isso tern
urn lado positivo, porque nos obriga a discutir mais o arçamento, como urn
todo. Entao, terernos urn processo extremarnente democratico para discutir 0
orçamento do prOprio DER-MC, da Secretaria da SaUde, da Secretaria da
Educacao, de todos Os ôrgãos, empresas, autarquias e secretarias de
Estada E acho que haverá urn avanço muita grande. Hoje, a populaçäo
desconhece o pracesso; sabe que paga impostos, mas muitas vezes näa
sabe onde está sendo gasto esse recurso. Então, acho que isso é urn avanco
ligada aa prOprio planejarnento, que tambérn perdeu urn pouco a tradiçao, que
e urna coisa relativarnente recente no Brash, tendo surgida rnais ou rnenos
ern 1950, corn o próprio desenvalvirnento da SEPAL e corn Juscelino, que foi
urn dos primeiros a usa-b. Discutindo 0 arçarnento C 0 planejarnento, varnos
poder não apenas definir e conhecer mais a realidade das regiOes, corno
tarnbérn sua própria alternativa e vocação, para saber corno elas podern
irnpulsionar o desenvolvirnenta. Muitas vezes, o planejarnento fica muito
genérica, e, hoje, não ternos nern urna base de dados, para dizer ( ... ). Ou
seja, falta informação, em relaçâo a pesquisa, e essa é urna questão que já
estarnos discutindo corn a Fundaçao João Pinheiro, para aprimorar a
pesquisa e definir. Muitas vezes, a vocação estâ all e e conhecida por todos,
mas corno os Prefeitas não tern urna acão unitéria, não procuram se unir para
criar alternativas de desenvolvimento, 0 que já está corneçando a surgir, rnas
de rnaneira ernbrionária, não organizada. Então, 0 orçamento participativo é
urn avanço em reiaçãa a democratizacão do processo. 0 planejarnento, por
meio dessas audiéncias - a que será urn pracesso continuo -, será urn
camplernento. Ou seja, o orçarnenta, na realidade, é uma peça do
planejamento. Então, vamos estar retomando urn processo dernocrático.
Acredito que, se não tivéssemos tido o golpe de 64, isso já estaria ocon-endo
no Brasil he mais tempo, mas, infelizrnente, tivernos esses dois infortünios: o
golpe de 64 e, depois, a prOpria rnudanca da orientaçâo econôrnica do
Governo - não sO este, pois isso já vern he certo tempo -, na qual acabou
predorninando uma visâo - de que todos falamos, e é real - do FML Então, a
democratização do processo não acorreu, esse é 0 inicio do processa, corn
relaçãa ao Estado.

Vocés tern uma experiëncia aqui na Assernbleia extremarnente louvável,
que é a audiência püblica, e, qüe não pode ser perdida. Temos de resgatar
essas audiências. For isso, ha urn interesse para que essa questâo seja

349
resolvida de urna rnaneira rápida e que a Assernbléia participe desse
processo. Temos aqui Deputados de quase tadas as regioes do Estado, e
vejo a dificuldade de vocés, na sua região, quando a populaçâo e o Prefeito
perguntam: "Qual é a alternativa para nôs? Que empresa virâ para cé?".
Muitas vezes a solução está por all mesrno, e, se tivermos confiança,
acabarernos atraindo não uma megaernpresa, mas uma pequena, que vai.
induzir unia nova forrnação, rnudar urn pauco a caracteristica e impulsionar o
desenvolvimento local e regional. Isso é urn processo. Não vem pronto e
acabado. Nâo. E urn processo, rnas é fundamental pam essas regiöes, como
essa prOxirna de Curvelo, e mesmo regiOes do Norte, que tern uma
potencialidade muito grande. Muitas vezes a não-existéncia de chuva é
prablema, rnas deixa de ser quando se tern água. 0 uso que estamos
fazendo da irrigaçãa no Estado e muito limitado ainda. Não soubemos e não
fizemos uso de toda a potencialidade que a Estado tern quanto a irrigacão,
nâo so no Norte, nos afluentes do São Francisco, próximos a Jaiba, rnas na
região Noraeste, tarnbern, que tern uma patencialidade enorrne, que
espontaneamente ja está se desenvolvendo, quase sem a influéncia do
Governo. 0 Governo está passando ao largo do desenvolvirnento do
Noroeste. Penso que, para a região, o orçamento e o planejamento vão ser a
inicio do que pode mudar a caracteristica do Estada de Minas Gerais.

0 Deputado João Pinto Ribeiro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro
amigo Secretário Manoel Costa, não you fazer nenhuma pergunta, you
apenas curnprimentá-lo, porque fico feliz em vd-lo a frente da Secretaria do
Ptanejarnento. Conheço ha muito tempo o nobre Secretário, sei que tudo 0
que está falando sao idéias suas jé de he muito tempo, como a vontade que
tern de distribuir rnelhar a renda em nosso Pals e em nosso Estado, pois ha
quase 20 anos, quando nos conhecernos, V. Exa. ja falava sobre a pobreza e
o desernprego. E parece que essa situaçào, ao invés de rnelhorar, ate piara a
cada dia que passa ern nosso Pais.

No passado, falava-se em marginais, ern relaçao âqueles que viam a água
passar e ficavam as rnargens do rio, quer dizer, a margern de todo o processo
de desenvobvirnento, de tudo de born que o desenvolvirnento nos traz. Hoje,
deixarnos de fabar ern rnarginais, passarnos a falar em excluidos, que é a
mesrna coisa. Os marginais ficavam a rnargern, e os excluidos estão
exciuldas dos bens que a sociedade evoluida trouxe para cada ser humano.

Em nosso Pals a injustiça e tao grande que aqui, por exernplo, existem
Otimas universidades pibbicas, universidades federais, rnas entrar numa
universidade püblica, SO Os mais ricos podem. E so ir a urn patio de uma
universidade para ver os carros, os niethores can-os, e, se obharmos as salas,
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veremos Os mais bern nutridos, Os melhores da sociedade. Este ó urn Pals
onde as crianças menores, crianças de seis, sete anos vao para a escola e
não sabern ler, porque não fizeram o pre-primário. As meihorezinhas fizerarn
pre-prirnário e aprenderam a ler. Entao, aquela criança mais pobre não sabe
ler, e a outra aprendeu a ler numa pré-escola, que sO o particular pode pagar.
F Na a populacão que, nas regiôes pobres do vale do Jequitinhonha cu do
Node, não pode sequer comprar rernedio.

Hoje you apresentar urn projeto de lei que autoriza os poslos de saUde
publics a vender remédios que, pci exemplo, são vendidos obrigatoriarnente
corn receita medics, mas que não podem ser repassados, porque não ha
farmacêutico. As pessoas, então, tern de andar 200km, 300km, para comprar
rernédio. Vivemos em urn pals em que a questão de justiça e gravissima. 0
exciuldo, a cads dia, é mais excluldo de tudo de born que a sociedade
oferece. For isso ftc rnuito feliz em v&lo a frente da Secretaria do
Planejamento, porque o conheco rnuito de perto, conheço suas idélas e sua
vontade de acertar. SO rnesrnO pessoas corn a determinacâo de V. Exa.
podern facilitar as coisas. Estou acompanhando a rnáquina pUblica do Brasil
como urn todo, não sO no Estado de Minas Gerais; ela e muito ruirn. Funciona
rnuito mal a servico püblico brasileiro. So pessoas determinadas como V. Exa.
podern dar urn novo alento, uma nova direção pars o Pals. Parabéns pelo
esforco e pela dedicação a frente da Secretaria

0 Secretário Manoel Costa - Nobre Deputado João Pinto Ribeiro, amigo de
longa data: o Deputado ye o sofrimento do povo, não e urn tecnocrata,
disputa a voto, conhece a realidade do Estado, conhece o sofrirnento de
todos, das regiães. Faz urna via-sacra constante. Sofre corn a população, ao
ver a miséria ampliando. Realmente, não e urna tarefa facib. Minas tern a
felicidade de ter urn Governador determinado e ousado. Isso facilita em parte.
As mudanças tern que ocorrer em todos as niveis. Lima discussão que seria
aparentemente simples, planejarnento regionalizado, sub-regionalizado,
participativo, orçarnento participativo, podern ser palavras, podern ficar
apenas no texto, mas a deterrninacão e a orientacão do Governador me
alegram. A identidade corn esse ponto de vista, corn essa nova prática que
ele quer introduzir trará beneficios para todos. 0 papel do Deputado se
tornaré mais nobre, uma vez que ele ire participar, conhecer, sugerir e sec co-
responsével pelo desenvolvimento regional. Varnos introduzir, mediante essa
parceria corn a Assernbléia Legislativa, urn novo mecanismo. 0 que interessa
ao Governador, a Secretaria e a todos os Deputados e que o Estado possa
chegar mais perto e solucionar o probierna das pessoas. São as pessoas que
sofrern. Não importa onde estão, se no Jequitinhonha, no Node Cu, mesrno,
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na periferia de Belo Horizonte. Concordo plenarnente corn V. Exa. Não é uma
tarefa fácil e requer a unidade, a união de todos. Mesrno assim, e pouco,
porque a situação do Estado, a pobreza tern ampliado. Agradeço muito as
palavras de V. Exa.

0 Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, ilustre Secretârio Manoel Costa: em primeiro lugar, gostaria de,
em nome da Bancada do PDT, aplaudir sua vinda a esta Casa Legislativa
mais uma vez. V. Exa. sempre tern estado aqui, ora junto ao Colégio de
Lideres, ora junto as bancadas. Essa é urns atitude que entendo como muito
boa, participativa e de valorizacão da classe politica. Esse diábogo aberto e
explicito rnostra a sensibilidade politics de V. Exa., que jã foi parlarnentar, e
filho de urn grande parlarneritar que honrou e digniftcou esta Casa, 0
Deputado Manoel Costa. Aproveitarnos essa oporturiidade para, a exempbo
dos nossos colegas que estão aqui e que ja fabararn, dizer que estamos
realmente confiantes e certos de que V. Exa., corn seu trabalho efetivo, corn
sua equipe, alcançará resultados positivos pars o nosso povo. Gostaria de
pedir a V. Exa., segundo sua Otica, que nos desse algurnas inforrnaçães - ou,
mesmo, urns informação - sabre as perspectivas de eletrificacão rural.
Defendo uma região - a Zona da Mata - que, em cerca de 65 rnunicipios, é
atendida pets Cornpanhia Força e Luz Cataguases Leopoldina. V. Exa. bern
sabe que a CEMIG cobre praticarnente todo o Estado, e, no Sul de Minas,
ainda ha a Companhia Bragantina, que atende a nove municipios.

Vou me fixar na Companhia Força e Luz Cataguases Leopobdina, que
atende a cerca de 65 rnunicipios mineiros. Na região, ainda temos urn deficit
de eletrificação de cerca de 13 mil produtores rurais. Outrora, a região era
muito rica em atividade agropecuéria, mas, 20 longo do tempo, ernpobreceu,
porque nâo diversificou as suas açOes. Agora, estã retomando, aos poucos, a
sua condiçâo de região tambem de vanguarda nesse setor. Precisarnos,
principairnente os pequenos e médios produtores, desse atendimento do
Governo.

Gostaria de saber como V. Exa. ye esse nosso anseio e como 0 Governo
fará pars dar continuação a eletrificacão através da Secretaria de Minas e
Energia. Segundo soube, o Secretário de Agricubtura, Raub Belem, está
buscando recursos em Brasilia. Como o Governo poderé atender a nossa
região da Zona da Mata, que, realmente, coloca ern prirneiro piano a questão
da eletrificação rural?

0 Secretário Manoet Costa - Sr. Deputado, essa e uma prioridade do
Governo ltamar Franco. Hoje, nos jornais, saiu uma prograrnacão da CEMIG
corn relação a eletrfficacão rural. Tambérn ha urn prograrna da Secretaria de
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Minas e Energia pars regiães as quais, neste mornento e nos próximos anos,
nâo terernos condiçOes de levar Iuz, criando alternativas de geraçäo de
energia pars atender a toda essa demands.

Corn reaçâo a Cstsguases-Leopoldina, gostaria que V. Exa. me desse urn
prazo de 10 a 15 dias, pars que, conforme a programaçâo da prOpria CEMIG,
nos arnpliássemos essa discussao. 0 assunto ds CEMIG mostra como fol
importante, na visão do Governador, não scelerar nern privatizar a CEMIG.
Ela é urn instrumento, urns agenda de desenvolvirnento para o Estado. Se o
assunto estivesse relacionado a CEMIG, tenho certeza de que ]he
responderia agora. Como 0 assunto envolve urna empress privada,
solicitamos esse prazo para que possamos responder concretarnente a sua
questào.

0 Deputado Marco Regis - Secretario Manoel Costa, é pars nós uma honra
poder sauda-lo nests Casa e, so mesmo tempo, interpelá-lo. Conhecemos de
longe a sua trajetOria politics, inclusive como parlarnentar na Cârnara dos
Deputados. Já foi dito pelo Deputado Bene Guedes que V. Exa. teve o seu
pal, o saudoso Deputado Manoel Costa, Presidente desta Casa Legislativa,
na antiga Assembléis, na Rua Tarnolos, onde tive a oportunidade de conhecé-
lo.

Ternos a certezs de que a sua presençs na Secretaria do Planejarnento é,
pars nos, mineiros, especialmente pars nos, parlamentares, a certeza de que
esse planejamento das flnanças mineiras será bern feito, tanto no orçarnento
plurianual quanto no orçamento anual, a de que V. Exa. vai, realmente,
priorizar as areas sociais a ter parcimônia nesse investirnento.

E, assirn, irnprirne urn orcamento democrático corno filasofia de trabalho,
cornojã tivernos a oportunidade ver, quando reunidos corn a Secretario Milton
Tavares.

Entâo, neste mornento, querernos fazer urn apelo a V. Exa., porque crab
que poucos Deputsdos representam pequenss cidades. Está aqul a Deputsdo
Dslrno Ribeiro, que represents Ouro Fino, cidade corn menos de 30 mu
habitantes, e eu, que represento Muzambinho, corn 18 mil habitantes. Poucos
Deputados sâo eleitos par tao pequenos colégios eleitorsis.

Recenternente, ful a Secretaris da Fazenda cobrar urns rnudança
administrativa que nâo privasse s minha cidade de urn escritOrio regional
ligado a Secretsria e que cortssse outras três cidades agregadas ao escritOrio
regional ds minha cidade.

Por que nâo penssrmos nesse desenvolvimento, quando tanto se fala em
fixsr a homern no campo, fixsr- o homern nos pequenos sglornerados
urbanos? Par que nós, do planejamento estadual, não pensarnos que as
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pequenas e medias cidades podem congregar areas adrnbnistrstivas?

Vejo isso ate nos consórcbos interrnunicipais de saüde. Fizernos urn
consórcio intermunicipsl ern nossa regiáo, do qua[ Alfenas, por excelencia,
sendo urn ponto de referência, é a sede, spesar de existirem cidades tao
importantes vinculadas, coma Guaxupe. E tudo é destinado a ela, porque,
realmente, e a ponto de referéncis, é uma cidade universitáris e tern urn
hospital universitário.

Entâo, peço a V Exa. que pense na pequena cidsde, nos pequenos
povoados. Conheço, por interrnédio do Sr. Afonso Vitor, seu excelente
assessor especial, os projetos estruturantes da sus Secretaria. Por isso,
parabenizo-o e peço-lhe qua enxergue a pequena cidade, 0 pequeno
povoado, pars conseguirmos que o povo fique no csrnpo e nas pequenas
cidades. Muito obrigsdo.

0 Sr. Manoel Costs - Muito obrigado. Nobre Deputado Marco Regis,
acredito que, se ha mais tempo estivéssemos praticando urns politics de
planejarnento mais regionalizada no Estado, terlamos diferenças. E claro que
ternos deforrnaçoes estruturais, antigas e longas, coma a questâo da reforms
agrária, qua sernpre foi uma Iirnitaçâo a fixaçao do homern no carnpo. E ha
outrss condicoes qua tambern irnpedem qua o hornem encontre quslidade de
vida nas pequenas e médias cidsdes.

Mas acho que a regbonalizsçao do planejarnento vern, exatamente, para dar
uma resposta so seu anseio e a população que vive no interior, porque ele
deixa de ser deterrninado por uma Otica estritarnente econOmics, visando
atender e desenvolver, rnuitas vezes, potencialidades que estâo adorrnecidas
par uma ação do Estado, corno indutor, aglutinador.

Recenternente, no Sul de Minas, recebemos urn trabalho provocado por
diversas universidades, que e a EPTV. Jâ ha urns busca espontanea nas
regiOes pars encontrar seu autodesenvolvirnento ou seu desenvolvimento
auto-sustentével, seu pisnejamento.

Tarnbérn recenternente, a Prefeiturs de Uberlândia fez urn plsnejamento.
Poderia ter levado em consideraçâo outras cidades ou a microrregiâo de
Uberlândia, mss so ficou restrito a ela.

Ha urns iniciativa ocorrendo na Zona da Mata, com a Prefeito Tarcisbo
Delgado, que rnontou urn consôrcio corn recursos internacionsis, para urns
açâo de planejarnento localizada.

Então, essa sçâo espontênea ja está ocorrendo. Se o Estado participar de
urns rnaneira mais ativa, através da Fundaçao Joâo Pinheiro, da própria
Secretaria, do BDMG, s ação se tornaré concreta mais rapidamente. E isso,
ern todas as áress. Posso dar exernplos de Mucuri ou de Teofilo OtOni, que
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são regiöes corn potencialidades. Corn urns acão regionalizada, corn uma
Otica local, ouvindo a população, as lideranças, as universidades, as
associaçães microrregionais de Prefeitos, teremos respostas em curio espaco
de tempo. Insisto nessa visao de planejarnento. SO para dar urns id6ia, na
Franca, que e menor do que Minas Gerais, o planejamento regionalizado là é
feito ha muitos anos. Já irnaginou se a Franca ficasse restrita a urn
planejamento so de Paris pars todo o restante ou a urns politics em que 0
Estado planeja o todo sern ouvir as partes. Ocorre 0 que ocorreu, e essa é a
realidade do que vivernos no passado e da prOpria gestão do planejaniento. 0
fato de o Governador propor o planejamento regionalizado e sub-
regionalizado é para que ele esteja rnais perto do cidadão e das pequenas e
médias cidades do Estado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprirnentos ao Secretário do
Planejamento Manoel Costa e, na pessoa dele, so Secretário Adjunto Newton
Tavares e a toda a sua equipe. Quero tambérn curnprimentà-lo pela
proposição de urn planejarnento em que as politicas pOblicas sejam
transparentes, responsáveis, atuando do ponto de vista das regiOes. Cuero
mencionar a sua fala relativarnente ao orçarnento participativo. V. Exa. sabe
que o orçamento participativo, para nOs, do PT, é urn projeto que valorizarnos.
Acreditamos que nesta sua adrninistração a frente da Secretaria do
Planejamento, o orçarnento participativo possa ser viabilizado.

Esse projeto viabiliza urna inversão de prioridades, sendo possivel investir
mais nas regiOes mais pobres, mais distantes, corn transparéncia,
democratização do planejarnento e participação popular, corn a fundamental
participaçao da Assembléia. Não queremos contrapor orçamento a audiência
p(iblica. Queremos sornar as experiéncias que vão enriquecer 0

planejarnento, a proposta do Governador Itarnar Franco, e dar possibilidade
as Liderancas de priorizar o investimento dos escassos recursos do Estado.
Sabemos do esforco que vern sendo feito pelo Governo para inverter essa
realidade, que foi herdada.

Queremos solicitar de V. Exa. que possamos unir esforços para viabilizá-los
na pràtica. 0 orçamento participativo não esta pronto, pois e construido.
Queremos que, cada vez mais, ele seja aperfeiçoado. Ha vàrias experiéncias
nesse sentido, em algumas cidades, corno em Betirn, apesar das dificuldades
iniciais rnotivadas por rejeição de lideranças corn receio de perderem o poder
quando, ao contrário, o orçarnento participativo reforça o poder dos
parlamentares quando querern o bern da populacâo. Quero contar corn o
apoio de V. Exa. para que esSe projeto seja viabilizado no Estado de Minas
Gerais. Muito obrigado.
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o Secretàrio Manoel Costa - Nobre Deputada Maria Tereza, quero

confirmar que sou urn entusiasta do orçarnento participativo. Na realidade,
vamos aproveitar as assernbléias do orçamento pars avançar no
planejamento, de forms que as dernandas, as reivindicaçOes das régiOes
onde ocorrerão as assernbléias, sejam aproveitadas para o planejarnento.
Houve urns grande comunhão da idéia do orçamento participativo e a do-
prOprio planejamenta Quero tranqüilizá-la dizendo que, além de se tratar de
urn entusiasmo pessoal, é uma deterrninaçao do próprio Governador.

o Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sr. Secretario Manoel Costa, quero
dizer da nossa alegria por t&-lo em nossa Casa. Queremos parabenizà-lo peba
exposição e dizer de nossa confianca - principalmente nOs, que fazemos
pobitica no Norte de Minas, no vale do Jequitinhonha - na pessoa de V. Exa. 0
senhor conhece nossa região, muito bern conhece, corno a pabrna da mao, e
tenho a certeza de que nas suas mãos e nas do Governador itarnar Franco
esté o resgate da cidadania daqueba população.

Venho, mais urns vez, de püblico, solicitar a V. Exa., sabendo ja do seu
ernpenho, juntarnente corn o Ministério de Politicas Regionais, a agilizaçao de
nossa dernanda, que é muito importante, em reiação as frentes produtivas. 0
Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha dependem fundamentaimente
dessas frentes produtivas, porque a população realrnente é carente, as
prefeituras são beneficiadas, a popuiaçâo é beneficiada, e esse salário de
R$80,00 é de surna irnportância para as farnibias do Node de Minas. Faco,
rnais urna vez, urn apebo a V. Exa., ja ciente do seu empenho e do empenho
do Governador itamar Franco, para que possamos agilizar nossa demands e
a ela atender 0 rnais rapido possiveL Muito obrigado. Parabens por estar aqui.

0 Secretário Manoeb Costa - Nobre Deputado, gostaria apenas de dizer que
o Governador ja encarninhou a proposta so Ministro. Jà tinhamos recebido Os

decretos de 96 dos rnunicipios que estavam ern situaçâo de emergéncia. Foi
ebaborado um piano que abrange 187 municipios e que já está corn o
Governo Federal, e esses 96, jà ha mais tempo. Além da preocupaçâo corn
essa nova situaçâo de emergOncia, que precisarnos enfrentar no Node,
estamos tentando, ja ha algurn tempo, solucionar as pendências corn relaçao
ao ano passado, pois ha um débito, por parte da SUDENE, de cerca de
R$3.000,000,00. 0 Governo itamar, assim que assurniu, pagou urna pane
dos compromissos que 0 Governo passado, por uma situaçâo de caixa, não
havia pago, e estamos aguardando urns decisão, tanto por parte da SUDENE
quanto do Ministro corn relação so passado. Corn rebaçao a essa nova
situação, já foi ela encaminhada ao Ministro, estamos acompanhando-a de
perto. Muito obrigado.
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0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidencia agradece a
honrosa presença do Dr. Manoel Costa, que, corn seus esciarecimentos,
enriqueceu o debate e possibilitou aos parlamentares urn meihor
entendimento das atuais condiçoes da Secretaria de Estado do Planejarnento
e Coordenaçâo Geral, em especial o que se refere a situaçâo financeira do
Estado.

ATA DA 2? RE(JNIAO EXTRAORDINARIA, EM 29/6/99
Presidéncia dos Deputados José Braga e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata - 28 Parte (Ordern do
Dia): Questao de ordem - Encerramento.

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho

Patrüs - Agostinho Silveira - Alton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto
Coelho - Alvaro Antonio - Ambrosio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade
- AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Arlen Santiago -
Bilac Pinto - Cesar de Mesquita - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -Doutor Viana - Eduardo Daladier - Ermano
Batista - Fabio Avelar - Ivo José - Joâo Batista de Oliveira - João Leite - Joâo
Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcia
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rérnolo Aloise - Sebastião Costa -
Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20hO7min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteção de Deus e em norne do povo rnineiro, iniciarnos as
nossos trabaihos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

la Parte
Ata

- 0 Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniâo anterior, que e aprovada sem restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente (Deputada José Braga) - Nos termos do edital de

convocaçâo, a Presidência vai passar a r Parte da reunião, corn a discussâo
e a votaçao da matéria constante na pauta.

Questâo de Ordern
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o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente. corno V Exa. pode verificar, não ha

nUmero regimental para a continuaçao dos trabalhos. Por isso, solicito a
encerramento da reuniâo.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuagâo dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados pare as extraordinarias de amanhâ, dia 30, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ardinaria da mesma data, as 14
horas, corn a ordern do dia ja anunciada. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 223 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 3016/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumario: Comparecimento - Abertura - 1 3 Parte: Ata - QuestOes de ordem -
2a Parte (Ordem do Dia): Chamada para veriflcaçâo do nUmero regimental;
inexisténcia de" quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Cornparecem Os Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo

Carneiro Leao - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Arnbrósio
Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio
Genaro - AntOnio JUlio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Gene Guedes -
Bilac Pinto - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Eduardo Daladier - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüinio - Ivo José
- Joâo Batista de Oliveira - João Leite - Joao Paulo - Joao Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Paulo Piau - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley Avila.

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

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secretário, pare proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

la Parte
Ata

- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 20-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura
da ata da reuniâo anterior, que 6 aprovada sem restriçOes.
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• Deputado Antonio Carlos Andrada - Pela ordern, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidéncia val suspender a reuniâo par 10 minutos

para qua tenharnos o 'quorum" necessário, uma vez que ha votaçOes
importantes a serem feitas nesta reunio.

QuestOes de Ordem
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, o Deputado Antonio Carlos

Andrada solicitou a palavra pela ordem antes de V Exa. anunciar a
suspensâo. Gostaria que base garantida a ele a possibilidade de levantar a
questão de ordern que ele deseja propor, Excelencia.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Carlos Andrada.
• Deputado AntOnio Carlos Andrada - Agradeço a intervencâo do Deputado

Joo Leite e a aquiescéncia da Presidência. Sr. Presidente, ha insistentes
noticias veiculadas pela imprensa mineira relativas a urna campanha de
rnoralização dos serviços da Secretaria da Assembléia; houve tambérn
declaraçOes do Deputado Durval Angelo, 2 1-Vice-Presidente, dando conta de
uma auditoria sabre o quadro de pessoal da Casa, bern corno da
possibilidade de se realizar urn recadastramento dos servidores, corn o
objetivo de se identificarem funcionários-fantasrnas. Ha necessidade de
cornprovaçâo, na prática, do louvãvel discurso moralizador apresentado pela
atual Mesa da Assernbléia; a irnperiosa exigéncia social de urna
adrninistraçâo pUblica transparente e sern subterfUgios.

Diante disso, estarnos levantando algurnas questOes para a Mesa. Ha, de
fato, auditoria em andarnento sabre o quadro funcional da Casa ou, a
exemplo de casos anteriores, trata-se de mais urn balâo-de-ensaio para
desviar a atençâo da mEdia? Quantos cargos em comissäo, de recrutamento
amplo, corn as seus respectivos côdigos, simbotos e sua descricao, alem
daqueles que cornpOern a estrutura dos gabinetes dos Srs. Deputados
existern na Secretaria da Assernbtéia? Qual a relação dos servidores
exonerados e as que foram norneados para as referidos cargos a partir de
1 012199? Qual a lotaçâo dos servidores norneados para asses cargos e onde
prestarn seus serviços? Que contratos de prestaçâo de serviços, Iocação de
mao-de-obra e terceirizaçäo, corn a relação dos beneficiários, foram feitos
pela atual Mesa e em que base legal tais contratos se realizaram e quais as
seus respectivos valores?

E o que estarnos encarninhando a Mesa, porque não é possivel que, a todo
momenta, alguns rnembros da Mesa tumultueni 0 próprio trabaiho da Casa. A
todo instante, determinados rnernbros da Casa levantarn suspeitas sabre a
prôpria Casa, corno se nao fossérn eles as responsáveis pela situaçäo. Minal
de contas, quern dirige a Casa é a Mesa. Se he na Mesa pessoas insatisfeitas
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corn a conducâo do prOprio trabalho da Mesa, que se manifestern, que
renunciem a seus cargos ou qua venharn, de pUblico, dizer o que quérem. 0
que não e possivel é continuar corn essa baderna e essa falta de comando na
Assernbléia. A cada rninuto ouve-se uma noticia ou recebe-se urna
informaçao que cria urn clima de insegurança e de terrorisrno, nurna
constante campanha contra as funcionários da Casa, tumultuando o serviço,
influindo negativarnente nas comissOes e no trabaiho técnico dos funcionarios
e gerando balbUrdia. Nâo a a toa que no més de junho a Assembleia nâo
deliberou praticamente nada, Esta Casa está parada ha urn mês. Aqui tern
ocorrido apenas brigas internas e tumultos. E preciso dar urn basta. C Poder
Legislativo nâo pode ficar sujeito ao rnaniqueisrno de rneia dUzia de pessoas
que querern irnpedir e desestruturar nosso trabaiho, fazendo corn qua
deixernos de cumprir o papel constitucional de representar o povo e de
encaminhar as grandes soluçOes que o cidadâo mineiro espera. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - A Mesa vai receber o requerirnento de V. Exa. e,
oportunamente, vai decidir a respeito.

o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, concordo corn as palavras e corn o
requerirnento do nobre Deputado AntOnio Carlos Andrada, já que
compartilhamos do mesrno sentirnento e do mesrno pensarnento. E
inaceitável o qua está imperando nesta Casa neste momenta. As demissöes
são urna irnposição do Governador, que, querendo arvorar-se em chefe deste
Poder, exige que a Assernb!éia Legislativa corte 5% dos seus gastos. Ainda
ha rnais. 0 Presidente da Assemb!éia Legislativa viaja e deixa prontos as atos
para a demissão de varios funcionarios. Os estagiários, criteriosarnente
selecionados pela Casa, foram cortados e colocados para fora. Estarernos
atentos as novas contrataçOes para preenchirnento desses lugares. Será
realrnente corte de gastos ou a intençâo e colocar outros no tugar dos
estagiários? Lamentarnos qua essa direção da Assernbléia Legislativa esteja
semeando terrorisrno entre as servidores da Casa, que se preocuparn se
permanecerão na Assernbléia. E a n'iais grave é qua isso acontece par
deterrninação do Chafe do Executivo do Estado, qua deterrninou que a
Assernbléia Legislativa tern de fazer codes. Essa decisâo nâo é desta Casa, é
de outro Poder, a que e inaceitavel. Nâo aceitamos qua a Mesa e o
Presidente da Assembléia se curvern aos mandos do Governador do Estado.
Reafirrna minha palavra de repUdio as demissoes na Assernbléia Legislativa,
ao esvaziamento de cargos irnportantes nesta Casa e especialmente ao
terrorismo aqui irnplantado, o que gera preocupaçao em todos as servidores,
que, a qualquer momenta, aguardarn ser colocados para fora desta Casa, nao
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por determinaçâo dos Deputados, mas por determinação do Governo do
Estado. Se fizermos urn questionamento aos Deputados, sei que não se
manifestarao de acordo corn as demissöes, que vérn acontecendo a revelia
dos 77 Deputados da Casa. Concordo corn o Deputado Antonio Carlos
Andrada. Não aceitarnos o que está aconlecendo. Sou pela aprovaçâo do
requerirnento. Minha opiniao é que devernos cobrar do Presidente desta
Casa, assirn como da Mesa, que quern deve decidir o que fazer é o Poder
Legislativo de Minas Gerais. 0 Chefe do Executivo näo tern que deterrninar a
demissão de funcionérios da Assernbleia Legislativa.

o Sr. Presidente - Nâo ha questâo de ordem a responder. Ernbora a
Presidencia entenda que haja exagero nas palavras de V. Exa., vai fazer o
registro de suas palavras.

o Deputado Joao Batista de Oliveira - Sr. Presidente, na verdade, nâo
nern discordar do que fol dito, mas acho ate urna indelicadeza colocarmos
essas questöes da Mesa sern ouvirmos diretarnente o Presidente desta Casa,
que não se encontra em nossa cidade. Ternos aqui Lideranças de partidos,
das bancadas, pessoas sObrias, conseqüentes e responsáveis. Proponho que
possamos esperar ate o inicio da sernana para ouvirmos o Presidente, ern
urna reuniäo com a Mesa, porque fica rnuito fácil tratar do assunto
superficial mente, como foi tratado aqui. Acho que ternos que ter a
responsabilidade, porque o Estado de Minas Gerais, corn 17, 18 rnilhOes de
habitantes, nâo pode ( ... ). Ternos que ter a responsabilidade de passar urna
inforniaçâo no minimo sustentável durante uma discussäo. Pode ser que o
Presidente chegue e tenha argurnentos que joguern por terra tudo o que foi
dito aqui, que considero foi feito de rnaneira superficial. Então, proponho aos
colegas que esperern urn pouco, ate porque a Assernbléia está nurn processo
de rnudança. Houve um grupo que reinou na Assernbléia por 10, 12 anos.
Agora, ha urna rnudança, he urn novo grupo, uma nova corrente, uma nova
vertente politica dentro da Assembléia. E claro que isso atinge interesses,
sirn. Interesses que foram construidos, inclusive, nessa década, pelo grupo
que salu, que dirigia a Assernbléia ao longo dessa decada. Acho prudente
que possamos esperar o Presidente retornar, pedir urna reuniào para que
possarnos levar a populaçäo informacoes corretas, ouvindo as duas partes.

o Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra, pela ordern, ao
Deputado Hely Tarqüinio. No entanto, reitera aos Deputados a necessidade
de que colaborern corn a Mesa e observem o Regimento Interno, fazendo
questôes de ordern sobre assuntos relativos ao Regirnento.

o Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendernos,
como Lider do P5DB nesta Casa, que alguns assuntos, realrnente, nâo
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devem vir a Plenário, mas o cornportarnento do Sr. Presidente da Casa... Ele
tern feito reuniOes corn as Lideranças e tornado decisOes sern, previarnente,
cornentar, pelo rnenos, o assunto corn elas. Notarnos que ha urn grupinho
fechado em tomb do Presidente. Nos fornos pegos de surpresa corn a
dernissâo de cerca de 30 funcionários desta Casa. Como fazernos para
conversar corn o Presidente, se se fazern reuniöes de Lideranças e nos nâo
ternos nem sequer comunicaço de que haveré dernissOes? Sornos
questionados pela bancada, pelos funcionários, e isso estâ assustando a
todos. Entâo, por isso e que, as vezes, a coisa está sendo... A roupa suja está
sendo lavada no Plenario e deveria ser lavada na reunião de Lideres ou no
gabinete do Presidente. Entao, é essa a questâo de ordem que queria
formular, dizendo que e Iogico que nâo devernos saber de todas as decisöes
do Presidente, rnas, no contexto de decisöes que envolvern dernissOes, que
envolvern rnaiores esclarecirnentos dentro do próprio corpo da Assembléia
Legislativa, gostariamos de, pelo rnenos, receber previamente comunicados.
Entâo, é corn esse firn que apresentamos a nossa questâo de ordern.

o Sr. Presidente - Nâo ha questão de ordem a ser respondida. A
Presidéncia volta a insistir junto aos Deputados para que nâo turnultuern a
reunião e passern a fazer questães de ordern pertinentes ao Regirnento
Interno da Assernbléia.

o Deputado Joâo Paulo - Sr. Presidente, na sernana passada, trouxe a este
Plenario urna questão de ordem que, de resto, estA contida nurn requerirnento
que dirigi a Mesa e que diz respeito as inforrnaçoes previas elaboradas pela
Consultoria desta Casá. Nessa oportunidade, pela exigUidade do tempo, não
pude tecer consideracöes rnais amplas sobre a rninha iniciativa. Gostaria de
fazé-ló hoje, já que tarnbém não fui bern entendido na ocasiào.

o que defendo e o que está escrito na Constituicão Federal e na Estadual:
o Deputado e inviolável nas suas palavras, nas suas iniciativas e no seu voto.
A inforrnaçäo prévia, Sr. Presidente, viola essa garantia constitucional.

Some-se a isso uma agravante rnuito serb, que e o fato de a inforrnaçâo
previa näo conter assinatura, quando a Constituiçio Federal assegura a
liberdade de expressâo e veda o anonimato. 0 docurnento e pouco feliz por
essa razäo. E não fica so nisso, Sr. Presidente. A inforrnaçâo previa nâo
consta no processo legislativo, não é autuada juntamente corn o projeto do
Deputado, nâo foi introduzida na Assernbleia de rnaneira oficial, e, sin,, por
determinação verbal da direçâo da Casa, embora reconheça sua competéncia
para tanto. Tudo isso espanca e agride urna das atribuiçoes do Deputado,
que [he e garantida constitucionalrnente.

Naquela oportunidade, nâo liz nenhuma consideracâo a respeito da
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capacidade técnica ou da conduçäo ética da Consultoria. Pelo contrãrio, disse
que, quando assumi rneu mandato, procurel a Consultoria e fui muito bern
recebido. Conversel corn seu chefe, a Dr. Sabina, e corn a Dra. Flávia, que
me receberam muito bern. Não tenho motivo para fazer nenhuni
questionamento a respeito da condução ética ca Consultoria, ate porque nâo
me consta que ela esteja trabaihando gratuitarnente, par conta prOpria, nessa
peça e elaborando informação prévia para compronieter as valores que a
Constituiçao consagra aos Deputados. Tampouco me consta que a
Consultoria faça grande empenho em continuar trabalhando corn informaçôes
prévias, a que resulta em sobrecarga de trabalho para ela. Acredito que a
Consultoria deve ate concordar cornigo, urna vez qua a peça nâo é lida par
todos e não tern a utilidade que Ihe creditani.

Anteontem, conversando corn urn Deputado que foi Secretário - não estou
autorizado a divulgar a name -, ouvi a seguinte: "Quando eu era Secretério de
Estado, recebia relatórios prévios, as charnadas inforrnaçOes prévias, sabre
todos as projetos que tramitavarn na Assernbléia Legislativa. Nâo vejo
utilidade nisso. Percebo que a Deputado está sendo devassado nas suas
iniciativas".

Isso não pode continuar, Sr. Presidente. Essa é a razào pela qua[
encarninhei a Mesa requerimento que elaborei, assinei e cuja
responsabilidade assumi e continuo assumindo. Sou responsével pela
iniciativa que tomei e, sincerarnente, acho que nada diferente da extinção
dessa peça conternplaria a meu requerirnento. Muita obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - A Mesa já recebeu a requerimento de V. Exa. e a
responderé oportunarnente. SO nâo o fez porque, apOs a seu recebirnento, a
Mesa ainda nâo se reuniu.

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não nego
senhores que estou urn tanto surpreso corn o primeiro sernestre que vivi
nesta Casa coma Deputado. Fui informado de que aqui estavarn hornens
experientes e conhecedores, sobretuda, do que diz respeito a legislar.

Reconheço que a Mesa que hoje conduz a Casa é cornposta par homens
imbuidos do objetivo de fazer Minas carninhar. 0 que näo consigo entender -
e seria born se algurn Deputado tivesse a oportunidade de me esclarecer, jé
que sou principiante -, é par que existem tantas salas de reunião nesta Casa,
e toda sernana somas pegos de surpresa corn informaçoes que nos chegarn
pela imprensa. Culpar a imprensa, jarnais. Sou hornern da irnprensa e acho
que ela faz a seu papel.

Acho que a irnprensa faz a séu papel. Deputados é que vao ate ela para
tentar denegrir a irnagern do Legislativo de Minas Gerais. Acho, nâo sou dono
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da verdade, par isso usa a palavra "acho", que primeirarnente devemos nos
reunir, passar para urna prética tao usada no Prirneiro Mundo, e tornara que
carnecern a usa-la aqui tarnbern, que é a ouvidaria, ouvir todos aqueles que
integram esta Casa para tornarrnos urna posiçäo.

Larnento, Sr. Presidente, corn tadas as letras, que alguns Deputados
estejam buscando desestabilizar esse consenso, essa amizade acirna de
qualquer partido que existe nesta Casa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidencia val registrar as palavras de V. Exa e toma
a liberdade de fazer a leitura do art. 166 ( - Lê o art. 166 da Resoluçâo n°
5.176, de 6/11/97, alterada pela Resoluçâo n o 5.183, de 1417/98.). A
Presidéncia infarma aos Deputadas que, na canduçâo desta reuniâo e de
outras, tern procurado ser liberal, a firm de que possa imperar a barn
entendimenta entre as Deputados e a Mesa. No entanto, percebendo que não
esté sendo entendida pelas Deputados, a partir deste instante, nesta reuniâa,
a Presidencia fará cumprir rigarosarnente as preceitos regimentals.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Has termos do edital de convacaçáo, a Presidéncia vai

passar a r Parte da reuniâa, corn a discussão e a vatação da rnatéria
constante na pauta. A Presidencia vai proceder a chamada dos Deputadas
para verificar a existéncia de "quorum", urna vez que ha matéria a ser votada
cam necessidade de "quorum" qualificado. Corn a palavra, o Sr. Secretéria,
para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (-Faz a charnada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 22 Deputados. Não he

"quorum", partanta, para a continuacâo dos trabalhos.
Encerrarnento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniâo, convocando
Deputadas Para a reuniâo ordinéria de logo rnais, as 14 horas, corn a ordern
do dia ja publicada, e para a reuniâo extraordinária tarnbém de hoje, as 20
horas, nos termos do edital de convocaçâo. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 23a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 30/6/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecirnento - Abertura - V Parte: Ata - 2a Parte (Ordern do
Dia): Discussão de Proposiçoes: Requerirnento do Deputado Dinis Pinheiro;
inexisténcia de"quorum" para votação; prejudicialidade do requerimento -
Discussâo, em turna (mica, do Veto Parcial a Proposiçäo de Lei n° 14.069;
encerramento da discussâo; questâo de ordem -. Ericerrarnento.

Cornparecimento
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- Comparecem os Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvaiho - Adelmo

Carneiro Leâo - Agostinho Patths - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio
Andrade - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - César de Mesquita -
Chico Rafael - Cristiano Canédo - Daimo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Djaln'ia Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Elbe
Brandâo - Ermano Batista - Fabio Avelar - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa -
João Batista de Oliveira - Joâo Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Pastor George -
Paulo Piau - Remolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastiao Costa - Sebastiao Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hO5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo rnineiro, iniciarnos os
nossos trabaihos. Corn a paiavra, 0 Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ala da reuniäo anterior.

I  Parte
Ata

- 0 Deputado Dilzon Melo, 1 °-Secretario nas funcoes de 21-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sern restriçOes.

r Parte (Ordern do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a PresidOncia vai

passar a 2a Parte da reuniäo, corn a discussao e a votaçao da matéria
constante na pauta.

Discussâo de ProposiçOes
o Sr. Presidente - A Presidéncia, verifica, de piano, que não ha "quorum"

para votaçäo, mas o ha para discussâo. Vern a Mesa requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro em que solicita a alteração da ordem do dia, de
modo que o Projeto de Lei n° 89199 seja apreciado apOs o veto a Proposiçâo
de Lei n° 14.069, a Projeto de Lei Cornplernentar n° 4/99e o Projeto de Lei n°
154199. A Presidéncia declara prejudicado o requerimento e passa a
discussao da rnatéria constants na pauta.

Discussâo, em turno Onico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 14.069,
que altera a redaçao do art. 3 0 da Lei n° 11.721, de 29112/94, que cria e
transforma cargos no Quadro - de Pessoal da Educaçâo e dá outras
providencias. A Comissâo Especial opina pela rejeiçâo do veto. Em
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discussâo, o veto. Corn a palavra, para discuti-lo, a Deputado Antonio Carlos
Andrada. (- Pausa.) Na sua auséncia, corn a palavra, para discuti-lo, a
Deputado Joáo Leite. (- Pausa.) Na sua auséncia, corn a palavra, para discuti-
Ia, o Deputado Sebastiâo Costa. (- Pausa.) Na sua ausência, corn a palavra,
para discuti-lo, o Deputado Hely Tarqüinio. (- Pausa.) Na sua auséncia, com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Amiicar Martins. (- Pausa.) Na sua
auséncia, corn a paiavra, para discuti-lo, a Deputado Mauro Lobo. (- Pausa.)
Na sua auséncia, corn a palavra, para discuti-lo, a Deputada Elbe Brandâo.
Na sua desisténcia, corn a palavra, para discuti-lo, 0 Deputado Alberta Bejani.
(- Pausa.) Mao ha outros oradores inscritos. Encerra-se a discussâa

Questâo de Ordem
o Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, peço o encerrarnento, de

piano, da reuniäo, urna vez que persiste a falta de "quorum" para votaçao.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de
"quorum" para votaçâo e, uma vez que a veto está sobrestando as demais
matérias constantes na pauta, encerra a reuniâo, convocando os Deputados
para as reuniOes extraordinárias de amanha, dia 1 0, as 9 e as 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a reuniâo ordinária de amanhã, as 14
horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 24a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 10/7/99
Presidencia do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - V Parts: Ata - Questão de ordem;
chamada para veriticaçäo de "quorum"; existOncia de nCirnero regimental para
a continuação dos trabaihos; aprovaçâo da ata - 2a Parte (Ordem do Dia):
QuestOes de ordern; suspensâo e reabertura da reuniâo - Encerramento.

Cornparecimento
- Cornparecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adeimo Carneiro

Leão - Agostinho Silveira - Aliton Vileia - Alberta Pinto Coelho - Alvaro AntOnio
- ArnbrOsio Pinto - Arniicar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - Antonio JUlio - Antonio Roberto - Men Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pirnenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Doutor Viana -
Eduardo Daladier - Eduardo Herrneto - Elbe Brandâo - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - lvo José - Joâo Batista de Oliveira -
Joâo Leite - Joäo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Goncalves -
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Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiao Costa - Sebastiâo
Navarro Vieira - Wanderley Avila.

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

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
riossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuriiâo anterior.

I  Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reuniâo
anterior.

Questao de Ordern
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, vejo que nâo ha

quorum" para a continuação dos trabalhos. Par isso, peco o encerramento da
reu niäo.

o Sr. Presidente - A Presidencia, tendo em vista a importéncia da rnatéria
constante na pauta, vai determinar seja feita a chamada para recomposiçâo
de 'quorum". Corn a palavra, 0 Sr. Secretario, para proceder a chamada dos
Deputados.

• Sr. Secretario (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a charnada.)
• Sr. Presidente - Responderarn a chamada 26 Deputados. Portanto, he

quorum" para a continuação dos trabaihos. Em discussâo, a ala. Nâo
havendo quern sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada.

2a Parte (Ordern do Dia)
o Sr. Presidente - Esgotado 0 prazo destinado a esta parte, a Presidencia

vai passar A r Parte da reuriiäo, corn a discussao e a votaçâo da matéria
constante na pauta.

QuestOes de Ordem
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Tenho percebido que todas as atas

da Casa têm sido formuladas de maneira excessivarnente resumida. Acho
qua nâo se retrata de uma maneira bern representativa a que, de fato, ocorre
no Plenário, o calor dos debates e o que ocorre nos diversos mornentos da
reuniâo. Gostaria, entao, de me dirigir a Mesa para qua solicitasse sos
setores técnicas que se detivessem um pouco mais no detaihamento do
conteUdo da ata, de modo que eta possa, no momento em que e pubilcada no
"Minas Gerais", dar ao leitor mineiro o piano conhecimento do que se passa
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na Casa. A leitura que foi feita hole demonstra isso. Quem lé toma
conhecimento apenas dos pontos técnicos, aqueles pontos regimentals que
determinam as mudanças de abertura, de encerrarnento, de passagem a fase
seguinte, mas nào retratam a riqueza do debate, da discussâo, nâo retratam
em si alguns momentos mais picantes e mais fortes da reuniâo. Portanto,
fazernos nosso encaminhamento, nossa solicitaçâo para qua a Mesa estude
ama forma de resolver o problema. Sei que as pronunciamentos e as
intervencOes em Plenario são publicadas de maneira separada no "Minas
Gerais", mas fora do contexto. Nâo temos, pela leitura da ata, a vivéncia do
contexto, no momenta em que as fatos ocorrern. Entäo, queremos, ao discutir
essa ata, fazer esta solicitação de retiflcação no sentido de que a Mesa tenha
urns atenção especial nesse caso.

Vejamos bern: em uma Casa que tern hoje, por exemplo, trés reuniöes, ama
de rnanhã, ama a tarde e outra a noite, haverá praticamente urn dia inteiro de
debates, um dia inteiro de discussöes, rico em vários momentos e em vários
acontecimentos. Quern lé a ata tern a irnpressão de que a reuniâo durou
apenas 3 minutos, quando, na verdade, a reunião esté preparada para durar
3 horas. Então, é necessário que a ata se detenha urn pouco mais naqueles
pontos nâo apenas regimentals, nâo apenas pontuais, mas que também
retratasse urn pouco da riqueza do mornento que estarnos vivendo aqui. De
modo que, ao discutir esta questão, gostaria de fazer urn apelo a Mesa. Sei
que muitas vezes a Mesa se sente um pouco em dificuldade para encaminhar
algumas questOes, vista que, constantemente ( ... ).

Neste ponto, quero louvar V. Exa. pela presenca. V. Exa., de fato, tern sido
o nosso Presidente aqui no Plenãrio. Gostaria de lamentar a auséncia dos
coniandantes da Mesa, daqueles que realmente foram eleitos para comandar
a Casa, para cornandar este Plenário, que, estando ausentes, na verdade
impedem que V. Exa. possa, ao ouvir a clamor do Plenârio, ao ouvir o clamor
das bases, ter uma decisão rnais efetiva com relaçâo aos casos. Quando a
assunto chega ao Presidente, chega as rnâos dos técnicos, e nâo diretarnente
corno estou fazendo agora corn V. Exa. Sei das lirnitaçôes de V. Exa. para
decidir. V. Exa. e a Vice-Presidente, que preside na auséncia do Presidente,
mas não tern 0 poder de decisão, näo tem a palavra final, a não ser no
momenta em que esté aqui sentado na posiçâo qua V. Exa. está, presidindo a
reunião. No momento em que a reuniao acaba, os trabalhos extras, as
trabalhos que são feitos fora do Plenário, mas que dizem respeito ac, Plenário,
não podern ter a seqUência corn V. Exa. no cornando. lnfelizmente, o
cornando e transferido para outro clue não vivenciou o que esté acontecendo
aqui. Fato é, par exernplo, que no més de junho, praticamente, a Presidente
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não presidiu nenhuma reuniào nests Casa. Ficararn entregues ao Vice-
Presidente. Estamos aqui, praticamente, vivendo, no Plenário, uma espécie
de sisterna parlamentarista, em que o Presidente faz o papel de rainha da
Inglaterra - reina, mas nâo governa-, e V. Exa., o papel de Prirneiro-Ministro, o
que, alias, faz muito bern. Quero aqui dizer da competencia de V. Exa., da
maneira sensata e da maneira realmente muito digna corn que V. Exa. dirige
as reuniOes. Então, lamentamos, na verdade, a auséncia do Presidente, para
que questöes como essas possam ser discutidas, possam ser encarninhadas.

E uma tentativa de aperfeicoamento da ata, é urna tentativa de
aperfeiçoarnento do que vai ser retratado do conteüdo da reunião.

Erarn essas, Sr. Presidente, as consideraçOes que tinha a fazer em relacao
a ata ora em discussão.

o Sr. Presidente - A Presidéncia responde a V. Exa., baseando-se no art.
41 do Reginiento Interno, que diz o seguinte: "Serão Iavradas duas atas dos
trabalhos da reunião pUblica. Urna, em minUcias, para ser publicada no órgäo
oficial dos Poderes do Estado, e outra, sucinta, para ser lida, aprovada a
assinada na reunião seguinte". As atas tern sido elaboradas segundo Os
preceitos do Regirnento Interno. A qua é lids na reuniâo nao é a mesma qua é
publicada, esta, sim, com todos os detalhes da reunião.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, os jomais de hoje trazern a noticia
de que, ontern a noite, a Assernbléia encerrou a discussão do Veto Parcial a
Proposição de Lei no 14.069 corn a presença de apenas 12 Deputados em
Plenário.

Também apoiado no art. 41 do Regirnento Interno, gostaria de saber, Sr.
Presidente, se, na ata que já foi lids pelo 2°-Secret6rio, Deputado Gil Pereira,
vai passar a constar o que a imprensa noticiou ter ocorrido, na noite de
ontem, no Plenário desta Casa.

Outra observação a fazer, Sr. Presidente, é que esta reuniâo foi aberta
considerando presentes as Deputados que estavam là fora, tirando, assim, a
oportunidade democrética da Oposição de impedir a abertura da reuniäo.

ApOs encontro de nossos lideres corn a liderança do Governo para
tentarrnos uma pauta minima de votação, estávamos ainda no Salão
Verrnelho quando o Plenário encerrou a discussão de urn veto que dizia
respeito a vida de inürneros funcionários contratados do Estado.

o Deputado Antonio Carlos Andrada foi o relator pela comissäo que discutiu
o veto e deu urn belissimo parecer em favor dos trabalhadores que são
contratados e designados no Estado e que, quando seem, não tern direito a
férias, ao décimo-terceiro e a iridenizaçäo por tempo de serviço. 0 relatório
do Deputado Antonio Carlos Andrada previa a efetiva obtenção desses
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beneficios por parte dos trabalhadores.

Essa importante emenda da Oposiçao - do PSDB, do PFL e do PSN- não
teve oportunidade de ser discutida na Assembleia. Encerrou-se a discussâo
corn 12 Deputados em Plenãrio.

Não e possivel, Sr. Presidente, Deputado José Braga, sustentar nesta Casa
abertura de reuniöes sam n(Jmero regimental de Deputados e encerramento
de discussão de projetos importantes seni a presença da Oposição. Isso é
insustentável.

Minha questão, entâo, Sr. Presidente, é a seguinte: constarã na outra ata, a
qual V. Exa. se referiu ha pouco, que a discussão de urn projeto que alcança
milhares de trabalhadores contratados pelo Estado fol encerrada corn a
presença de apenas 12 Deputados ern Plenário?

E gostaria também de larnentar que ern outro acordo feito na Assernbléia
Legislativa, enquanto, no Salao Vermelho, a Oposiçao esforçava-se para
buscar urna pauta minima, discutindo e buscando encaminhamento, era
encerrada a discussão de urn projeto importante que queriarnos discutir,
numa verdadeira punhalada pelas costas.

Continuarnos esperando que as reuniOes da Assembléia Legislativa sejam
abertas com n(Jmero a seja dada oportunidade nesta Casa para a Oposiçao
exercer a sua funcao fiscalizadora, funçao de oposiçâo e de garantia dos
direitos desses trabalhadores.

Na legislatura passada, tivernos cartazes colocados em todo a Estado.
Agora, infelizrnente vemos as trabalhadores sendo feridos em seus direitos,
infelizrnente, corn cornplacência. Espero que essa ilegalidade conste nessa
segunda ata. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Respondendo a questão do nobre Deputado Joäo Leite,
esta Presidéncia informs que não tinha conhecimento, nern tern obrigação de
ter, de acordo entre as partes - Situação e Oposição. A Presidencia
simplesmente se limitou a conduzir a reunião.

Durante Os traballios, a Presidéncia colocou em discussão o veto, porque
havia nümero regimental. Inclusive, alguns Deputados da Oposiçao presentes
no Plenário nâo questionararn o nürnero de presenças.

Vàrios Deputados estavarn inscritos para discutir o veto. Todos as
Deputados foram chamados, cada urn por sua vez, e a PresidOncia,
verificando a ausência do Deputado inscrito e charnado pars a discussão,
passava a charnar 0 Deputado seguinte, e assim sucessivamente. A
discussâo do veto foi encerrada por auséncia de oradores, conforme
determina a art. 248 do Regimento Interno.

A Presidéncia julga, portanto, irnprocedente a questão de ordem de V. Exa.
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em relaçao a conduçao dos trabaihos na noite de ontem.

o Deputado Sebastiâo Costa - Sr Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
sohcitar a V. Exa. a suspensâo da reuniâo par 1 hora, para permitir a
rediscussâo daquela matéria abordada pelo Deputado Joáo Leite, a pauta
minima. Apôs, creio que haveria a boa-vontade de todos para dar
prosseguimento a reuniäo.

Considerando que he encontro de bancada as 11 horas, gostaria de solicitar
a V. Exa. o encerramento da reuniäo e, na parte da tarde, o assunto já estaria
talvez resolvido, facilitando a andamento dos trabaihos nesta Casa.

Suspensâo da Reuniao
o Sr. Presidente - A Presidencia vai suspender a reuniâo, de acordo corn a

solicitaçâo de V Exa. No entanto, espera que algurn acordo que seja feito
seja comunicado a Presidéncia, para que não sejamos alvo de criticas coma
a qua foi feita esta manha pelo Deputado Joâo Leite, em sua questao de
ordem. Esto suspensos Os 1105505 trabaihos par 1 hora.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estâo reabertos Os nossos trabalhas.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reuniäo, convocando
Os Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia
ja pubhcada, e para a extraordinária também de hoje, as 20 horas, nos termos
do edital de convocaçâo. Levanta-se a reuniao.

ATA DA 9a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA
SECA NO NORTE DE MINAS

As onze horas e trinta minutos do dia dais de junho de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Dimas
Rodrigues, Carlos Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva e Agostinho Silveira,
mernbros da supracitada Comissào. Ravendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, deciara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada par aprovada e e
subscrita pelos membros presentes. 0 Deputado Carlos Pimenta faz a leitura
de documento do 2 0 Encontro de Vereadores da Microrregião da Serra Geral
de Minas, promovido pela AVAMS e referente a continuaçao do Programa de
Construçâo de Barragens do Norte de Minas. A seguir, a Presidencia informa
que a reuniâo destina-se a apreciar 0 relatôrio final da Comissâo e passa a
paiavra ac relator, Deputado Carlos Pimenta, que procede a leitura do
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reiatório. Na fase de discussão, a Deputado Agostinho Silveira sugere ao
relator que inclua no relatOrio final a proposta de se instaurar urna CPI para
apurar irregularidades na construção de barragens no Norte de Minas, e a
sugestâo é acatada. Encerrada a discussäa, a Presidencia coloca em votaçao
o relatório final, acrescido da proposta do Deputado Agostinho Silveira, o qua]
e aprovado por unanimidade. Em seguida, fazem uso da palavra as
Deputados Aostinho Silveira, Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Pimenta para
suas consideracOes finais. 0 Presidente agradece e parabeniza a todos as
membros da Cornissâo, bem como a toda a assessoria, peia contribuicão
para o éxito final dos trabalhos. 0 Presidente inforrna que 0 canteUdo da
reuniâo se encontra registrado nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade
da reuniâo, a Deputado Dimas Rodrigues suspende as trabalhos por alguns
instantes para a lavratura da ata desta reuniâo. Reabertos as trabalhos, o
Presidente solicita ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva que proceda a leitura da
ata, qua, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
o Presidente declara encerrada a reuniào e concluidos as trabaihos da
Comissâo.

Sala das CornissOes, 2 de junho de 1999.
Dimas Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Daimo Ribeiro Silva -

Agostinho Silveira. 	 - 	 -
ATA DA 9a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDuCAçAO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Sebastiãa Costa, Antonio
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e Joâo Pinto Ribeiro, membros da
supracitada comissäo. Registra-se a presença dos Deputados José Henrique
e Antonio Roberto. Havendo nómero regimental, o Presidente, Deputado
Sebastiâo Costa, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos presentes. A
seguir o Presidente informa que a reunião se destina a debater o accimulo de
cargos de professores das escolas estaduais e apreciar a matéria constante
da pauta. 0 Presidente transforma a 1a parte da reuniâo em reuniao especial
para ouvir as seguintes convidados: Sras. Maria Stela Nascimento, secretéria
de Coordenaçâo da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional; e Maria
de Lourdes Carvalho, Diretora Suprerintendente de Administraçäo de
Pessoal, representando o Secretário de Estado da Educaçâo; as Sras. Maria
Luiza Barbosa, Diretora de Direitos e Vantagens; e Maria das Graças
Bernardes, Superintendente da Central de Pessoal, representando a
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Secretário de Estado de Recursos Humartos e Administração; e as Sras. Ana
Maria Gomes Carissimo e Diane Maria Drumond Gervásio, Diretoras des 33'
e 24a Superintendencias Regionals de Ensino. 0 Presidente passa a palavra
ao Deputado AntOnio Roberto, autor do requerirnento que motivou a reunião,
e aos convidados para suas consideraçOes iniciais. Segue-se amplo debate!
conforme coristam das notes taquigraficas. Par rnotivo de força maior, C
Deputado João Pinto Ribeiro se ausenta do recinto. Apôs as consideracOes
finais, o Presidente agradece a presença dos convidados e suspende os
trabaihos por cinco minutos para que as esses possam se retirar. Reabertos
os trabalhos o Presidente, retoma a pauta da reunião ordinéria e lé as
seguintes correspondências: dos vereadores da Câmara Municipal de
Divinópolis, solicitando o apoio da Cornissao no sentido de que a Secretaria
de Estado da Educaçao revise as arts. 70 e 80 da resolução 76/99, que
inviabiliza a parceria Estado-municipio, no ensino fundamental; do Sr. LUcio
do Carmo Moura, Presidente da Associação dos Servidores do Sistema
Estadual de Ciència, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais,
como contribuição dos funcionários do CETEC para o desenvolvirnento da
area no Estado: do Deputado João Leite, que encaminha pedido da Sra.
Helena Abadia de Lima, Diretora da E F. Deputado Alvaro Salles, para que a
Comissao requeira ao Secretário de Estado da Educacao a imediata
construção de urna quadra poliesportiva naquele estabelecirnento de ensino,
conforme solicitação e planilha de custos ja enviadas a Diretoria de Rede
Fisica, em 16/11197, e ratificadas em 10/03/99. 0 Presidente solicita a
assessoria que providencie os requerimentos necessários para as casos
citados. 0 Presidente, a seguir, designa o Deputado José Milton para relatar
as Projetos de Lei n°s 345 a 357/99. Esgotada a matéria destinada a 1 1 Parte
da Reunião, o Presidente passa a 1 0 Fase da Ordem do Dia, compreendendo
a discussão a a votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciagão do
Plenário. 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, apresenta requerimento, qua é
aprovado, solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 172/99, em
virtude dos subsidios colbidos na V Parte da Reunião e da necessidade de
uma análise mais acurada da matéria. Na auséncia do Deputado João Pinto
Ribeiro, relator do Projeto de Lei n° 97/99, a Presidente avoca •para si a
relatoria da matéria, transfere a direção dos trabalhos ao Deputado AntOnio
Carlos Andrada e emite parecer pela aprovaçâo da matéria, corn a Emenda n°
1 qua apresenta. Durante a discussão, foi apresentada emenda, do Deputado
Paulo Piau, ao parecer, tendo o relator ressaltado a louvével intencão do
autor, mas em virtude do conteUdo especifico da matOria deixa de acaté-la.
Submetido a votaçao, é aprovado o parecer e, portanto, prejudicada a
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ernenda. 0 Deputado AntOnio Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei n°
257/99, emite parecer pela aprovação, corn a Emenda n° 1 da Comissão de
Constituiçao e Justiça. Prossseguirido, o Presidente passa a T Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussao e a votação de proposição nâo
sujeita a apreciação do Plenário. Submetidos a discussao e a votaçâo, são
aprovados os Projetos de Lei n°s 277/99, corn a Emenda n o i da Comissao
de Constituiçao e Justiça (relator: Deputado Joâo Pinto Ribeiro); a 308/99
(relator: Deputado Antonio Carlos Andrada). Submetidos a votaçao, são
aprovados as Requerimentos n°s 411, 412, 413 e 414/99, da Comissao. A
seguir, o Presidente passa a 3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussao e a votação de proposição da Comissão. Submetidos a votação, é
rejeitado, em face da matéria ter sido debatida na reunião, requerimento do
Deputado José Henrique, que solicita reunião, corn a presence do Secretário
de Estado da Educaçao, para debater a adjunçao das professoras estaduais;
e aprovado requerimento do Deputado Paulo Piau, que solicita reunião corn
as Cornissoes de Direitos Humanos e de Politica Agropecuária e
Agroindustrial, para discutir projetos que elevem a ascensão social da raga
negra. Cumprida a funalidade da reunião, a PresidOncia agradece a presença
dos parlarnentares, convoca as membros da Comissao para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das CornissOes, 2 de julho de 1999.
Sebastiao Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada - Maria Tereza Lara.
ATA DA r REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO

GRANDE HOTEL DE ARAXA
As quatorze horas e trinta rninutos do dia trinta de junho de mil novecentos

e noventa e nave, cornparecern na Sala das Comissoes os Deputados
Rérnolo Aloise, Ailton Vilela, Luiz Fernando Faria, Alencar da Silveira JUnior e
César de Mesquita, mernbros da supracitada Cornissao. Havendo nUrnero
regimental. o Presidente, Deputado Remolo Aloise, declare aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado César de Mesquita,
dispense a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e
subscrita pelos mernbros presentes. Registra-se, neste mornento, a presença
do Deputado Adelino de Carvall-io. A seguir, a Presidente informa que a
reunião se destina a ouvir as Srs. Paulo Pedrosa, Presidente do Sindicato dos
Hoteis, Restaurante, Bares e Similares; Caio Luiz de Carvalho, Presidente da
EMBRATUR, e Fernando Lana e Souza, Presidente da TURMINAS, fazendo-
se representar, as dais Ultirnos, respectivamente, pelos Srs. Paulo Roberto
Hargreaves, Chefe do Departamento de Captaçao de Recursos de Novos
NegOcios - DECREN - e Homero Brasil Filho, Diretor da TURMINAS. A



rAl
374

Presidencia tece consideraçaes iniciais a respeito do terna a ser discutido e,
em seguida, passa a palavra aos convidados, Os quals fazem suas
exposiçöes. Sâo abertos os debates, corn a participaçäo dos convidados e
Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Corn a palavra, 0
Deputado Cesar de Mesquita apresenta requerimento em que solicita seja
encaminhado oficio ao Sr. Murilo Franco Machado, Presidente do Consorcio
Tropical/Santa Barbara, vencedor da licitaçao de arrendarnento do Grande
Hotel de Araxá, pedindo que informe a Comissâo quais regras pré-
estabelecidas estaria disposto a renegociar. Colocado em votaçâo, e o
requerirnento aprovado. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidencia
agradece a presença dos convidados e parlarnentares, convoca Os membros
da Comissao para a reunião extraordinaria a ser realizada no dia 1 0 de juiho,
as 1030min, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 1 0 dejulhode 1999.
Rémolo Aloise, Presidente - Alencar da Silveira JUnior - Ailton Vilela - César

de Mesquita - Luiz Fernando Faria.

TRAMITAçA0 DE PROOSIçOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 172/99

Comissao de Educacao, Cultura, Cléncia e Tecnologia
Relatorio

Encarninhada a esta Casa por meio de mensagem do Governador do
Estado, a proposiçâo em exame altera dispositivos da Lei n° 9.381, de 1986,
que instituju o Quadro de Pessoal das Unidades Estaduais de Ensino.

A matéria foi apreciada, preliminarmente, pela Cornissâo de Constituicao e
Justiça, que nâo encontrou ábice de natureza juddica, constitucional ou legal
a sua tramitaçâo e Ihe apresentou as Emendas n°s I e 2. Em seguida, a
Comissao de Administraçâo PUblica opinou por sua aprovaçâo com as
ernendas da Comissao de Constituicao e Justiça.

Atendendo-se a requerimento do Deputado Sebastiao Costa, a matéria foi
distribuida tambérn a esta Comissao, cabendo-nos emitir parecer para o 10
turno, nos termos do art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A mencionada lei instituiu o Quadro de Pessoal das Unidades Estaduais de

Ensino, que passou a ser composto por servidores do Quadro do Magistérlo,
deque trata a Lei no 7.109, de 1977, edo Quadro Permanente, instituldo pela
Lei n° 5.945, de 1972: e regido pela Lei n° 869, de 1952 - Estatuto dos
Servidores PUblicos Civis do Estado.

0 Quadro do Magisterio 6 integrado pelos cargos efetivos de Professor,
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Regente de Ensino, Orientador Educacional, Supervisor Pedagogico e
Administrador Escolar. Tambern integra esse quadro o cargo em comissâo de
Diretor.

0 Quadro Permanente e formado pelos cargos efetivos de natureza
adrninistrativa ou técnica, tais corno os de Auxiliar de Enfermagern, Auxiliar de
Secretaria e Auxiliar de Biblioteca, entre outros.

Ao propor a revogacão do art, 70 da referida lei, o projeto visa a extinçâo da
figura do Coordenador de Ensino e, pela revogaçâo dos arts. 23 e 24 e do
inciso I do art. 16, pretende extinguir a dobra de turno e as aulas facultativas,
bern como a possibilidade do acUmulo de cargos pelos designados do
magistérlo. Fica assegurada, no entanto, aos professores que se encontrarn
em qualquer dessas situaçães a permanéncia nela ate o dia 31112/99.

A proposiçâo nos parece oportuna, considerando as dificuldades do
momento, urna vez que dela resultará oferta de vagas para profissionais do
magistério, com a redistribuiçâo de aulas ou de turmas que poderâo ser
assurnidas por professores que estariam, de outro modo, excluldos do
mercado de trabaiho.

Além desse efeito, a medida teria resultados econômicos positivos para 0
Estado, porquanto, em seu art. 35, a Lei n° 9.381, de 1986, estabelece que os
proventos do professor, na aposentadoria, terâo corno base de cálculo a
major media das horas de trabalho assurnidas no qüinqUênio, corn a
consequente sobrecarga na folha de pagamento dos inativos.

Pelas razôes exaradas acima, a proposição merece o apoio desta Casa.
Entendemos, ainda, que as emendas propostas pela Comissâo de

Constituicâo e Justiça desvirtuarn cornpletamente o escopo do projeto, razâo
pela qual opinamos por sua rejeiçäo.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 172/99

C no 1 0 turno, com a Emenda n° 3, a seguir apresentada, e pela rejeiçâo des
C Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
0	 EMENDAN°3
C 	 Acrescente-se o seguinte art. 3 0, renurnerando-se as dernais:
C
	 "Art. 30 - As vagas abertas em razäo dos arts. 10 e 20 desta lei serão
0 

preenchidas por concurso páblico, ressalvado o direito dos professores já
C aprovados em concurso e ainda nâo efetivados.".
C
	 Sala das Comissöes, 2 de julho de 1999.

-C 	 Sebastiào Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - Maria
Tereza Lara.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DEJIJLHO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 5/7/99
Presidéncia do Deputado Joâo Paulo

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

- Comparecern os Deputados:
Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Antonio Andrade - Arlen Santiago - Dalmo

Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Fábio
Avelar - Joâo Leite - Joâo Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - José Henrique - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Pastor George - Remolo Aloise.

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

comparecimento nâo registra a existência de nOmero regimental- A
Presidência deixa de abrir a reunião, par falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reuniäo extraordinaria de amanhã, dia 6, as 9 horas; para a
reuniäo especial de amanhâ, as 20 horas, nos termos dos editais de
convocaçâo, e pare a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 25 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 617/99
Presidéncia do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Atas - r Parte (Ordem do
Dia): Questão de ordern; suspensão e reabertura da reuniâo - Ericerramento.

Comparecimento
- Comparecern Os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro Antonio - ArnbrOsio Pinto
- Amilcar Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio JUlio -
AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cesar de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe Brandâo - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José - Joâo Batista de Oliveira -
Joao Leite - Joâo Paulo - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes
- Márcio Cunha - Márcio Kangdssu - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Martini - Paulo Piau - Remolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava -
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Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - Wanderley Avila. 	 -

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h13min, a lista. de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteção de Deus e em name do povo rnineiro, iniciarnos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das trés reuniOes anteriores.

l a Parte
Atas

- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede é leitura das atas das trés
reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restricOet

? Parte (Ordern do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidencia vai

passar a ? Parte da reuniâo, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordern
o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, solicitaria a suspensáo da

reunião por alguns minutos, a firn de tratarmos de alguns itens pertinentes a
urn acordo para a votação da LDO. Isso vai ser tratado as 10 horas, mas tern
relaçâo corn as interesses do Poder Legislativo.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai suspender a reunião por

15 rninutos para entendirnentos entre as Liderancas. Estão suspensos Os
trabalhos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estao reabertos Os trabalhos.

Encerramento
• Sr. Presidente - A PresidOncia verifica, de piano, a inexisténcia de

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reunião ordinéria de logo rriais, as 14 horas, corn a
ordern do dia jé publicada, e para a reunião especial, também de hoje, as 19
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO

As quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de junho de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissaes as
Deputados Eduardo Hermeto, Maria Tereza Lam e Mauro Lobo. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Eduardo Hermeto, declara aberta
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a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de requerirnento da Deputada Maria
Tereza Lara, dispensa a leitura da ala da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos menibros presentes. 0 Presidente informa que a
reuniâo se destina a ouvir o Sr. Raul Veloso, Consultor especialista em
finanças pUblicas, a quern O passada a palavra. Registra-se a presença do
Deputado AntOnio Roberto. Ato continuo, o Deputado Eduardo Hermeto,
tendo que se ausentar, passa a presidéncia ao Deputado Mauro Lobo. A
seguir, a reunião é suspensa, para participaçâo dos Deputados em votaçâo
de Plenãrio. Reiniciados Os trabaihos e nada rnais havendo a se tratar, a
Presidéncia agradece a presença do convidado e dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabaihot

Sala das Cornissoes, 1 0 dejulho de 1999.
Eduardo 1-lermeto, Presidente - Mauro Lobo - Antonio Roberto - Paulo Piau -

Maria Tereza Lara.
ATA DA 15a REIJNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDNCIA E DA AcAo SOCIAL
As dez horas do dia quinze de junho de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Ivo José, Amilcar Martins,
Cristiano Canedo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava. Havendo nOmero
regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, 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 pot aprovada e e subscrita
pelos membros da Comissâo presentes. 0 Presidente registra a presença do
Deputado Adelmo Carneiro Le go e informa que a reuniâo se destina a
apreciar a matéria constante na paula e a ouvir os Srs. Amauri Sebastiao
Nieheus, Superintendente Estadual do Banco do Brasil em exercicio; Manila
Prado Lima, Gerente do NUcleo de Governo do Estado de Minas Gerais do
Banco do Brash; e Flávio Faria Felicissimo, Gerente de Mercado da Area
Comercial da Caixa EconOmica Federal, os quais irão discutir os Programas
sobre Geraçâo de Emprego e Renda no Estado - PROGER. A seguir, 0
Deputado Ivo José procede a leitura da seguinte correspondéncia: do FOrum
de Defesa da Criança e do Adolescente do Conjunto Santa Maria e Vilas
Adjacentes, informando sobre sua luta pelo prosseguimento do Programa
Toriba e por major participaçâo popular nas politicas pUblicas; do Deputado
Alencar da Silveira JUnior, encaminhando, para anãlise desta Comissao, carta
dos funcionérios do Mappin-Mesbia, na qual solicitam o apoio da bancada
politica de Minas Gerais a Vim de preservar sete mil empregos diretos e trinta
mil indiretos; convite para o seminánio sobre o tema "Meio Ambiente do
Trabalho", a ser realizado no dia 17 de junho, no auditório da Faculdade de
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Direito da UFMG; do Sr. Stelo Aleixo de Castro, Presidente do Conselho
Fiscal da Federaçao dos Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais,
solicitando a realizaçao de urna reuniâo desta Comissäo para discutir a
situaçâo de aposentados e pensionistas; do Sr. Edson Eustáquio da Silva,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na lndistria do AçUcar de
BocaiUva, relatando as reivindicaçOes dos trabaihadores da Industrial Malvina
S.A.; da Sra. Marley Silva Moraes AraUjo, Presidente do Movimento de
Muiheres Engenheiro Dolabela, relatando os graves problemas sociais
ocasionados pela paralisação da Usina Malvina, situada no Municipio de
BocaiUva. A seguir, o Presidente designa Os relatores das seguintes matérias:
dos Projetos de Lei n

o
s 300 e 345/99, Deputado Cristiano Canedo; 303 e

336/99, Deputado Arnilcar Martins; 320 e 192/99, Deputado Ronaldo
Canabrava; 325/99, Deputado Luiz Menezes. Passa-se a 1 1 Fase da Ordem
do Dia, corn a discussâo e a votaçao de pareceres sobre proposiçöes sujeitas
,a do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Arnilcar
Martins emite parecer sobre o Projeto de Lei no 230199, no 10 turno, mediante
o qua[ conclui pela aprovaçâo do projeto com a Emenda no 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se a? Fase da Ordeni do
Dia, corn a discussão e a votaçâo de proposiçOes sujeitas a deliberacäo
conclusiva da Comissâo. Em virtude de a matéria ser de sua autoria, o
Deputado Ivo José transfere a Presidéncia ao Deputado Amilcar Martins.
Submetido a discussäo e votaçäo, em turno Unico, e aprovado o Projeto de
Lei no 259/99 corn a Emenda no 1 (relator: Deputado Luiz Menezes).
Reassurnindo a Presidencia, o Deputado Ivo José submete a discussâo e
votaçâo, em turno Cjnico, os Projetos de Lei n

o
s 266199 (relator: Deputado

Amilcar Martins); 272199 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava); e 275/99
(relator: Deputado Luiz Menezes), as quais são aprovados. Passa-se
Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votagào de proposiçOes da
Comissao. 0 Deputado Ivo José passa a direção dos trabalhos para o
Deputado Ronaldo Canabrava e apresenta requerimento em qua solicita seja
enviado convite ao Presidente da Federaçao dos Aposentados e Pensionistas
de Minas Gerais para fazer uma explanacâo sobre a situaçâo dos
aposentados e pensionistas, bem como discutir questOes ligadas a
previdéncia social. Color-ado em votaçâo, é aprovado 0 requerimenta
Reassumindo a Presidéncia, 0 Deputado Ivo José coloca em discussão e
votacao Os Pareceres de Redaçâo Final dos Projetos de Lei nos 124, 145, 163
e 234/99, os quais são aprovados. Dando prosseguimento aos trabalhos,
convida as expositores a tomar assento a Mesa e, em seguida, passa a
palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Lego, auton do requerimento que
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suscitou esta reuniâa, para suas consideraçaes iniciais. Após a exposiçâo
dos convidados, passa-se a fase dos debates, conforme consta nas notas
taquigráfIcas. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidencia agradece 0
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais participantes,
convoca os menibros da Comissao para a prOxirna reuniâo ordiriária,
determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 28 de junho de 1999
Ivo Jose, Presidente - Luiz Menezes - Cristiano Canédo.

ATA DA 1? REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,
INDUSTRIA E COMERCIQ

As quinze horas do dia vinte e dais de junho de mil navecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Elbe Brandão,
Alberto Bejani e Eduardo Daladier (substituindo este ao Deputado Alencar da
Silveira JUnior, por indicaçâo da Liderança do PDT), membros da supracitada
Comissao. Havendo nUmera regimental, a Presidente, Deputada Elbe
Brandâo, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de
requerimento do Deputada Eduardo Daladier, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos mernbros
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na Paula e passa 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussäo e votaçao de proposiçoes da Comissâo. A Presidente transfere a
direçao dos trabaihos ao Deputado Alberto Bejani e apresenta requerimento,
em que solicita seja em nome da Comissao a audiéncia que terá, em 2316/99,
corn o Vice-Presidente da RepUblics, Para tratar do PRODETUR no Estado.
Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissao para a próxima reunião
ordinéria, determina a Iavratura da ata e encerra as trabalhos

Sala das ComissOes, 6 de juiho de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Alencar da Silveira JUnior - Pastor George -

Márcio Cunha.
ATA DA 11 0 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINIsTRAçA0

PU BLI CA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e trés de junho de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissoes Os
Deputados Doutor Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva,
membros da supracitada Comissâo. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Doutor Viana, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçâo de requerimento do Deputado Arlen Santiago, dispensa a leitura
da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e O subscrita pelos
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membros da Comissao presentes. A Presidéncia informa que a reuniâo se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e dá •ciéncia aos
parlamentares de correspondencia do Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Presidente
da TELEMAR-MG, acusando 0 recebiniento do convite para participar de
reunião desta Comissao, cam o objetivo de apresentar os pianos dessa
companhia para Minas Gerais, lameritando a impossibilidade de comparecer
a reuniao no dia 23 do corrente e solicitando reprogramar a sua participaçao a
partir do dia 28/6/99. A Presidencia informa a recebimento das seguintes
proposiçoes, bern coma os relatores a quem foram distribuidas: Projetos de
Lei n°s 93/99 ao Deputado Arlen Santiago; 346199 20 Deputado Chico Rafael
e 361/99, ao Deputado Doutor Viana, todos no 10 turno. Passa-se 6 1a Fase
da Ordem do Dia com a discussao e a votaçáo de pareceres sobre
proposiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenário da Assernbléia. 0 Deputado
Chico Rafael apresenta requerimento solicitando inversão da pauta da
reuniäo. Colocado em votaçâo, 6 0 requerimento aprovado. Corn a palavra, 0
Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei n o 264/99, no 10 turno, emite
seu parecer pela aprovação da rnatéria na forma proposta. Colocado em
discussào e votaçao, e o parecer aprovado. Registra-se nesse momento a
presença do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que assume a Presidéncia
da reuniào. Corn a palavra, o Deputado Arlen Santiago, relator do Projeto de
Lei Complementar n° 11/99, no 10 turno, solicits praza regimental pare emitir o
seu parecer. 0 Presidente defere o pedido. Registra-se a presença do
Deputado AntOnio Carlos Andrada 0 Presidente informa que continua em
discussao o parecer de sua autoria sabre a Projeto de Lei n o 112/99, no 10
turno. Corn a palavra, o Deputado AntOnio Carlos Andrada apresenta
requerimento solicitando o adiarnento de discussâo do referido parecer.
Colocado em votação, e o requerimenta aprovado. Passa-se a 2' Fase da
Ordem do Dia, corn a discussâo e a votaçâo de proposiçâa que dispensa a
apreciaçâo do Plenário da Assernbleia. E colocado em votaçâo e aprovado o
Requerimento n° 390/99, de autoria do Deputado Doutor Viana, que solicita
ao Secretario de Estado de Recursos F-lumanos e Administraçâo providencias
para se manterem convênio e terrno de cessão de uso de veiculo corn a
Prefeitura Municipal de Feiixlândia, tornando sem efeito o Oficio SCATIS-DT
n° 397/99, que deterrninou o fim do referido convénio e a devoluçâo do
veiculo placa GMG-1799. Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia corn a
discussao e a votaçâo de proposiçào da Cornissâa Com a palavra, 0
Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento solicitando convidar a
Secretario de Estado de Recursos Humanos e Adrninistraçao, Deputado
Sàvio Souza Cruz, para participar de reunião da Comissão, corn a finalidade
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de elucidar questOes corn relaçäo a verbas retidas e recoihimento de veiculos
corn distribuição imediata a outras prefeituras. Colocado em votaçâo, é o
requerimento aprovado. Curnprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros da Cornissäo
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das CornissOes, 30 de junho de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael - Doutor Viana - Arlen

Santiago.
ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

C0MUNIcAçAO E OBRAS PUBLICAS
As quinze horas do dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Alvaro Antonio,
Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, membros da supracitada cornissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro Antonio, declara
aberta a reunião e, en, virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Wanderley Avila, dispensa a leitura da ala da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 10
oficio do Sr. Antonio dos Reis Gonçalves, Vereador a Camara Municipal de
Uberaba, e soticita a assessoria que analise a questão. Prosseguindo, tO
oficio do Sr.AntOnio Carlos Pereira, Presidente da BHlrans. Ato continuo, 0
Presiderite distribui o Projeto de Lei n ° 270199 ao Deputado Bilac Pinto. A
seguir, passa-se a discussâo e a votação de proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenário. A Presidencia submete a votação, cada urn por sua
vez, os Requerinientos n os 382, 384, 385 e 387199, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidencia agradece a presença dos
parlarnentares, convoca os membros da Cornissão para a prOxirna reunião
ordinária, deterrnina a Iavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 6 de julho de 1999.
Alvaro Antonio, Presidente - Bilac Pinto - Wanderley Avila.

ATA DA 8a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAC DE
FIsCALIzAçA0 FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As quinze horas e trinta minutos do dia vinte e trés de junho de nil
novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes Os
Deputados Mãrcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini,
Olinto Godinho e ROmolo Aloise, mernbros da supracitada Comissão. Estao
presentes também os Deputados Dinis Pinheiro e Doutor Viana. Havendo
nUmero regimental, o Presidente; Deputado Márcio Cunha, dectara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto
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Godinho, dispensa a leitura da ata da reuniào anterior, a qua[ é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa qua a
reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e comunica 0 recebimento

• das seguintes proposiçOes, para as quais designou os retatores a seguir
citados: Projetos de Lei n

o
s 15, 127 e 230/99 (Deputado Rernolo Aloise); 76,.

238 e 298199 (Deputado Olinto Godinho); 11 e 284/99 (Deputado Miguel
Martini); 255/99 (Deputado Eduardo Herrneto); 289/99 (Deputado Rogério
Correia) e 295/99 (Deputado Márcio Cunha). Passa-se a V Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votaçâo de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciação do Pienário da Assembléia. Colocados em
discussão e votação, são aprovados, cada urn por sua vez, os pareceres que
conctuem peia aprovação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 30/99 na forma do
vencido em 10 turno (relator: Deputado Márcio Cunha); e, em 10 turno, dos
Projetos de Lei nos 29/99 na forma do Substitutivo no I (relator: Deputado
Rogério Correia); 90/99 na forma do Substitutivo n o 2 (relator: Deputado Olinto
Godinho); 40/99 corn a Ernenda n ° I (relator: Deputado Rogério Correia);
67199 e 126199 (relator: Deputado Miguel Martini); 66/99 corn as Emendas nos
1 e 2 (relator: Deputado Márcio Cunha); 162199 corn a Emenda no 1 (relator:
Deputado Miguel Martini) e 238/99 corn a Emenda no 1 (relator: Deputado
Rernolo Aloise). Colocado em discussao e votaçao, e aprovado o parecer
pela rejeição, em 10 turno, do Projeto de Lei no 138/99 (relator: Deputado
Rogerio Correia). 0 Deputado Rêmolo Aloise emite parecer em qua conclui
peta rejeiçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 104/99. Na fase de discussão,
o Presidente abre prazo para vista da proposiçao. 0 Deputado Mauro Lobo
continua a fazer uso do prazo regimental pam emitir parecer sobre a Emenda
no 3, apresentada em 1 0 turno, em Plenário, do Deputado Edson Rezende. A
seguir, 0 Presidente converte em diligéncia a Secretaria de Recursos
Humanos e Administraçao pedidos dos Deputados Eduardo Herrneto e Mauro
Lobo, retatores dos Projetos de Lei no

s 207 e 278/99, respectivarnente. 0
Deputado Mãrcio Cunha, na qualidade de relator do Projeto de Lei no 147/99,
em 1 0 turno, emite parecer por sua aprovação com as Ernendas n o

s 1 e 3 e
pela rejeiçâo da Emenda n•° 2. Na fase de discussão, o Deputado Eduardo
Herrneto apresenta requerimento em que pede sejam solicitadas informaçOes
ao Secretário da Fazenda sobre o impacto financeiro e orçarnentário do
projeto. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 0 Presidente abre
o prazo regimental para que seja convertido em diligéncia 0 referido projeto.
Passa-se a 33 Fase da Ordem do Dia, cornpreendendo a discussão e votação
de proposiçOes da Comissão. 0 Deputado Mauro Lobo apresenta
requerirnento em que solicita seja manifestada 6 Mesa da Assembléia a
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necessidade da revisão cia tramitação de requerimentos aprovados nas
comissOes. Colocado em votação, e o requerimento aprovado Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidencia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissao para a prOxima reuniâo ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissães, 29 de junho de 1999.
Márcio Cunha, Pr!sidente - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Miguel Martini.

ATA DA 4a REIJNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALI-IO,
DA PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL

As dezenove horas do dia vinte e oito de junho de mil novecentos e noventa
e nove, comparecem no auditório do Instituto Catálico de Minas Gerais, na
cidade de Coronet Fabriciano, os Deputados Ivo Jose, Cristiano Canédo e
Luiz Menezes. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçäo de requerimento do
Deputado Cristiano Canédo, clispensa a leitura das alas das duas reuniöes
anteriores, as quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a ouvir 0 Sr.
Edgar Pontes de Magalhães, que fare explanação sobre a pesquisa
"Trajetória dos Desempregados do Vale do Ago Mineiro" e a quem convida a
tomar assento a mesa. 0 Deputado Ivo José, autor do requerimento que
suscitou esta reunião, tece suas consideraçOes iniciais. ApOs a exposiçao do
Sr. Edgar Pontes de Magalhaes, passa-se a fase de debates, conforme
consta nas notas taquigrâficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidencia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros
da Comissao para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissoes, 29 de junho de 1999-
Ranaldo Canabrava, Presidente - Cristiano Canédo - Luiz Menezes,

AlA DA l a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO COLERA
NO VALE DO JEQUITINHONHA

As nove horas e trinta minutos do dia vinte e nove de junho de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissoes Os
Deputados Arlen Santiago, Cesar de Mesquita, Doutor Viana e Márcio
Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental,
o Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovaçao de requerimento do Deputado César de Mesquita, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua] é dada par aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a
ouvir representantes da Secretaria da Saüde, cia Fundacão Nacional de
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Saüde, da Caixa Econômica Federal e da COPASA-MG, que irão discutir a
incidéncia do çolera no vale do Jequitinhonha. 0 Presidente registra a
presença dos Srs. Juarez Panisset, Superintendente de Planejainento da
Diretoria Leste da COPASA-MG; Gilberto Nonato Ferreira da Costa, Gerente
de Mercado cia Caixa Economics Federal no Estado, e Mario César de Sa
Horta, Coordenador do LaboratOrio Metropolitano da COPASA-MG. A seguir,
procede a leitura de Decisão da Mesa relativa ao não-recebimento de
propasição e publicada no "Diana do Legislativo" de 24/6199. Apos, 0
Presidente tece seus comentários iniciais, e, a começar pelo Sr. Juarez
Panisset, as convidados discorrem sobre o tema em questao e respondem as
perguntas formuladas pelos Deputados. Encerrada essa fase, o Deputado
Mârcio Kangussu apresenta requerimento em que solicita seja reiterado o
convite ao Secretário da SaUde e ao Coordenador Regional cia Fundaçao
Nacional de Saüde para participarem de reunião da Comissao. Submetido a
votaçao, é aprovado 0 requerimento. 0 Presidente tece seus comentários
finais e informa que os assuntos tratados na reunião se encontram
registrados nas notas taquigráflcas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
convoca as membros da Comissao para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura cia ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissoes, 6 de julho de 1999
Arlen Santiago, Presidente - César de Mesquita - Doutor Viana - Márcio

Kangussu	 -
ATA DA 12 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONAUZAQAO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissoes as
Deputados Ambrósio Pinto, Ailton Vilela e José Henrique, membros da
supracitada Comissao. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Ambrosio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado José Hennique, dispensa a leitura da ala da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e e subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, designa o Deputado AIlton Vilela coma relator do
Prajeto de Resoluçao n° 166199, no 10 turno, e informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se ? Fase da
Ordem do Dia, campreendendo a discussâa e votação de pareceres sobre
propasiçOes sujeitas a apreciação do Plenârio da Assembléia. 0 Presidente
passa a palavra ao Deputado José Henrique, relator da emenda e dos
substitutivos apresentados no 10 turno, em Plenário, ao Projeto de Lei
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Complementar no 4/99, o qual emite parecer concluindo pela rejeicão da
Emenda no 1 e do Substitutivo no 1 e pela aprovacao do Substitutivo n o 2.
Submetido a discussâo e votaçâo, e aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca as rnembros da Comissão para a prôxima reunião ordinária,
determina a Iavratura da ata e encerra as trabathos.

Sala das Comissoes, 6 dejulho de 1999.
Ambrosia Pinto, Presidente - Ailton Vilela - Dinis Pinheiro

ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHOJ
DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As quinze hares do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ronaldo
Canabrava, Cristiano Canedo e Luiz Menezes. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Cristiano Canédo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e
subscrita pelos membros da Comissâo presentes. 0 Presidente informa que
se encontra sabre a mesa a carta aberta da Comissâo do Trabaiho, da
Previdéncia e da Ação Social ao Presidente da RepUblica e solicita aos
membros da Comissâo que a subscrevam. Em seguida, designa as relatores
des seguintes matérias: Projetos de Lei n

o
s 195/99, Deputado Arnilcar

Martins; 369 e 379/99, Deputado Cristiano Canédo; 370/99, Deputado Luiz
Menezes. Passa-se a r Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçâo
de pareceres sabre proposicOes sujeitas a apreciaçâo do Plenário da
Assernbléia. Corn a palavra, o Deputado Ronaldo Canabrava emite parecer
sabre a Projeto de Lei no 192/99, no 20 turno, mediante 0 qua] conclui pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 10 turno. Submetido a discussão
e votação, e o parecer aprovado. Passa-se a ? Fase da Ordern do Dia, corn
a discussâo e a votacão de proposicöes sujeitas a deliberacão conclusiva da
Comissão. 0 Presidente subrnete a discussão e votação, em turno (mica, as
Projetos de Lei n

os 276, 256 e 261/99 (relator: Deputado Cristiano Canedo),
as dois Oltirnos com emendas, qua receberam o n o 1; 280, 292, 305 e 325/99
relator: Deputado Luiz Menezes); 281 e 294/99 ( relator: Deputado Ronaldo
Canabrava): e 297/99 (relator: Deputado Amilcar Martins) corn a Emenda no
1, as quais são aprovados. Em virtude de a matéria ser de sua autoria, a
Deputado Ronaldo Canabrava transfere a Presidencia ao Deputado
Cristiando Canedo. Este submete a discussão e votacão a Projeto de Lei no
319/99 (relator: Deputado Arnilcar Martins), qua é aprovado. Reassumindo a
Presidéncia, a Deputado Ronaldo Canabrava submete a votacâo as
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Comissão sabre as paralisaçoes telefónicas ocorridas no dia 18/5/99, as
quais, segundo ela, foram programadas corn a objetivo de atualizar o
"software" dth central. São designados as seguintes relatores: Projetos de Lei
n

o
s 299/99, no turno - Deputada Maria Tereza Lara; 371/99, no 10 turno -

Deputado Marcelo Gonçalves; 373199, no 1 0 turno - Deputada Maria Tereza
Lara. Passa-se a fase de discussão e votação de matérias sujeitas a
apreciação do Plenário. Quanta ao Projeto de Lei no 340199, no 10 turno, a
relatora, Deputada Maria Tereza Lam, pede a prazo regimental, o que e
concedido. 0 Deputado João Leite passa a Presidéncia ao Deputado Marcelo
Gonçalves, tendo em vista a apreciação de matéria sua autoria. Quanta ao
Projeto de Lei no 57/99, a relatora, Deputada Maria Tereza Lara, emite
parecer pela aprovaçao do projeto, em 2 0 turno, na forma do vencido no 10
turno. Submetido a discussâo e votaçao, e o parecer aprovado. 0 Deputado
Joao Leite retoma a direçao dos trabalhos. Quanta ao Projeto de Lei no
371/99, o relator, Deputado Marcelo Gonçalves, ernite parecer pela
aprovação do projeto, em turno Unico, na forma proposta. Submetido a
discussâo e votaçao, e o parecer aprovado. Ato continuo, passa-se a fase de
discussao e votaçâo de matérias de deliberaçao conclusiva de Comissao. 0
Requerimento no 348/99 e retirado de trarnitação a pedido do autor. 0
Requeriniento no 405/99 e retirado de tramitaçâo a pedido do autor. 0
Deputado Joao Leite passe a Presidéncia ao Deputado Marcelo Gonçalves,
tendo em vista a apreoiação de matérias de sua autoria. Submetidos a
votação, são aprovados as Requerimentos n o

s 406, 407, 408, 409 e 410/99.
O Deputado João Leite retoma a direçâo dos trabaihos. Na fase de discussao
e votação de matérias da Comissao, são aprovados trés requerinientos: do
Deputado João Leite, em que solicita o reembolso do valor de R$112,00,
referente a despesa com hospedagem em Brasilia, conforme as
comprovantes anexados; do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
realizada audiéncia püblica, corn a presença dos convidados que menciona,
para discutir irregularidades do processo de cassacão de mandato do Prefeito
Municipal de Manhuaçu e a ameaça de morte sofrida pela Vereadora Maria
Irnaculada Dutra; e solicitando seja realizada audiência pUblica desta
Comissao corn a Cornissao de SaUde, para discutir o Projeto de Lei no
224/99, corn a presença dos convidados que menciona. A seguir, 0
Presidente informa que inicia-se a parte especial desta reunião, corn a
presença dos seguintes convidados: Dr. José AntOnio de Moraes,
Corregedor-Geral de Policia da Secretaria de Estado da Segurança Püblica,
representante do Secretário de Estado da Segurança PUblica; Ten-Gel.
Musso José Veloso, representante do Coniandante-Geral de Policia de Minas
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Requerimentos n°s 391, 399 e 419/99, as quals são aprovados. Passa-se
Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votação de proposiçOeS da
Comissão. Corn a palavra, 0 Deputado Luiz Menezes apresenta
requerirnento, solicitando seja verificada a situacão das farnulias instaladas,
sem nenhuma infra-estrutura, as margens da BR-262, no Km 18. Colocado
em vatação, é aprovado o requerimento. Apes, coloca ern discussão e
votação Os Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 146, 215,
225, 235, 240 e 249199, Os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidencia agradece a presenca dos parlamentares, COflVOC3 OS
rnernbros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
Iavratura da ala e encerra os Irabaihos.

Sala das Cornissães, 6 dejulho de 1999-
Ronaldo Canabrava, Presidente - Cristiano CanOdo - Luiz Menezes.

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAC DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia Irinta de junho de mil novecentos e
noventa e nove, cornparecem na Sala das Cornissöes as Deputados João
Leite, Marcelo Goncalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada
Cornissão. Encontra-se presenle tambérn a Depulado Sargento Rodrigues.
Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos rnembros da Comissâo presentes. A
Presidéncia informa que esta reunião se destina a averiguar casos de
denOncia de violéncia policial recebidos por esla Cornissão, avaliar o Irabaiho
desenvolvido pela Ouvidoria de Policia de Minas Gerais e apreciar a matéria
constante na pauta. Em seguida, procede a leilura da seguinte
correspondéncia: da Deputada Maria Tereza Lara, em qua encarninha cópia
de expediente da Câmara Municipal de Itabira enviado a HICOL Serviços
LIda., referenle a relaliaçäo ao Sr. Fernando Oliveira Silva, impedido de
trabaihar pela Companhia Vale do Rio Doce, par ter desempenhado
atividades no garimpo daquela região; oficio do Deputado Mauro Lopes,
Secretário de Estado da Seguranca Püblica, inforrnando que seré
representado nesta reunião pelo Delegado José AntOnio de Moraes,
Corregedor-Geral de Policia daquela Secretaria; oficio do 1 1 -Secret6rio da
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, encaminhando cOpia de
moção do Deputado Riva, em que homenageia a engenheiro Dante Martins
de Oliveira pelos 15 anos da emenda das diretas jã"; carta da Sra. Heleni de
Mello Fonseca, Diretora de Negócios da TELEMAR, em que informa esta

nil
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Gerais, Dr. Jose! Roberto Rezende, Ouvidor-Geral de Policia de Minas Gerais;
Dr. AntOnio Ribeiro da Silva, Presidente da Associação de Apoio e Defesa de
Vilimas de Policiais e Autoridades - AADEVIP -; Sra. Heloisa Greco,
represenlanle do Movimenlo Tortura Nunca Mais; Sr. Gerson Lima,
representanle da Liga Operéria Camponesa. 0 Deputado João Leite tece
suas corisideraçOes iniciais, na qualidade de autor do requerimento que
rnotivou a realizagãa desta audiéncia pUblica. Passa-se a fase de debates,
corn a participação dos parlarnentares e dos convidados, canforrne consta
nas notas taquigrãficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
mernbros da Comissao para a próxima reunião ordinéria, determina a
Iavratura da ala e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de juiho de 1999.
Glycon Terra Pinto, Presidenle - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara.

ATA DA 1 2 REUNIAO CONJUNTA DA COMISSAO DE FISCALIzAçAO
FINANCEIR.A E 0RçAMENTARIA E DE MEMBROS DE COMISSOES
PERMANENTES, PREVISTA NO § 1° DO ART. 204 DO REGIMENTO

INTERNO
As dezesseis horas do dia primeiro de juiho de mil novecentos e noventa e

nave, camparecem na Sala das CornissOes os Deputados Antonio JUlio,
representando a Comissào de Constituição e Justiça; José Henrique,
representando a Cornissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçao; Paulo
Piau, representando a Comissao de Politica Agropecuéria e Agroindustrial, e
Sebastiãa Costa, representando a Comissao de Educaçao, Cultura, Ciencia e
Tecnologia; Mércia Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto e Olinto Godinho,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
nUrnero regimental, a Presidente, Deputado Marcia Cunha, declara aberta a
reunião, informa que nao ha ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
conjunta destas CamissOes, e que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para Turno Unico do Projeto de Lei no 343/99, do Governador do Estado.
Informa, ainda, que fai designado relator o Deputado Eduardo Hermeto e
relator parcial, a Deputado Rémolo Aloise. Corn a palavra, o relator solicita
sejam distribuidos avulsos de seu parecer, rnediante o qua[ conclui pela
aprovaçäo do Prajeta de Lei n 343/99 corn as Emendas n°s 16, 22, 60, 62,
68, 77 e 83; corn as subemendas, que receberam a n° 1, as Emendas n°s 2,
4, 11, 18, 19, 26, 35, 55, 71, 81 e 100, que apresenta; pela prejudicialidade
das Emendas n°s 18,24, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 41,48 a 50, 52, 54, 56, 58, 66,
67, 69, 70, 73, 84 a 90, 92 a 95 e pela rejeição das Emendas n°s 1, 3. 5 a 10,
12 a 15, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 42 a 47, 51, 53, 57, 59,
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Complementar no 4/99, o qual emite parecer concluindo pela rejeicão da
Emenda no 1 e do Substitutivo no 1 e pela aprovacao do Substitutivo n o 2.
Submetido a discussâo e votaçâo, e aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca as rnembros da Comissão para a prôxima reunião ordinária,
determina a Iavratura da ata e encerra as trabathos.

Sala das Comissoes, 6 dejulho de 1999.
Ambrosia Pinto, Presidente - Ailton Vilela - Dinis Pinheiro

ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHOJ
DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As quinze hares do dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ronaldo
Canabrava, Cristiano Canedo e Luiz Menezes. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Cristiano Canédo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e
subscrita pelos membros da Comissâo presentes. 0 Presidente informa que
se encontra sabre a mesa a carta aberta da Comissâo do Trabaiho, da
Previdéncia e da Ação Social ao Presidente da RepUblica e solicita aos
membros da Comissâo que a subscrevam. Em seguida, designa as relatores
des seguintes matérias: Projetos de Lei n

o
s 195/99, Deputado Arnilcar

Martins; 369 e 379/99, Deputado Cristiano Canédo; 370/99, Deputado Luiz
Menezes. Passa-se a r Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçâo
de pareceres sabre proposicOes sujeitas a apreciaçâo do Plenário da
Assernbléia. Corn a palavra, o Deputado Ronaldo Canabrava emite parecer
sabre a Projeto de Lei no 192/99, no 20 turno, mediante 0 qua] conclui pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 10 turno. Submetido a discussão
e votação, e o parecer aprovado. Passa-se a ? Fase da Ordern do Dia, corn
a discussâo e a votacão de proposicöes sujeitas a deliberacão conclusiva da
Comissão. 0 Presidente subrnete a discussão e votação, em turno (mica, as
Projetos de Lei n

os 276, 256 e 261/99 (relator: Deputado Cristiano Canedo),
as dois Oltirnos com emendas, qua receberam o n o 1; 280, 292, 305 e 325/99
relator: Deputado Luiz Menezes); 281 e 294/99 ( relator: Deputado Ronaldo
Canabrava): e 297/99 (relator: Deputado Amilcar Martins) corn a Emenda no
1, as quais são aprovados. Em virtude de a matéria ser de sua autoria, a
Deputado Ronaldo Canabrava transfere a Presidencia ao Deputado
Cristiando Canedo. Este submete a discussão e votacão a Projeto de Lei no
319/99 (relator: Deputado Arnilcar Martins), qua é aprovado. Reassumindo a
Presidéncia, a Deputado Ronaldo Canabrava submete a votacâo as

388
Comissão sabre as paralisaçoes telefónicas ocorridas no dia 18/5/99, as
quais, segundo ela, foram programadas corn a objetivo de atualizar o
"software" dth central. São designados as seguintes relatores: Projetos de Lei
n

o
s 299/99, no turno - Deputada Maria Tereza Lara; 371/99, no 10 turno -

Deputado Marcelo Gonçalves; 373199, no 1 0 turno - Deputada Maria Tereza
Lara. Passa-se a fase de discussão e votação de matérias sujeitas a
apreciação do Plenário. Quanta ao Projeto de Lei no 340199, no 10 turno, a
relatora, Deputada Maria Tereza Lam, pede a prazo regimental, o que e
concedido. 0 Deputado João Leite passa a Presidéncia ao Deputado Marcelo
Gonçalves, tendo em vista a apreciação de matéria sua autoria. Quanta ao
Projeto de Lei no 57/99, a relatora, Deputada Maria Tereza Lara, emite
parecer pela aprovaçao do projeto, em 2 0 turno, na forma do vencido no 10
turno. Submetido a discussâo e votaçao, e o parecer aprovado. 0 Deputado
Joao Leite retoma a direçao dos trabalhos. Quanta ao Projeto de Lei no
371/99, o relator, Deputado Marcelo Gonçalves, ernite parecer pela
aprovação do projeto, em turno Unico, na forma proposta. Submetido a
discussâo e votaçao, e o parecer aprovado. Ato continuo, passa-se a fase de
discussao e votaçâo de matérias de deliberaçao conclusiva de Comissao. 0
Requerimento no 348/99 e retirado de trarnitação a pedido do autor. 0
Requeriniento no 405/99 e retirado de tramitaçâo a pedido do autor. 0
Deputado Joao Leite passe a Presidéncia ao Deputado Marcelo Gonçalves,
tendo em vista a apreoiação de matérias de sua autoria. Submetidos a
votação, são aprovados as Requerimentos n o

s 406, 407, 408, 409 e 410/99.
O Deputado João Leite retoma a direçâo dos trabaihos. Na fase de discussao
e votação de matérias da Comissao, são aprovados trés requerinientos: do
Deputado João Leite, em que solicita o reembolso do valor de R$112,00,
referente a despesa com hospedagem em Brasilia, conforme as
comprovantes anexados; do Deputado Miguel Martini, em que solicita seja
realizada audiéncia püblica, corn a presença dos convidados que menciona,
para discutir irregularidades do processo de cassacão de mandato do Prefeito
Municipal de Manhuaçu e a ameaça de morte sofrida pela Vereadora Maria
Irnaculada Dutra; e solicitando seja realizada audiência pUblica desta
Comissao corn a Cornissao de SaUde, para discutir o Projeto de Lei no
224/99, corn a presença dos convidados que menciona. A seguir, 0
Presidente informa que inicia-se a parte especial desta reunião, corn a
presença dos seguintes convidados: Dr. José AntOnio de Moraes,
Corregedor-Geral de Policia da Secretaria de Estado da Segurança Püblica,
representante do Secretário de Estado da Segurança PUblica; Ten-Gel.
Musso José Veloso, representante do Coniandante-Geral de Policia de Minas
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Requerimentos n°s 391, 399 e 419/99, as quals são aprovados. Passa-se
Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votação de proposiçOeS da
Comissão. Corn a palavra, 0 Deputado Luiz Menezes apresenta
requerirnento, solicitando seja verificada a situacão das farnulias instaladas,
sem nenhuma infra-estrutura, as margens da BR-262, no Km 18. Colocado
em vatação, é aprovado o requerimento. Apes, coloca ern discussão e
votação Os Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s 146, 215,
225, 235, 240 e 249199, Os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidencia agradece a presenca dos parlamentares, COflVOC3 OS
rnernbros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
Iavratura da ala e encerra os Irabaihos.

Sala das Cornissães, 6 dejulho de 1999-
Ronaldo Canabrava, Presidente - Cristiano CanOdo - Luiz Menezes.

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAC DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia Irinta de junho de mil novecentos e
noventa e nove, cornparecem na Sala das Cornissöes as Deputados João
Leite, Marcelo Goncalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada
Cornissão. Encontra-se presenle tambérn a Depulado Sargento Rodrigues.
Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e subscrita pelos rnembros da Comissâo presentes. A
Presidéncia informa que esta reunião se destina a averiguar casos de
denOncia de violéncia policial recebidos por esla Cornissão, avaliar o Irabaiho
desenvolvido pela Ouvidoria de Policia de Minas Gerais e apreciar a matéria
constante na pauta. Em seguida, procede a leilura da seguinte
correspondéncia: da Deputada Maria Tereza Lara, em qua encarninha cópia
de expediente da Câmara Municipal de Itabira enviado a HICOL Serviços
LIda., referenle a relaliaçäo ao Sr. Fernando Oliveira Silva, impedido de
trabaihar pela Companhia Vale do Rio Doce, par ter desempenhado
atividades no garimpo daquela região; oficio do Deputado Mauro Lopes,
Secretário de Estado da Seguranca Püblica, inforrnando que seré
representado nesta reunião pelo Delegado José AntOnio de Moraes,
Corregedor-Geral de Policia daquela Secretaria; oficio do 1 1 -Secret6rio da
Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, encaminhando cOpia de
moção do Deputado Riva, em que homenageia a engenheiro Dante Martins
de Oliveira pelos 15 anos da emenda das diretas jã"; carta da Sra. Heleni de
Mello Fonseca, Diretora de Negócios da TELEMAR, em que informa esta
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Gerais, Dr. Jose! Roberto Rezende, Ouvidor-Geral de Policia de Minas Gerais;
Dr. AntOnio Ribeiro da Silva, Presidente da Associação de Apoio e Defesa de
Vilimas de Policiais e Autoridades - AADEVIP -; Sra. Heloisa Greco,
represenlanle do Movimenlo Tortura Nunca Mais; Sr. Gerson Lima,
representanle da Liga Operéria Camponesa. 0 Deputado João Leite tece
suas corisideraçOes iniciais, na qualidade de autor do requerimento que
rnotivou a realizagãa desta audiéncia pUblica. Passa-se a fase de debates,
corn a participação dos parlarnentares e dos convidados, canforrne consta
nas notas taquigrãficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os
mernbros da Comissao para a próxima reunião ordinéria, determina a
Iavratura da ala e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de juiho de 1999.
Glycon Terra Pinto, Presidenle - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara.

ATA DA 1 2 REUNIAO CONJUNTA DA COMISSAO DE FISCALIzAçAO
FINANCEIR.A E 0RçAMENTARIA E DE MEMBROS DE COMISSOES
PERMANENTES, PREVISTA NO § 1° DO ART. 204 DO REGIMENTO

INTERNO
As dezesseis horas do dia primeiro de juiho de mil novecentos e noventa e

nave, camparecem na Sala das CornissOes os Deputados Antonio JUlio,
representando a Comissào de Constituição e Justiça; José Henrique,
representando a Cornissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçao; Paulo
Piau, representando a Comissao de Politica Agropecuéria e Agroindustrial, e
Sebastiãa Costa, representando a Comissao de Educaçao, Cultura, Ciencia e
Tecnologia; Mércia Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto e Olinto Godinho,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
nUrnero regimental, a Presidente, Deputado Marcia Cunha, declara aberta a
reunião, informa que nao ha ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião
conjunta destas CamissOes, e que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para Turno Unico do Projeto de Lei no 343/99, do Governador do Estado.
Informa, ainda, que fai designado relator o Deputado Eduardo Hermeto e
relator parcial, a Deputado Rémolo Aloise. Corn a palavra, o relator solicita
sejam distribuidos avulsos de seu parecer, rnediante o qua[ conclui pela
aprovaçäo do Prajeta de Lei n 343/99 corn as Emendas n°s 16, 22, 60, 62,
68, 77 e 83; corn as subemendas, que receberam a n° 1, as Emendas n°s 2,
4, 11, 18, 19, 26, 35, 55, 71, 81 e 100, que apresenta; pela prejudicialidade
das Emendas n°s 18,24, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 41,48 a 50, 52, 54, 56, 58, 66,
67, 69, 70, 73, 84 a 90, 92 a 95 e pela rejeição das Emendas n°s 1, 3. 5 a 10,
12 a 15, 17, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 36, 38, 39, 40, 42 a 47, 51, 53, 57, 59,
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61, 63 a 65, 72, 74 a 76, 78 a 80, 82, 91, 97 a 99. 0 Presidente determina a
distribuiçäo de avulsos solicitada pelo relator. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlarnentares, convoca os
membros destas CornissOes para a prôxima reuniâo conjunta, confornie 0
edital a ser publicado, deterrnina a Iavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de juiho de 1999.
Marcio Cunha, Presidente - Rogérlo Correia - Chico Rafael - Rérnolo Aloise

- José Henrique - Eduardo Hermeto.

TRAMITAcAO DE PROP0sIçOEs
PARECER BE REDAçA0 FINAL DO PROJETO BE LEI N o 259199

Cornissão de Redaçäo
O Projeto de Lei n o 259/99, do Deputado Ivo José, que declara de utilidade

pUblica a Associaçâo NUcleo de Apoio a Toxicomanos e Alcoólatras Fazenda
Agua Viva - ANATA-FAV -, corn sede no Municipio de Ipatinga, foi aprovado
em turno Unico, corn a Emenda no 1.

Vern agora a projeto a esta Cornissão, a Fm de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimerito Interno.

Assirn sendo, opinamos par se dar a proposiçâo a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 259/99
Declara de utilidade pUblica a Associaçâo Nücleo de Apoio a ToxicOmanos

e Alcoólatras Fazenda Agua Viva - ANATA-FAV -, corn sede no Municipio de
Ipatinga.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade püblica a Associaçäo NUcleo de Apoio a

ToxicOrnanos e Alcoólatras Fazenda Agua Viva - ANATA-FAV -, com sede no
Municipio de Ipatinga.

Art. 20 - Este lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das Cornissöes, l° de julho de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Petersen - Marco

Regis.
PARECER BE REDAQAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 266/99

Cornissão de Redaçâo
0 Projeto de Lei n° 266199, do Deputado Sebastiäo Costa , que declara de

utilidade pUblica o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, corn sede no
Municipio de Alvinopolis, foi aprovado ern turno Unico, sem emenda.
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Vern agora o projeto a esta Cornissao, a Fm de que, segundo a tébnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 266199
Declara de utilidade pUblica o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, corn

sede no Municipio de AlvinOpalis.
A Assernbléia Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica déclarado de utilidade pUblica o Hospital Nossa Senhora de

Lourdes, corn sede no Municipio de AlvinOpolis.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Cornissoes, 1°dejulhode 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Alton Vilela, relator - Paulo Pettersen - Marco

Regis. 	 -
PARECER BE REDA A0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 272199

Cornissao de Redaçao
0 Projeto de Lei no 272199, do Deputado Ambrasio Pinto, que declara de

utilidade pUblica a Associacâo Grupo Born Jesus dos Navegantes, corn sede
no Municipio de ltajubá, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a Fm de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposiçào a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 272199
Declara de utilidade páblica a Associaçâo Grupo Born Jesus dos

Navegantes, corn sede no Municipio de Itajubé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçâo Grupo Born Jesus

dos Navegantes, corn sede no Municipio de ltajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissoes, 1 O de julhode 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Alton Vilela - Marco

Regis. 	 -
PARECER DE REDAA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 275/99

Cornissâo de Redaçao
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0 Projeto de Lei no 275/99, do Deputado Eduardo Brandao, que declara de
utilidade pübhca a Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Passa-Tempo, corn sede nesse municiplo, foi aprovado em turno ünico,
sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a tim 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 proposiçäo a seguinte redação final,
que esté de acordo corn o aprovado.

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

Excepcionais - APAE - de Passa-Tempo, corn sede nesse municipio.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçâo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Passa-Tempo, corn sede nesse municipio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissoes, 1 0 de julho de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Aulton Vilela - Marco

Regis.
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BELO 1-IORIZONTE, QUINTA-FEIRA, S DE JULHO DE 1999

ATAS

ATA DA sr REUNIAO ORDINARIA, EM 617199
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira

Surnário: Comparecirnento - Abertura - 1a Pane: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: OfIcios - 2 1 Fase (Grande Expediente): Apresentaçâo de
Proposiçôes: Projetos de Lei n

os 434 a 436/99 - Recurso de Decisâo da
Presidencia no 1/99 - Requerimentos n

o
s 449 a 457/99 - Requerirnentos dos

Deputados AntOnio Carlos Andrade (4), Rogério Correia e outros, Paulo
Pettersen, Dalmo Ribeiro Silva e Glycon Terra Pinto e outros - Cornunicaçaes:
Cornunicaçöes da Comissâo de SaUde e dos Deputados Marcelo Gonçalves
e Sebastiâo Navarro Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Rogerlo Correia, Chico Rafael, Paulo Pettersen, Antonio Roberto, Sebastiâo
Costa e Arnilcar Martins - 2a Parte (Ordem do [Na): 1 Fase: Abertura de
lnscriçOes - Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidéncia - QuestOes
de ordem - Acordo de Lideranças - Decisao da Presidéncia - Acordo de
Lideranças - Decisâo da Presidéncia - Leitura de ComunicacOes - Despacho
de Requerimentos: Requerirnentos dos Deputados Paulo Pettersen, Dalmo
Ribeiro Silva e Glycon Terra Pinto e outros; deferimento - Discussâo e
Votaçao de Pareceres: Questâo de ordem; Prosseguimento da discussao do
Parecer da Comissão Especial sobre a lndicação do Titular da UTRAMIG;
questOes de ordern: suspensâo e reabertura da reuniâo - 2a Fase: Suspensâo
e reabertura da reunião - Encerrarnento - Ordern do Dia.

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - 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 JUlio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morels - Carlos
Pimenta - César de Mesquite - Chico Rafael - Cristiano Canedo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Doutor Viana
- Edson Rezende - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo 1-lermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe Brandao - Elmo Braz - Ermano Batista - Feb10
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - Joâo
Batista de Oliveira - João Leite - Joâo Paulo - Joâo Pinto Ribeiro .- Jorge
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Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Goncalves - Marcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen
- Paulo Piau - Rérnolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastiao Costa - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14h10min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOrnero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretário, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que e aprovada sem restriçOes.
Correspondencia

- 0 Deputado Adelino de Carvalho, 1 °-Secretário "ad hoc", lé a seguinte
correspondencia:

OFICIOS
Do Sr. Luciano Bivar, Deputado Federal, agradecendo convite para a

Teleconferéncia Urn Caminho para o Brasil.
Do Sr. Fued Dib, Presidente da 3a Câmara do Tribunal de Contas do

Estado, prestando informaçoes referentes a julgamento de processo que trata
de contratos, convenios e termos de cooperaçâo firmados entre a PMMG e
diversas entidades. (- A Comissao de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr. Geraldo Rezende, Secretário de IndUstria e Comércio, em atençâo a
requerimento da CPI dos Fundos, prestando informaçöes ref!rentes ao
Programa de lnduçáo a Modernizaçao Industrial - PROW. (- A CPI dos
Fundos.)

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento, informando, em atençáo
a requerimento da Cornissao de Educação, nao poder comparecer a reunião
corn o terna "lnvestimento em Ciência e Teonologia Faz a Desenvolvimento
Social". (- A Comissao de Educação.)

Do Sr. Genesio Bernardino, Diretor-Geral do DNER, informando, em
atençao a requerirnento do Deputado Gil Pereira (duplicaçao da BR-040 no
trecho entre o Municipio de Sete Lagoas e a BR-135), que está em fase final
o processo de licitação para execucâo do projeto.

Do Sr. José Luiz OsOrio de Almeida Filho, Diretor da Area de
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Desestatizacäo do BNDES, prestando esclarecimentos a respeito do
processo de desestatização de Furnas Centrals Elétricas S.A. e concluindo
que somente a ELETROBRAS e o Ministério de Minas e Energia, que são os
controladores daquela empresa, estão em condiçöes de fornecer as
informacöes solicitadas por este Legislativo, sobre as razöes da inclusão da
mesma empresa no Programa Nacional de Desestatização - PNO.

Do Sr. Mauricio Picarelli, 2°-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Mato Grosso do Sul; informando que não poderé comparecer ao
Forum Politicas Macroeconômicas Alternativas para o Brasil, no dia 6/7/99.

Do Sr. Celio de Castro, Prefeito Municipal de Bela Horizonte, solicitando a
Casa a indicação de urn representante para o Comite Suprapartidário do
MetrO e cornunicando a data de sua primeira reunião.

Do Sr. Antonio Carlos Manzini, Presidente da Camara Municipal de Matão,
encaminhando côpia de requerimento do Vereador Anterior Rodrigues de
Souza, aprovado em 21/6/99, em que solicita seja encaminhado oficio a
autoridades federals e estaduais corn vistas a revisâo do art. 231 do COdigo
de Trânsito Brasileiro. (- A Comissao de Transporte.)

Da Sra. Maria Tânia AraUjo Lopes Souza, Presidente da Câmara Municipal
de Virgem da Lapa, encaminhando cOpia da lndicaçao n° 10/99, aprovada por
essa Casa, em que se solicita a regulamentacão do art. 117 da Constituição
do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 181199.)

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, encaminhando, em
resposta a pedido do Deputado Miguel Martini, listagem das sedes municipals
corn concessão para serviços de abastecimento de água e de esgoto
sanitário e quadro demonstrativo das estaçOes de tratamento de esgoto
operadas pela COPASA-MG.

Da Sra. Maria Helena, Vereadora a Câmara Municipal de Belo Horizonte,
encaminhando cOpia da Representacão n o 1.061/99, do Vereador Rui
Resende, em que solicita que esta Casa apresente, cam parlamentares de
mais 25 Estados, praposta de emenda a Constituição Federal corn vistas a
estender as Forças Armadas a competéncia para fazer paliciamento
ostensivo de vias e logradouros pUblicos. (- A Comissão de Direitos
Humanosj

Do Sr. Eurivé Matias, Vereador a Cârnara Municipal de Fortaleza, CE,
apresentando voto de congratulacOes corn esta Assernbléia Legislativa pela
iniciativa de conceder o titulo de cidadão honorário ac, advogado AntOnio
Paes de Andrade.

Do Sr. Carlos Rodrigues de Souza, Presidente da Associação Comercial e
Industrial de ltuiutaba, manifestando apoio 6 aprovação do Projeto de Lei n°
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351/99, que amplie Os liniites pare ceracterizacão de microempresa e de
empresa de pequeno porte. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 351/99.)

Do Sr. LOcio do Carmo Moura, Presidente da Associacâo dos Servidores do
Sisterne Estadual de Ciencia, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de
Mines Gerais, encaminhando contribuiçâo da entidade para o debate pUblico
sobre o tema "Investirnento em Ciëncia e Tecnologia Fez a Desenvolvimento
Social". (- A Comissâo de Educaçâo.)

Do Sr. Mario Gonçalves de Oliveira, Coordenador de Habilitação do
DETRAN-GO, solicitando mais informaçoes a respeito des CNHs que estão
sob investigaçâo por irregularidades. (- A CPI da Carteira de Habilitaçäo.)

Dos Srs. Valdei Costa Barbosa, Gerente de Servicos do BEMGE,
informando que nâo tern condiçOes de confirmar o recebirnento de taxas
relativas a exames de legislaçâo e direção dos Srs. Eudésic Bosco da Silva,
Reilton Berbosa dos Santos e Edson Bicaiho dos Santos. (- A CPI da Carteira
de Habilitaçäo.)

De Sra. Gláucia Silveira Freire, em nome do Sr. Carlos Alberto Cotta,
justificando a ausència deste em reuniâo da Comissão Especial do Grande
Hotel de Araxá, realizada ern 26/6/99. (- A Comissâo Especial do Grande
Hotel de Araxá.)

Do Sr. Geovanine Silas de Carvaiho e outros ex-servidores da MinasCaixa,
manifestando apoio a aprovaçâo do Projeto de Lei n o 40/99. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n°40/99.)

Do Grupo de Defesa da IndUstria Mineira, encaminhando relatório sobre a
politica que vem sendo adotada pela CEMIG pare aquisição de materiais. (- A
CPI da CEMIG.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposicOes

o Sr. Presidente - A Mesa passe a receber proposiçães e a conceder a
palavre eos oredores inscritos pare o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçôes:
PROJETO DE LEI N O 434/99

Altera o "caput" do art. 39 da Lei n o 13.243, de 23 de junho de 1993,
determinando prazo para a aplicação do beneficio nele previsto.

A Assembleie Legislative do Estedo de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 39 da Lei no 13.243, de 23 de junho de 1999,

pessa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39 . 0 credito constituido de multa por infração a legislação florestel,

vencido ate 30 de abril de 1999, fOrmalizado ou não, poderá ser pago corn as
seguintes reduçOes:".
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sue publiceção.
Art. 30 - Revogem-se as disposiçoes em contrário.
Sala des ReuniOes, de de 1999.
Agostinho Silveira
Justificeçao. A redeçâo dada originalmente ao artigo permite que o

beneficio seja aplicado a infraçOes futuras, o que retire da lei toda a sua
eficácia e premia, de antemão, a inadimplente. Assim, fez-se necessària a
correção do dispositivo, adotando-se como parâmetro o mesmo critério
aplicado ao ICMS, na Lei no 13.243, de 1999, nao se alterendo as demais
condiçOes já contempladas na lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissoes de Justice e de Fiscalizaçao
Financeire pare parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 435/99
Dispäe sobre medidas educetivas para jovens flagrados em atos de

vandalismo contra o patrimOnio pUblico ou privado.
Art. 1 1 - 0 poder póblico oferecerá cursos especificos, corn conteüdo

relacionado a cidadania, direitos humanos e respeito ao patrimônio pUblico e
privado, para as jovens flegredos pete autoridade policial cometendo atos de
vandalismo contra bens pOblicos e privados.

Art. 20 - A participação nos cursos a que se refere esta lei tem caráter
voluntário, podendo ocorrer mediante encaminhamento dos ôrgãos de
assisténcie social ou por determinaçao judicial.

Art. 30 - Os cursos terão por objetivo transrnitir aos jovens ideais de respeito
e considereçâo eo petrimônio püblico e privado, bern como estimular a
cidadania, por meio da conscientização de seus deveres e direitos.

Art. 40 - 0 Poder Executivo regulamentarã o disposto nesta lei e indicará 0
órgão responsavel pelos cursos, detelhando o conteüdo.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticação.
Art. 60 - Revogarn-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999-
João Pinto Ribeiro
Justiticaçâo: Uma impressão penosa que sente o habitante des grendes

cidades é a menifestação de revolta dos jovens - os chamados "grafiteiros" -
em quase todos os' espaços urbanos, na forma de pichecão de muros e
paredes de predios govemarnentais e de fachadas de estabelecimentos
cornercieis, bern corno 0 gesto atrevido de sujar e pintar Os monumentos
pUblicos corn as suas mensegens de rnau gosto.

Entre os casos mais extremos, os adolescentes desenceminhados padem
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pare a violéncia, destruindo as cabines e Os aparethos telefonicos
cornunitários, além de extravasarem a sue raiva cega contra os veiculos de
transporte (gestos suicides, prejudicials a eles mesmos e a toda a
comunidade, que tanto necessita desses equipamentos).

Agindo assim, os rapazes demonstram a sue falta de educaçâo e de
espirito comunitário, efeitos calamitosos, porém naturais, que a nossa
compreensâo identifica coma decorrentes das dificuldades sofridas desde a
infância, em lares desprovidos de recursos materials e psicológicos, pals,
comprovadarnente, são eles, em sue maioria, filhos desamparados de
families de baixa renda, das regiOes periféricas da cidade, vilas e favelas mal
atendidas pelos serviços pUblicos.

Cabe ao poder pàblico a iniciativa de uma sotução para este problema,
atuando em processo mais educativo do que repressivo, porque percebernos
que, escondido no rneio dessas manifestaçaes nocivas e perturbadas de
mentes inseguras e mal formadas, existe a germe de urn talento artistico
latente e de urna energia criativa que pode e deve ser bern canalizada, a fim
de proporcionar a conquista do equilibria interna e do auto-respeito a esses
artistes potenclais, gerando resultados benéficos também para a comunidade.

Em primeiro lugar, devemos partir ao encontro dessa juventude,
organizados em grupos de pessoas preparadas para a assisténcia social e
enriquecidas par recursos técnicos e psicolôgicos adequados pare a tarefa.
Procurer conscientizar a nosso pOblico-alvo dos efeitos negativos de sues
açOes, despertando a sue responsabilidade é o segundo passo. A seguir,
propomo-nos convidá-los a participar de cursos educativos diversos sobre
valares coma cidadania, informacâo histórica sabre a municipio e noçOes de
arte e culture. Essa empreitada deve culminar corn a fortalecimento de
oportunidades práticas para Os jovens, corno 0 aprendizado de técnicas de
recuperaçäo e preservacão das instalaçães e equiparnentos do patrimônio
pUblico e privado.

Aa completer a ciclo de cursos do programa, deve-se oferecer aos
participantes a oportunidade de participar de estágios em empreitadas
beneficentes, coma faxina comunitária da Praca da Estação, recuperaçao do
conjunto de monurnentos da Parnpulha, etc., ou, ainda, par melo de
convênios com empresas, para reforma de fachadas, de equiparnentas
decorativos e arquitetônicos. Garantindo-Ihes a colacação nessas frentes de
trabaiho, estarernos concedendo a eles a chance de receber remuneração
proparcional as tarefas executadas e, ate, posterior aproveitarnento em
emprego. 	 -

Percebe-se, desta forma, a alcance social da proposta em toda a s'ia

399
abrangencia: a Programa Artistes de Rua recupera para a vivéncia cidadã as
macos marginalizadas, transfarma-os em profissionais e artistes e devolve a
paisagem rnetropolitana a beleza e a forma originals.

Conf'irma-se, ainda, nesse processa, a regra sempre atual que localize na
educação o carninha verdadeiro pare que a sociedade se liberte dos Ultimos
sinais de barbárie para atingir niveis cada vez mais elevados de civilização e
de qualidade de vida.

- Publicado, vai o projeto as Comissaes de Justiça e de Educaçao pare
parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interna.

PROJETO DE LEI N o 436/99
Ex-Projeto de Lei n o 1.977/98

Dá a denaminaçao de Cabo Toledo a cadeia pUblica do MunicIpia de
Cataguases.

A Assembléia Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fire denominada Cabo Toledo a cadeia pUblica do Municiplo de

Cataguases.
Art. 20 - Este lei entra em vigor na data de sue publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReunlOes, 29 de junho de 1999.
Wanderley Avila
Justificaçãa: A cadeia pOblica que esté sendo construlda pela Secretaria de

Estado da Justiça no Bairro Genserico, no Municipio de Cataguases, merece
receber a denominaçãa que propomos par melo deste projeta de lei. Coma
Soldado, Cabo, Sargenta e Comandante do antigo Destacamenta Policial de
Cataguases, José de Arimathea AraUjo Toledo - que, mesmo tendo chegado
a Sargento da Palicia Militar, sempre foi carinhosamente tratado de Cabo
Toledo - granjeou a simpatia de seus conterrâneos, tendo sido tarnbém
Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Cataguaset A lembrança de
seu norne visa a evocar o seu procedimento cristão na conduçao de tao
necessário órgão de segurança.

- Publicado, vai a projeto as Comissoes de Justiça, para exame prelirninar,
e de Administraçãa PUblica para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

RECURSO DE DECISAO DA PRESIDENCIA N o 1/99
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislative do Estado de Minas Gerais:
o Deputado que este subscreve, signatário do requerimento em que solicita

seja formulada convite ao Sr. Newton Cardoso, Vice-Governadar do Estada,
para comparecer ao Plenário para formular, de püblico, denüncia relative a
compra de votas que permitiram a apravação no Congresso da emenda da
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reeleição, recorre da decisáo dessa Presidência de no receber 0
requerimento, publicada no "Diàrio do Legislativo" de 317199, e solicita que,
nos termos do art. 167 do Regimento Interno, seja este recurso submetido a
apreciacâo do Plenârio, ouvida a Comissäo de Constituicâo e Justica.

Segundo o entendirnento da Presidéncia e também da Comissâo de
Constituiçâo e Justica, o Governador do Estado näo pode ser convidado para
vii a Assenibléia porque nern a ConstituiQâo do Estado nern o Regirnento
Interno contemplarn a hipótese de convite, consequentemente, 0 apelo teria
torça de convocaçâo, o que näo encontra abrigo regimental nern
constitucional. Em relaçâo ao Governador do Estado, a argumentaçào, sern
dUvida, procede. Mas é inaceitável querer estender o mesmo entendimento a
convocaçâo do Vice-Governador.

A subordinação da Vice-Governadoria a Governadoria fica evidente nos
organogramas oficiais de pubiicaçoes da Secretaria S Estado do
Planejamento. Além disso, no projeto que 0 Governador do Estado remeteu a
esta Casa e que contém parte da reforma adn,inistrativa do Estado, a Vice-
Governadoria aparece ligada estruturalmente de forma direta ao Governador,
o que caracteriza o Vice-Governador conio 'titular de ôrgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado".

o convite formulado por rneio do requeriniento se encontra amplamente
respaldado pela Constituiçâo do Estado, no seu art. 54, que estatui que a
Assernbléia Legislativa ou qualquer de suas cornissöes poderão convocar
"titular de Orgão diretamente subordinado ao Governador do Estado para
prestar, pessoalmente, informaçOes sobre assunto previamente deterniinado,
sob pena de responsabilidade no caso de auséncia injustificada".

Corno, se ye, os signatários do requerirnento usaram de delicadeza ao
convidar a Vice-Governador para comparecer a Assembléla, uma vez que,
nos termos da Constituição Estadual, poderiam té-lo convocado.

Assirn sendo, Sr. Presidente, o recorrente aguarda qua V. Exa. de
provimento a seu recurso, enviando o requerimento a Comissão de
Constituição e Justiça e subrnetendo-o a decisão soberana do Plenãrio, que,
corn certeza, ratificaré a importância da presença do Sr. Vice-Governador
nesta Casa, pam esclarecer suspeitas levantadas sobre a lisura dos
processos decisOrios no ârnbito do Legislativo Federal.

Sala das ReuniOes, 5 dejulho de 1999.
João Leite
- Publicado, val a recurso a Comissão de Justica, nos termos do § 1° do art.

173 do Regirnento Interno. 	 -
REQUERIMENTOS
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NO 449/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando se consine nos

anais da Casa voto de congratulacOes corn a Academia Cordisburguense de
Letras Guirnarães Rosa por seu trabaiho cultural, especialmente no que diz
respeito a divulgacão das obras de Guimarães Rosa. (- A Comissao de
Educação.)

NO 450/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja forrnulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a criaçâo de grupamento especial
da Policia Militar para a proteção das escotas püblicas e privadas do Estado.

NO 451/99, da Deputada Elbe Brandao, pleiteando sejarn solicitadas ao
Governador do Estado providencias urgentes com vistas a se ampliar o
efetivo das Policias Civil e Militar nos Municipios de JanaUba e Nova
Porteirinha. (- Distribuidos a Cornissão de Direitos Humanos.)

NO 452/99, do Deputado Chico Rafael, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulaçoes corn a Lira Nossa Senhora das Dares, do
Municipio de Gonçalves por seus 90 anos de fundaçao. (- A Cornissâo de
Educação.)

NO 453199, do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, solicitando seja
forrnulado apelo ao Secretario de Transportes e Obras POblicas e ao Diretor-
Geral do DER-MG corn vistas a construçâo de urn trevo na Rodovia Fernão
Dias, no acesso ao Povoado de COrrego dos Mulatos, no Municipio de Estiva,
bern corno ao asfaltamento da estrada que hga a rodovia a esse povoado. (- A
Cornissão de Transporte.)

NO 454/99, do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, solicftando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulaçäes corn a Congregação
Marista pela canonização de seu fundador, São Marcelino Champagnat,
ocorrida na Basilica de São Pedro, em Roma, no dia 19/4/99. (- A Comissão
de Educaçao.)

N O 455/99, da Comissão de SaUde, solicitando seja forrnulado apelo ao
Secretário da SaUde corn vistas a que se inclua urn odontOlogo em cada
equipe de profissionais do Programa de Saüde da Farnilia. (- A Comissão de
Sa(jde.)

NO 456/99, do Deputado Cristiano Cariêdo, solicitando seja forrnulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a conclusão do asfaltamento da
estrada que liga a BRA 16 ao Municipio de Santo Antonio do Aventureiro. (- A
Cornissão de Transporte.)

NO 457/99, do Deputado AntOnio Carlos Andrada, solicitando a transcriçâo
nos anais da Casa do artigo "Marketing Pessoal", do Sr. Vittorio Medioli,
publicado no jornal "0 Tempo", nesta data.

Do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando a Mesa da Assernbleia
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que informe a Casa, detalhadamente, quanto se gastou no Programa Minas
Unida Vence a Crise.

Do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando a Mesa da Assenibléia
informaçOes a respeito da contrataçao de profissionais pela Casa.

Do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando a Mesa da Assen,bléia
iriformaçOes sobre possivel disponibilidade de verbas para veiculacão de
mensagens publicitérias em órgãos de comunicação social, sobre a
ocorrência dessa veiculação a partir de 1 012/99 e sobre a natureza das
mensagens eventualmente veiculadas.

Do Deputado Antonio Carlos Andrada, solicitando Mesa da Assembléia
inforrnaçOes sobre a existéncia na Casa de verbas mensais para propaganda
e sobre a maneira como elas estariani sendo distribuidas.

Do Deputado Rogerio Correia e outros, solicitando a Mesa da Assembleia
que faça gestoes junto aos Deputados Federais Aécio Neves e Virgilio
Guimaraes e ao Ministro das ComunicaçOes corn vistas a instalação no
Congresso Nacional de uma CPI que apure possiveis atos ilegais em favor da
aprovação do instituto da reeleição para Presidente da RepUblica,
Governadores de Estacio e Prefeitos. (- Distribuidos a Mesa da Assernbléia)

- São também encaminhados a Mesa requerirnentos dos Deputados Paulo
Pettersen, Dalmo Ribeiro Silva e Glycon Terra Pinto e outros.

ComunicacOes
- São tambérn encaminhadas a Mesa cornunicaçOes da Comissâo de

SaUde e dos Deputados Marcelo Gonçalves e Sebastião Navarro Vieira.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, ocupo esta tribuna para falar sobre urn assunto que tern
preocupado a população, não apenas de Minas Gerais, mas também do
Brasil. Trata-se de urna celeurna que se iniciou corn a alteração de urn cargo
do ONER de Minas Gerais. 0 antigo representante do DNER de Minas Gerais
e vinculado, sabidarnente, ao Vice-Governador Newton Cardoso, que, alias,
alérn desse, deve ter outros cargos no Governo Federal, pois ajudou no
processo de reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ao saber
que esse cargo seria alterado, Newton Cardoso exigiu, do Governo Federal,
que não colocasse no lugar urn inirnigo seu, notadamente, urn tucano. Disse
que, se isso ocorresse, entregaria urn dossié ou, pelo rnenos, cornprovaçOes
de corrupção no processo da reeleição. Todos sabernos que - inclusive, na
época foi veiculado pela imprensa - o processo de aprovagao, pelo
Congresso Nacional, da possibilidade de reeleiçâo para Presidente,
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Governadores e Prefeitos foi feito corn rnuita pressão do Governo Federal e
com diversas denüncias de compras de votos. Lembro-me, dentre outros, do
tal Deputado Ronivon e do caso de Santa Catarina, cujos Deputados, depois
de urna negociação corn o Governador do Estado, mudararn completarnente
a sua opiniâo. Isso foi alardeado pela imprensa corno urn processo
equivocado, e o Presidente Fernando Fienrique apenas queria a sua
reeleição, custasse o que custasse. 0 atual Vice-Governador do Estado de
Minas Gerais, Newton Cardoso, claramente disse que sabia da verdadeira
histôria que levou ao estabelecimento da possibilidade de reeleiçao no Brasil
e que denunciaria isso caso fosse indicado, para representante do DNER, urn
ex-Deputado que faz parte do P5DB. Todos sabernos que esse processo foi
cheio de equlvocos, de erros e de denUncias, repito, de compra de votos. Não
duvidamos de que o Vice-Governador tenha nôticias de outros escándalos
durante o processo, porque ele prOprio fez parte e foi articulador de urna
determinada bancada para a aprovaçao do processo de reeleição.

o Vice-Govemador faz, então, essa denUncia, que charna de esteira-
denUncia. Enquanto isso, assistimos, simplesmente, ao Presidente da
RepOblica, Fernando Henrique Cardoso, voltar atrás. Ele nâo norneia quern
Os Deputados Estaduais tucanos queriam. Alias, hoje, o articulador politico do
Fernando Henrique, Sr. Pirnenta da Veiga, Deputado Federal, dé urn puxão
de orelha na Bancada do PSDB, exatamente porque não se pode causar
tensâo nesse processo, pois o Vice-Governador, provavelrnente, sabe de
muitos fatos. Esperamos que diga o que sabe. Esperamos que possa revelar,
ao povo de Minas Gerais e do Brasil, o que de fato aconteceu nesse processo
de reeleição. Segundo ele, o que ate agora se apurou não e absolutamente
nada frente a verdadeira histOria da reeleiçào. Gostariamos de saber qua[ e
essa verdadeira história sobre a reeieição.

Ontem mesmo enviei, ern nome da Bancada do PT, urn oficio ao
Governador, para que essas inforrnaçOes venharn a tona e possarn ser dadas
a Assernbléia Legislativa ou a nossa bancada, que tern interesse direto no
assunto, urna vez que a candidatura de Luis lnâcio da Silva foi a mais
prejudicada nesse processo fantasioso de reeleição ocorrido no Pals, nesse
processo ern que as denincias vao da compra de voto, urn a urn, a cornpra
de voto de urna bancada inteira.

Portanto, 0 Vice-Governador deve, de fato, saber a esse respeito, e
estamos solidários corn todos os que querern a verdadeira histOria. A ida do
Deputado João Leite ao Ministério PCiblico e urna rnedida importante para que
tudo venha a tona, embora a apresentaçâo de urn requerirnento de
brincadeirinha, corn o conhecirnento de sua inconstitucionalidade, não nos

IU
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leve a nada. Corn a propOsito de que essa exigéncia seja respondida e a
verdade venha a tons, considerando-se as palavras do articulador politico do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, Sr. Pirnenta da Veiga: "0 caso não
está encerrado, e a Governo Federal quer de fato a verdade sobre o
ocorrido", estou apresentando urn requerimento e depois solicitarei que todos
os Deputados o assinem, para qua a Assernbleia Legislativa 0 entregue a
Cãmara dos Deputados, especialmente ao Sr. Pirnenta da Veiga, Ministro das
Comunicaçoes do Governo; ao Dr. Aécio Neves, Lider do PSDB na Camara;
ao Dr. Virgilio Guimarães, que faz pafle da base de sustentação federal do
Governo Itarnar em Brasilia; e ao Deputado José Genuino Neto, Lider do PT
na Camara dos Deputados. Nesse requeriniento solicitarnos que seja
instalada urna CPI para apurar o que foi a votaçâo da reeleiçao e qusis Os
seus critérios. Esta, alias, é a Unica forma legal de se obrigar o Vice-
Governador Newton Cardoso a dizer a que sabe: a instalação de uma CPI, a
qual ele terá de comparecer. Já analisei diversas outras formas de obrigá-lo a
falar, rnas essa é a Unica. Aqui na Assernbleia sabemos não ser possivel. 0
Deputado Gilmar Machado fez urn requerimento para convidar a então
Governador Eduardo Azeredo, e a Mesa da Assembléla, na epoca presidida
interinarnente pelo Deputado Wanderley Avila, arquivou ease processo e criou
urna jurisprudéncia sabre o assunto, assim, não temos força para fazer a
convocaçao do Governador e do Vice. Tarnbém a Cãrnara dos Deputados, de
acordo corn urna pesquisa que solicitei ao Deputado Virgilio Guimaraes, não
tern o poder de convocaçao de Governadores e Vices, assim corno não o tern
para a convocaçào de Presidentes e Vices. Assim, a ónica forma de obrigar o
Vice-Governador Newton Cardoso a prestar as informaçOes que sabe - e ele
deve mesmo saber, pois foi urn dos articuladores da bancada mineira para a
reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso - é a instalação dessa
CPI. Quero ver, principalmente com relacao aos Deputados do PSDB de
Minas Gerais, ao Sr. Pimenta da Veiga e ao Sr. Aécio Neves, se eles de fato
querern saber a verdade, pals, se for assirn, basta instaurar, na Cârnara dos
Deputados, uma CPI, a qual o Sr. Newton Cardoso teria a obrigacão de
comparecer para dizer a que sabe, e näo deve ser pouco. Ele deve saber
muito, pois esteve "pan passu" corn o processo de reeleiçao. Tornara que
tenha se arrependido e confesse o qua de fato foi feito nesse processo, tenha
participado ou não, porque o Brasil esté hoje afundado em urn verdadeiro
atoleiro. Fernando Hennique Cardoso, em seu segundo mandato, joga o Pals
no mais alto indice de desemprego que jé tivemos. Para se ter urna idéia,
apenas na Grande São Paulo he quase 2 rnilhöes de trabaihadores
desempregados.
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A cada més, urn escândalo é feito, denunciado, e nada e apurado.
0 Governo Federal tern aplicado urna politics recessiva, corn a venda das

nossas açães, das nossas estatais, levando o Pais a urn estado de coisas,
além dos escãndalos, que nos leva a iniciar, a partir desta semana, uma
grande campanha nacional, a fim de recoiher rnilhOes de assinaturas,
exigindo a renüncia do Presidente ou a abertura de um processo de
"impeachment". Portanto, o Vice-Governador, que jé disse saber de coisas
estrondosas sobre a verdadeira história da reeleiçao, sera obnigado, par rneio
de uma CPI no Congresso Nacional - a Deputado Virgilio Guirnaraes já se
colocou a disposição para iniciar esse processo, juntarnente corn o Ministro
Pirnenta da Veiga, que diz desejar saber a verdade, e corn o Deputado Aécio
Neves, que tarnbém diz a mesrno -, a contar a verdadeira histOria da
reeleiçao. Não vamos aguentar quatro anos de Governo Fernando Henrique
nesse passo em que está indo. C Brasil está exaurido desse tipo de politica.
Essa politica, que tern assolado e elevado 0 nivel de miséria no mundo
inteiro, tern de ter urn fim, precisa ser questionada.

E necessário urn grande moviniento nacional, reunindo todos os partidos de
oposição, as centrals sindicais, o Movimento dos Sam Terra, os movimentos
populares, a Ordern dos Advogados do Brasil. Toda a sociedade democrática
e progressista tern de fazer essas denUncias e recoiher as assinaturas.

São essas as questoes que julgo fundamentais, e espero ter o apoio de
todos os Deputados, especialmente as da Bancada do P5DB, que querern,
segundo eles, que os fatos sejarn apurados. Para que isso ocorra, obrigando
o Vice-Governador a contar a verdade, é preciso que seja instaurada uma
CPI no Congresso Nacional.

0 Deputado Mércio Cunha (em aparte) - Obrigado, Deputado Rogérlo
Correia. Em name da Bancada do PMDB desta Casa, não sei se a nosso
Lider esté presente, mas tenho a certeza de que falo por todos as nossos
companheiros de partido, gostaria de cumprimentar V. Exa., que trata esse
assunto segundo a Otica corn que merece sen encarado. Todo a rnundo sabe
o que a Sr. Fernando Henrique fez, a sociedade brasileira já fez urn juizo a
respeito disso. Assim, infelizrnente, estarnos antecipando as debates que
deveriarn ser travados ern 2004, porque a povo brasileiro conseguiu
compreender a que a Sr. Fernando Henrique fez corn a Pais, entregando-o
aos estrangeiros, e pecando, vexaminosamente, quando prefeniu investir na
sua reeleiçào, em vez de liderar o Congresso Nacional nas mudanças que 0
Brasil precisava fazer corn relação ao Piano Real.

Se analisarmos a situaçâo macroeconomics deixada pelo Presidente da
época, itamar Franco, e a situação herdada pelo Governo Fernando
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Henrique, veremos o que foi feito corn este Pals. Todos sabemos. 0 nosso
Vice-Governador disse, certamente, num desabafo, saber de muita coisa. No
entanto, sabe o que todos sabemos. Assim, Deputado Rogerio Correia, V.
Exa. trata o came dessa questâo, pois o que ternos de discutir é como a
sociedade brasileira está vivendo em virtude dos desacertos da politica
econômica do Sr. Fernando Henrique Cardoso. Portanto, nesse aspecto,
gostaria de dar as parabéns a V. Exa.

Lembro-me, perfeitamente, de que, estando em Brasilia, no dia 8 de marco
do ano passado, fiz urn discurso contra aquela interferencia, pois vi de perto,
participei daquele vergonhoso episOdio, em que 0 Sr. Fernando Henrique
Cardoso impedlu que o PMDB tivesse a sua candidatura própria.
Sinceramente, Deputado Rogerio Correia, jamais esquecerei aquele episodic,
que foi urn dos acontecirnentos mais tristes da histOria do meu partido,
quando fornos irnpedidos de ter candidatura prápria. Neste momento, não
tenho düvidas de que, se pudéssernos apresentar ao Pals urn candidato,
seria urn mineiro, a Dr. Itarnar Franco, e teriarnos resolvido muitos problemas
que hoje estarnos enfrentando.

Entâo, quero parabenizé-lo, porque V. Exa. aborda a questâo sob a ótica
que deve ser discutida, e nâo corn as picuinhas que al estâo. E, como diz V.
Exa., vamos instaurar a CPI, mas no Congresso Nacional, e não corn esse
carnaval que a Bancada do PSDB quer fazer nesta Assemblela, e que nâo vai
adiantar nada.

Como V. Exa. diz, deve-se abrir a CPI é em Brasilia. Alias, quero informar
aos senhores que, corno todos devem estar sabendo, o Vice-Governador está
em Brasilia, portanto deve...

o Deputado Rogério Correia - Quero apenas agradecer o aparte do nobre
colega Márcio Cunha, concordar com ele e reforçar a solicitaçâo que faco ao
conjunto dos Deputados para que assinem esse requerimento, que será
entregue as personalidades que citei, para que possarnos iniciar uma
campanha para a abertura de uma CPI no Congresso Nacional, que, ao tim e
ao cabo, ira também obrigar a Vice-Governador a dizer a verdadeira historia
da reeleiçâo, que não foi nada bonita. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn .a palavra, a Deputado Chico Rafael.
o Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, pUblico presente, na data de 12 de rnaio, fomos ernpossados
como representante desta Assembléia no Conselho de Segurança Alirnentar
de Minas Gerais - CONSEA -, juntamente cam mernbros do poder pUblico e
da sociedade civil. A missão que nos delegou esta Casa, integrar tao
oportuna iniciativa do Executivo mineiro, nâo so nos sensibilizou, como
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também fez crescer a preocupação que sempre tivernos - como parlamentar
e homern püblico - corn a grave problema da fome e da desnutriçao em nosso
Pals.

0 Presidente do CONSEA, Dom Mauro Morelli, Bispo Diocesano de Duque
de Caxias, foi particularmente feliz em seu discurso de posse, ao traçar os
rurnos que devera seguir a entidade. Perrnitimo-nos, por essa razão, citar urn
trecho de seu pronunciamento: "E urna acâo destinada a acordar a cidadania
e pode ser analisada sob dois aspectos. 0 prirneiro se refere a reinserção
social dos excluldos, e o segundo, a populaçâo como urn todo. Cada pessoa
tem direito a se alirnentar bern. Nesse caso, o foco deve centrar-se na
qualidade do alimento".

Estão ai, portanto, as linhas básicas do CONSEA. 0 propasito é alimentar
com qualidade os milhães de mineiros e brasileiros que nâo se alimentarn,
sem negligenciar a readaptação desses marginalizados no seio da sociedade.
Em outras palavras, não basta saciar a forne dos que a tOrn. E necessário
também fazer corn que eles se reintegrem, pelo trabaiho, ao rneio social.

Para alcançar esse duplo objetivo, a CONSEA está implantando urn
programa abrangente, que vai desde a assentamento de families no rneio
rural, passando pelo incentivo a agricultura familiar, ate a pesquisa, a
produçOo e o consurno de alirnentos transgênicos. A idéla se harmoniza corn
a velha sabedoria popular, segundo a qual mais vale ensinar 0 pobre a pescar
que lhe dar de presente urn peixe.

0 CONSEA de Minas Gerais está alinhado corn as iniciativas que tOrn
partido de nosso Estado, de protesto e de reacOo contra os rnodelos politico e
econômica adotados pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. 0 Palácio do
Planalto - nunca 0 demais repetir - nada tem feito para erradicar a miséria que
assola milhOes de brasileiros. Os recursos das privatizaçôes em que se tern
empenhado, longe de atenderern a projetos de cunho social, são direcionados
para o pagamento de juros ao capital especulativo, que tem no Brasil urn
verdadeiro paraiso: afinal, ern nenhum lugar do planeta, são pagos juros tao
elevados como ern nosso Pais.

Enquanta isso, a charnado "mapa da fome" assume contornos cada vez
rnais drarnáticos entre nOs. Não vamos entrar em nürneros, mas apenas
lembrar que, ern algunias regiOes brasileiras, 55% da populaçâo passarn
fame. Minas Gerais, cam seus conhecidos bolsöes de pobreza, atinge esse
percentual em algurnas areas. E nâo se lirnitarn ao meio rural. Apenas na
Regiâo Metropolitana de Belo Horizonte estima-se que 113 da populaçao
passe forne ou sofra de desnutriçâo crônica. E urna situação verdadeiramente
vergonhosa.
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Estarnos caminhando para o terceiro rnilênio, que 0 mundo se prepara para

celebrar como a "Era de Ouro" da hurnanidade. E 0 Brash, para grande parte
da populaçao, ainda se enconira na "Idade das Trevas". Para tal, muito
contribuiu a auséncia de segurança alirnentar, que se traduz na
indisponibilidade de alimentos de qualidade vendidos a baixo custo e no
acesso da rnaioria da nossa genie aos alirnentos disponiveis, na disiribuição
injusta dessa disponibilidade, que, alias, reflete na injusta distribuiçâo da
riqueza coma urn todd'. E aqui, Sr. Presidenie, Srs. Deputados, e
interessante destacar o que ocorreu no Sul do Estado de Minas Gerais nesie
ana Ternos urna produçâo agricola para alirnentar grande parte da nossa
população, mas, infelizmenie, o que nâo existe é urn processo adequado de
disiribuiçäo. Somente no Sul do Estado de Minas Gerais, neste ano,
perdemos quase 150.000t de batatas, jusiamente por não termos urn
processo de disiribuiçâo adequado.

Minas Gerais, corn a instalaçâo do CONSEA, mais urns vez, dá exemplo ao
resto do Brash. Enquanto o Governo Federal dedica-se a programas
paternalisias e demagógicos, corno é 0 Comunidade Solidária, estamos
enfrentando o problema da forne de modo mais objetivo e isento: estamos
tentando dar trabalho e condiçOes de vida aos excluidos, pois so assirn
poderao alimentar-se adequada e regularmenie. A distribuiçâo de cestas
básicas, é Obvio, é soluçäo imediatista e eleitoreira que longe está de atender
a dernanda social em nosso Pals.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tern a seu favor boa
folha de serviços prestados aos rnineiros no processo de construçâo da
cidadania. Matar a fonie dos farnintos e questâo de cidadania: não podernos
considerar cidadâos aqueles a quern se recusa o rninirno direito de se
afirnentarern. Assirn, a nossa participaçâo no CONSEA e de grande
significaçâo. Como representante cia Casa no Orgäo, estarnos bern
conscientes disso, e daremos 0 rnelhor de nossos esforços para se chegar a
born resuliado. Para tanto, contamos corn o apoio incondicional de nossos
colegas parlarnentares, independentemenie de credo politico ou partidérlo,
para que 0 Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais se tome
positiva realidade em panorama ate agora flagrantemente negativo.

Gostaria de destacar, junto aos Srs. Deputados, que, na Ultirna meuniâo que
tivernos do CONSEA, estiveram presentes cerca de nove Secretários que
permnanecerarn todo o dia junto a Secretaria de Educaçâo, presidida pelo
Secretarlo Murllio Hinge[, quando, entâo, foram discutidos, através das
diversas Secretarias, soluçOes para que pudéssernos levar avante o projeto
do Governador Itamar Franco de fortalecirnento do Conselho de Segurança
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Alimentar do Estado de Minas Gerais, o qual tern como objetivo, conforme foi
dito, nâo distribuir cestas básicas, porque näo julgarnos que essa seja a
soluçâo, rnas de procurar, cia melhor forma possivel, disiribuir as poucas
riquezas que ternos ern nosso Esiado.

Queria tamnbérn, Sr. Presidente, Srs. Deputados, destacar aqui urna questho
que hoje esté na pauta de votacâo desta Casa, corn relação a resoluçâo que
aliena parte da receita da COPASA a favor da CEMIG. Apresentarnos um
substitutivo, entendendo que a melhor garantia que 0 Estado pode dar a
CEMIG e 0 prOprio nücleo cia CEMIG, e não a recita cia COPASA. Temo-nos
preocupado corn a questâo da COPASA desde 0 momento em que foi
autorizada a sua participaçâo na construçâo cia Usina de Irap6, pois
entendiarnos, naqueta oportunidade, que urn acordo de acionistas prévio
deveria ser avaliado por esta Casa, antes de autorizar a COPASA a participar
do projeto, em razâo, justarnente, das decepçaes e das desilusaes que
tivemos corn Os Ultirnos processos de privatizacães, no que diz respeito,
principalrnente a CEMIG, cujo acordo de acionistas, no frigir dos ovos, veio,
na verdade, limitar 0 poder do Estado na atuaçâo cia direçao cia CEMIG. Por
essa razão, mais uma vez, estamos aqui preocupados corn essa questâo da
COPASA, por entendermos que eta é urns empresa prioritéria para o Estado
de Minas. Em razâo disso, apresentamos urn projeto substitutivo nests Casa
e esperamos que as Srs. Deputados o avaliern, coma estao acostumados,
corn o devido cuidado e born-senso, e deem apoio ao nosso substitutivo,
justarnente pars proteger os recursos cia COPASA.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de participar de urna
parte de seu importante pronunciamento, Deputado Chico Rafael, voltando ao
terna inicial que o originou. Na verdade, Deputado, a Estado precisa de urn
rnodelo de politica de assisténcia social. Estamos observando urna verdadeira
luta dos municipios ern busca de ajuda no campo social. Tarnbern acho que a
distribuicão pura e simples de cestas basicas, na verdade, apenas adia 0
problems. Recenternente estivemos no ,Jaiba e, por incrivel que pareça, no
Projeto Jaiba, que deveria ser o rnaior projeto de irrigação de toda a America
Latina, projeto de assentamento de mais de 800 familias, somente 20% das
familias estâo recebendo cestas básicas. Isso mostra claramente a
paternalismo e ate rnesrno a dependéncia polItica que se aria corn a
distribuição de cestas basicas. No entanto, sabemos que existern regiOes em
nosso Estado nas quais e hurnanarnente irnpossivel se acabar corn as cestas
básicas da noite para 0 dia. Entendemos que é necessária, com relaçâo ao
atendimento social de regiOes rnais desfavorecidas, mais pobres, como e a
caso do Norte de Minas, do vale do Jequitinhonha, do vale do Muctjri, urna
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politics voltada para essas regiOes. E necessário qua tenhamos acesso aos
pianos e aos progranias do Governo do Estado para essas regioes, corn
relaçáo a assisténcia social. Acredito qua esse debate que se travou corn a
participacâo de V. Exa. seja, na verdade, a prirneiro passo a ser dado. Ternos
de ter na Assembléia Legislativa uma discussâo rnais ampla, senão vamos
perpetuar a situaçào em que nos encontramos e varnos, constantemente, ter
em nossos gabinetes aquela iegiâo de Presidentes de associaçöes, de
Prefeitos, de Vereadores, em busca dessa fatia do bob, que nâo pode,
sirnpiesmente, ser encerrda. Acho que esta discussâo que se está travando
tern de ser trazida aqul para dentro, corn a participaçâo das associacães
regionais e das prefeituras para saberem o qua existe realniente no setor de
assistência social, quais sac os recursos disponiveis e quais são Os
programas do Governador Itamar Franco neste ano de 1999, a tim de que
possamos acabar com esse paternahsmo, corn essa poiticagern que se faz
corn as questöes socials do nosso Estado.

Parabéns a V. ExaJ Esperamos poder contribuir corn uma discussão rnais
aprofundada e ampliada corn a participaçâo das lideranças regioriais aqui na
Casa, mostrando a sociedade o qua o Estado tern realmente neste ano e nos
próximos na sua programação para o setor de assisténcia social.

o Deputado Fàbio Avelar (em aparte) - Escutei atentarnente
pronunciarnento e queria cumprimentá-lo pela irnportància dele, fazendo coro
corn V. Exa. no que diz respeito a esse aval que vern sendo proposto a esta
Casa pelo projeto que está em tramitaçâo, sobre a garantia da COPASA a urn
débito do Governo junto a CEMIG. Eu tarnbérn apresentei urna ernenda,
solicitando qua essa garantia seja feita através dos dividendos que o Governo
tern junto a CEMIG. Queria cumprimentar V. Exa. pela importãncia do assunto
e dizer aqui desta Casa que, se realmente ocorrer esse aval, a COPASA
estará correndo grande risco de nâo poder curnprir corn sua obrigação de
levar o sanearnento para todo a Estado de Minas Gerais.

Gostaria de cumprirnenté-lo e também sohcitar aos nobres Deputados que
nos apôiem para evitar esse aval da COPASA a CEMIG, aprovando essa
ernenda que propOe a substituicão para os dividendos do Governo junto a
CEMIG. Maus parabéns! Contamos corn o apoio dos caros colegas.

o Deputado Chico Rafael - Agradeco a aparte de V. Exa& e quero lembrar
aos nobres Deputados que o Deputado Fábio Avelar tern se destacado na
Casa como ardoroso defensor dos interesses da COPASA. Acredito ate que
poderlarnos ter conversado antes e apresentado a emenda em conjunto.
Quero dizer que a ernenda tambem tem urna pane de sua autoria, porque V.
Exa. deu algumas sugestöes a respeito dessa matéria.
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Corn relação ao CONSEA, apenas Para destacar o pronunciamento do

Deputado Carlos Pirnenta, a idéia não e transforrná-lo em uma entidade,
como no caso do Movirnento Comunidade Solidària. Absolutamente. 0 grupo
que compöe 0 CONSEA entende que distribuir cesta básica não éø qua vai
resolver o problerna da miséria no Pals. Na verdade, 0 que precisamos é qua
0 CONSEA, juntarnente corn a classe politica, tenha a consciéncia de que
precisamos de urn novo modelo econömico e que haja uma distribuição mais
adequada do que e produzido na sociedade, em favor das pessoas qua
passam tome e estão na miséria. Essa transformação passa pela
transforrnaçao do pensamento politico e pela revolucão do processo politico.
E isso que nos, politicos, precisarnos fazer.

Não podemos continuar aceitando urn estilo econôrnico no qual
prestigiarnos apenas as ernpresas multinacionais, corno no caso da
Mercedes-Benz, que levou rnilhöes de reais do nosso povo a juros
subsidiados, enquanto grande parte de nossa populacão esté passando fome
e Os nossos produtores rurais estão pagando juros extorsivos, submetendo-
se a execucão dos Bancos oficiais. E necessário que a classe politica tenha
essa consciência e evite na Casa projetos corno esse da CEMIG, em que 0
Governo simplesrnente ernprestou US$600.000,00 para urna mubtinacional a
juros de 3,35% ao ano, enquanto os bataticultores do Sul do Estado e as
produtores de leite estão pagando juros de 9% e 12% ao ano.

Acredito qua os Deputados terão consciência e espirito pUblico para
detectar probbemas dessa natureza e evitar que a nosso povo se tome cada
dia mais pobre. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a pabavra, o Deputado Paulo Pettersen.
o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, devido a

impaciência e a incornpreensão por parte da Oposiçâo, sentirno-nos no dever
de tentar esclarecer o que acontece no Palácio da lnconfidencia, para que
todo Os segmentos das sociedades possam acompanhar, corn a
responsabilidade da qual nunca fugimos.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, encabeçado pelo nobre Deputado e
Lider Hely Tarqüinio, urn grupo de parlamentares da Oposicão nesta Casa
apresentou a Presidéncia requerimento para qua o Vice-Governador do
Estado de Minas Gerais, Dr. Newton Cardoso, seja convocado para prestar
esclarecimentos sobre as irregularidades na trarnitaçâo da ernenda a
Constituição que perrnitiu a reeleição do Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Enquanto louvamos o alto espirito póblico e a coeréncia dos cornpanheiros
Deputados, devernos reconhecer tarnbém que 0 requerimento - nâo aceito
pela Presidéncia por rnotivos legais - é redundante e desnecessãrio. C:ausou-
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nos espécie, por outro lado, que o companheiro Wanderley Avila tenha sido
urn dos seus signatários.

Corn efeito, em ocasião anterior, a colega Wanderley Avila, que respondia
pela Presidéncia, indeferiu requerirnento serneihante, convocando o Sr.
Governador. Estava ele ao corrente, portanto, de que a matéria é
inconstitucional, mas, rnesmo assim, agora se posicionou do lado contrário,
endossando proposição análoga. E a veiha histOria de dais pesos e duas
medidas, que, larnentaveirnente, ainda ocorre no Palácio da Inconfidéncia.

0 justo desabafo de nosso Vice-Governador, ao criticar o espIrito fisiolOgico
que rnotivou a substituicao do Diretor do DINER em Minas, apenas confirmou
o que todos já sabiam: a época, a imprensa noticiou fartarnente que teria
havido compra de votos no processo de reeleição. Não é necessário,
portanto, exigir que o Dr. Newton Cardoso apresente urn dossiê comprovando
suas declaraçoes. Basta exarninar a matéria divulgada pela midia na ocasião.
Permitimo-nos fazer aqui urn retrospecto.

Por exemplo, a jamal "Folha de S. Paulo", em sua edição de 1415197
noticiou que estava de posse de gravaçOes incrirninando vérios Deputados e
ate rnesrno o falecido Ministro Sergio Motta. Segundo essas gravaçOes, que
conteriam relato do Deputado João Maia, do PFL. do Acre, o esquerna da
compra de votos lena sido a seguinte:

I - A negociação corneçava corn o Deputado Pauderney Avelino, do PTB do
Amazonas, que sondava a parlamentam para ver se havia interesse em
negociar 0 voto a favor da reeleiçâo. Pauderney esciarecia que a dinheiro
chegaria através do Governador Arnazonino Mendes, do Amazonas, tendo
origen, no Ministro Sergio Motta, e que a valor a pagar a cada Deputado seria
de R$200.000,00;

2 - o parlamentar que dernonstrasse interesse era encaminhado ao
gabinete de Luiz Eduardo Magalhães, então Presidente da Cãmara Federal. A
etapa seguinte era uma entrevista corn o Ministro Sérgio Mofta;

3 - Sergio Motta encaminhava o Deputado ao Governador Arnazonino
Mendes, do PFL, que fazia a transferéncia do dinheiro. 0 circulo da compra
de votos era fechado por Arnazonino, que entregava o dinheiro ao
parlamnentar.

Nesse esquema, estariam envolvidos, alérn do Deputado ,ioão Maia,
tambérn Os parlamentares acreanos Chicao Brigido, Osmir Lima, Zila Bezerra
e Ronivon Santiago. Maia e Ronivon foram expulsos do PFL e, a seguir,
renunciaram a seus mandatos. Quanta aos demais, foram absolvidos pela
Camara, que considerou que as gravacoes nâo erarn prova suficiente.

A irregulanidade na votaçao da reeleição, no entanto, não ficou apenas na
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compra de votos. Como se sabe, tivernos o extenso processo dos
precatOnios, cujo exemplo rnais escandaloso foi a do Governo de Santa
Catarina.

o Governador daquele Estado a época, Paulo Afonso Vieira, do PMDB,
originalrnente contrário a reeleiçao, foi conternplado corn autorização para
emitir titulos para pagarnento de dividas, em valor estirnado em
R$605.000.000,00. Fol urn longo processo, durante o qual avultararn as
irregularidades e no qual, entre outros, Santa Catarina teve a companhia dos
Estados de Alagoas, Pernambuco e São Paulo, bern coma da Prefeitura da
Capital paulista. So esta Ultima emitiu precatOrios no valor de
R$947.000.000,00.

Não vamos entrar em detalhes, mas vale a pena mencionar que houve
desvio do dinheiro pOblico com a chamada "lavagem" e transferéncias
espUrias ao exterior. Tudo isso aceito e tolerado, para permitir ao Dr.
Fernando Henrique Cardoso instalar-se no Planalto para urn Segundo
mandato.

0 caso dos precatOrios acarretou vultoso prejuizo para os cofres pUblicos e
foi, igualmente, divulgado em detalhes pela imprensa. Lembrarernos, apenas,
que o Govemnador de Santa Catarina esteve ameacado de "impeachment",
tendo sido absolvido por interferéncia do Palácio do Planalto.

o Vice-Govemnador de Minas Gerais, repetimos, apenas comentou o que
todos sabern: irregularidades houve no processo de reeleição, configurando
fisiologismo explicito par parte do Presidente Fernando Henrique Cardoso. S.
Exa. tinha urna idéia fixa, que era o segundo rnandato. SO assim conseguiria
alirnentar seu ego autocrático, sua incrivel vaidade e sua ãnsia pelas glOnias
do poder. Conseguiu ele o que queria, e cé estarnos nOs, os brasileiros,
sofrendo, corno conseqQência, as agruras do autoritarismo e da politica
ecanômica equivocada.

Sugeririarnos, a esta altura, que os nobres colegas da Oposiçao, ao invés
de pretenderem convocar o Dr. Newton Cardoso, se unissem nurn grupo de
trabalho destinado, em primeiro lugar, a coletar as dados sobre a corrupçâo,
divulgados pela midia. Está ali o dossié que querern que o Dr. Newton
Cardoso revele. Par que nasso Vice-Governador deve revelar o que não é
pmivilégio seu e está ao alcance de todos? Existern, no caso da carnpma de
votos, provas materials, que são as gravaçOes, a depoirnento dos jornais, as
declaraçOes dos parlamentares envolvidos. Quanta aas precatOrios, as
provas são ainda mais abundantes e trarnitaram em caráter oficial.

Se tanto o episOdio da compra de votos como o dos titulos acabaram em
pizza, não 6 absolutamente culpa do Dr. Newton Cardoso, e sim do titular da
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pizzaria, que é, corn o devido respeito, o Presidente da RepUblica.

Como parlamentar, respeitarnos o trabalho da Oposiçao e entendernos sua
preocupação em trazer a luz tudo aquilo que o povo exige e merece. No
entanto, pretender que irregularidades cometidas pelo Governo Federal,
apoladas pela Oposiçao nesta Casa, sejarn pretexto para incriminar o
Governo Estadual, nâo é aceitável. Não acreditamos, alias, e al rnanifestarnos
nosso ponto de vista pessoal, que o Presidente da RepUbhca se ernpenhe a
fundo em pressionar o Dr. Newton Cardoso. Se o fizer, estará enfiando a mao
em autêntica caixa de marirnbondos, Os quais iräo atacar exatamente aquele
que Os rnolestou.

lnfelizmente, essa é a verdade, a qual nâo invalida, no entanto, uma
constataçäo: está mais do que na hora de revisar o pacto federativo e
implantar novo modelo econômico para a Naçâo brasileira. So assirn estará
ela a salvo da indole ditatorial e das práticas econOmicas alheias ao interesse
do povo. Esse deveria constituir o objetivo de todos nos, Deputados a
Assernblêia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e nâo a perda de tempo
corn sofismas e a prática da oposiçào como mero exercicio.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - lustre Deputado Paulo Pettersen,
em prirneiro lugar, gostaria de referenciar V. Exa., exatarnente da forma que
liz em relaçâo ao Deputado Rogerio Correia. V. Exa. traz, tambern, para a
nossa anélise o cerne da questão. 0 Deputado Rogério Correia abordou a
situaçâo de penUria por que passarn os Estados e municipios brasileiros em
funcao da suicida poiltica econOmica do Governo Federal. E V. Exa. nos traz
outro lado importante da questão, que e a rnodelo federativo corn o qual
convivernos. Lernbrando palavras do ilustre Senador Roberto Requião,
diriamos que o Congresso Nacional, abduzido e seduzido pelo Presidente da
Repüblica, em funçâo do modelo federativo brasileiro, constitui, na verdade, o
grande problema.

Ternos que lutar, sim, por urn novo pacto federativo, em que nossos
congressistas, nossos Deputados Federais, nossos Senadores tenham
completa liberdade de expressäo, para que possam estar au, efetivamente,
salvaguardando os direitos e deveres de seus Estados e municipios. Essa é a
grande questâo. Nesse sentido, ilustre Deputado, quero curnprirnentá-lo. V.
Exa., corno Lider da Maioria nesta Casa, coloca os pingos nos 'is" dessa
questao, que hoje e tao abordada petos Deputados da Oposicao. 0 que 0
Vice-Governador Newton Cardoso disse, a populaçâo brasileira jà sabe ha
rnuito tempo- 0 Governo Fernando Henrique esté usando e abusando do
poder e de sua intluência junto aoCongresso Nacional. Primeiro, foi a compra
de votos para a sua reeleicâo; depois, influenciou 0 nosso glorioso PMDB,
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impedindo-nos deter candidatura própria.

Então, ilustre Deputado, para nâo ser penalizado pela Presidencia, como
aconteceu corn o Deputado Rogério Correia, encerro, parabenizando e
cumprimentando V. Exa.

0 Deputado Paulo Pettersen* - Muito oportuna a sua intervencão, mas
quero lembrar que, não saciado corn a compra de votos, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, como todos acompanharnos, agrediu4ios,
usando, inclusive, companheiros nossos do PMDB, naquela infeliz
convenção, quando buscávarnos a escolha natural do nosso candidato a
Presidéncia da Repüblica, Itamar Franco. 0 Presidente da RepUblica, com
sua ânsia, corn sua intolerância e corn sua vaidade, interferiu numa escolha
que era exclusivamente da agremiacâo a que pertencemos, que e o PMDB.
Nâo satisfeito corn a compra, ele foi levar sua aguerrida arnbicâo ao segundo
mandato, que o PSDB defende neste Plenário, como sernpre defendeu,
porque sempre esteve ao lado do desernprego, da quebradeira e da rniséria,
da faléncia nacional. Defender Fernando Henrique, defender o P5DB é
defender a falencia, é defender o desemprego. Nunca vi urn governo rnais
corrupto do que esse.

Quero apenas deixar claro que defender Fernando Henrique Cardoso nesta
Casa é defender o desemprego. Talvez alguns nesta Casa não cornpreendam
o que eu tab, mas a rnaioria da população brasileira está assistindo a
desgraca do nosso Estado e da nossa Nação.

* - Sern revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Roberto.
0 Deputado AntOnio Roberto* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

galerias, a crise recentemente ocorrida, a propôsito da substituicâo na chefia
do DNER ern Minas Gerais, foi apenas uma das rnuitas em que se tern
notabilizado o Governo Fernando Henrique Cardoso.

Pouco antes, tivemos o caso da Policia Federal, para a qual 0 Governo da
Uniäo havia nomeado ebemento de antecedentes pouco recomendAveis. 0
protesto contra tal designaçâo foi grande, inclusive por pane de organizaçOes
de direitos humanos, que tinham incluido o elemento indicado em sua lista
negra. Felizmente, nurn gesto de sanidade, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso vobtou atras, sirn, é pleonasmo, vobtou atrás, nomeando para o cargo
o Delegado Agilio Monteiro FlIho, nosso coestaduano, cujo name mereceu
aprovaçâo geral.

0 caso do DNER ainda se acha em desdobramento, rnas dele já podemos
tirar algurnas conclusOes. A primeira e que a fisiologismo do Governo Federal
continua de pé: o botearnento de cargos, para premiar os partidos que o
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apOlarn ou brindar seus apaniguados, ainda prevalece sobre 0 puro e simples
interesse pUblico. Afinal, a substituicao do Dr. Flávio Menicucci - alias, queria
frisar isso, e urna pessoa de urna nobreza, uma lealdade, virnos ate o
Deputado Bené Guedes salientando a personalidade desse rapaz, que
conduziu o órgâo e jamais fez politica partidária, urn técnico, e esperamos
que esse novo Diretor do DER seja tambern urn téonico - nâo se deveu a
irnprobidade nem a incompetência do destituido. Ninguérn pode negar que se
trata de homern probo e profissional competente, cuja postura iriatacável flcou
evidenciada corn a elegância corn que se afastou do cargo.

A segunda conclusâo e que o Vice-Governador Newton Cardoso - alvo
preferido das criticas de determinados setores, por causa de estilo arrojado -
agiu, como sernpre fez, corn franqueza, ao externar a revolta contra as
manobras do Palácio do Planalto.

0 esVlo de Newton é controvertido exatamente porque incomoda, e
incomoda porque faz. Fosse ele uma personalidade hesitante, e talvez fosse
mas bern aceito pelos criticos. No entanto, o que nâo Se pode negar é seu
compromisso pare corn nosso Estado: nao nos recordamos de ocasião
algurna em que ele se tivesse ornitido quando o interesse de Minas estava ern
jogo.

Mas Newton Cardoso é auténtico e foi em consonância corn essa
autenticidade que ele rnanifestou seu desagrado por Minas não ter sido
consultada nem sobre a exoneraçâo do Dr. Flávio Menicucci nern sobre a
indicacâo de seu sucessor. A seqUência dos fatos, mais uma vez, veio
mostrar-nos que Deus é rnineiro: o Sr. José Elcio Monteze é profissional
cornpetente, funcionário de carreira do DNER e sempre serviu a nosso
Estado. Serviu a dois Governadores de Minas Gerais, Hello Garcia e Eduardo
Azeredo.

Nosso Vice-Governador, ao protestar, abordou questäo polérnica. mas que
Mo e novidade. A nianipulaçao do Presidente Fernando Henrique Cardoso
para se reeleger, praticarnente, começou quando ele se investiu no prirneiro
mandato. A posture autoritária e o temperarnento vaidoso de S. Exa. levarani-
no, desde o principio, a considerar que apenas urn mandato era pouco para
cumprir seu projeto imperial. Repetindo, apenas um mandato era pouco pare
cumprir 0 seu projeto imperial.

A partir dal, iniciou ele urn trabalho - se e que podemos classificar isso de
trabaiho - para modificar a Constituiçäo Federal e possibilitar que fosse
reeleito. Nao nos interessa, neste rnomento, entrar a fundo no que ocorreu.
Nâo vamos repisar na tecla de que houve compra direta ou indireta de votos,
de que houve abuso de poder e de que o projeto pessoal sobrepujou a
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interesse nacional. Varnos lembrar, apenas, que houve fisiologisrno e que
esse fisiologismo continua atuante, como cornprova agora o episódio do
ONER.

o desabafo do Vice-Governador Newton Cardoso deve ser encarado na
devida dirnensâo. Foi a rnanifestaçào sincera de alguém inconformado corn a
atitude da autoridade mâxirna do Pals, da qual se exige, rnais que tudo, 0
equilibria. Fora disso, fazer render o episOdic, corno querem representantes
da Oposiçao nesta Casa, nâo é patriOtico. 0 mornento que atravessarnos é
grave, a crise social atropela o modelo econOmico ultrapassado, nossa
populaçao está sofrendo e pedindo que encontrernos urna melhor alternativa.

E na busca dessa alternativa que nos, Deputados a Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, precisamos empenhar-nos. Independentemente
da fihiacao partidéria, conclamo as colegas parlamentares a nos unir na
defesa dos interesses de Minas - tao discrirninada ultirnamente peloGoverno
Federal - e a insistir na revisâo do pacto federativo e na implantação de urn
novo modelo econômico para o Pals. E isso o que interessa, e é a partir dal
que encontraremos o caminho para sair dessa encruzilhada em que a
incompeténcia e a inoperância nos colocararn.

* - Sem revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastiao Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores da

imprensa, cornpanheiros da Mesa, e lamentavel que eu tenha que voltar a
esta tribuna para dizer o que disse quando da votaçáo daquele projeto da
anistia da Policia Militar. 0 passado pertence a história. Estâo aqui,
novamente, fazendo mençâo a problemas de dossiê, de reeleição, de tanta
coisa que ja se passou neste Pals. Se o dossiê existe, e nâo foi revelado,
automaticamente existern as ornissos, que são piores do que quern pratica o
ato. Vim aqui, hoje, pam dizer que a Assernbléia Legislative do Estado de
Minas Gerais deve discutir coisas do presente e do futuro.

Se houve intrornissâo do Presidente da Repüblica na convenção do PMDB,
no que não acredito, porque o PMDB é urn partido grande, respeitado, tern
diversos Governadores de Estado, foi uma intromissão permitida, jé que o
PMDB, ate hoje, está participando do Governo Federal. E urn negOcio muito
estranho. Devernos definir urna diretriz: a que sornos? Situação ou Oposição?
Quern Mo tem diretriz e direcionarnento Mo tern a que falar, e acaba se
tornando repetitivo no momenta ern que a sociedade espera de nOs, da
Assernbléia Legislativa, do Poder Legislativo, uma ação concreta: a votacão
dos projetos e a discussão dos projetos atuais. E o passado, que caiba as
autoridades, a Palicia Federal, ao Ministério PUblico, as autoridades
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constituidas proceder as devidas apuraçOes. Repito: a Assembléia Legislativa
poderia ter permitido, aim, o convite - a convocacão, creio que naG. Qualquer
pessoa pode ser convidada, qualquer cidadão, por mais ilustre que seja, pode
ser convidado. Ele decidirá se aceita ou nao o convite. Näo sornos nós, o
Poder Legislativa, que deve impedir que se realize urn convite a algurna
autoridade, por mais flustre que ela seja.

o Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Sebastião Costa.
Creio que, agora, temos restabelecida a verdade deste Plenãrio. 0 que
estamos acornpanhando são declaracOes de qua a Governo Federal tern
como Oposição o PMDB, mas e claro que não e verdade.

o PMDB e a Governo Federal, pals participou da aprovacio da emenda
que tratava da reeleiçâo do Presidente da RepUblica Acompanhamos, nesta
Ultima semana, a reaçâo indignada dos Lideres do PMDB frente a ameaca de
perderem as cargos do Governo Federal em Minas Gerais. Vários deles se
pronunciaram, coma o Senador José Alencar e o Deputado Zaire Resende,
corn relaçãa a essa perda, inclusive o Vice-Governador, que disse que, se
saisse a representante do PMDB, ele teria urn dosslé. No entanto, rnais tarde,
ele recuou, dizendo que se trata de infarrnaçöes preciosas, desafiando Os

Deputados: 'Se quiserern que o jogo cornece, vamos cornecar".
Gostariarnos que o jogo corneçasse de irnediato, porque gostariarnos de

saber o que foi feito corn relação a essa enienda que trata da reeleicão,
desse PMDB que doniina a DNER de Minas Gerais e que vimos, na época da
eleição, utilizanda o asfalto que seria destinado a BR-381 para asfaltar
cidades. Virnos, na BR-1 16, a asfaltarnento de cidades corn os recursos do
DNER, que tern de ser colocados nas rodovias federais, mas são utilizados
para a canstrução e a asfaltarnento de avenidas. Esse é o PMDB. Creio que
V. Exa. traz a verdade. Essa é a verdade. 0 PMDB é a Governo Federal. Ele
defende, inclusive, a saida do P5DB desse Governo neoliberal, que é
dominado, ern Minas Gerais, pelo PMDB. E nao abre mao desses cargos-

He, agora, essa história do Vice-Governador. Apresentamos urn
requerirnento, solicitando que o Vice-Governador viesse aqui. Ele foi rejeitado
pela Mesa, rnas já apreseritarnas recursa junta a Cornissão de Constituicão e
Justica e, agora, apresentamos urn requerimento para a convocação, de
acordo corn o art. 54 da Constituicâo- Ora, essa rnensagem enviada pelo
Governo do Estado a Assernbléia Legislativa diz que a Vice-Governador está
sujeito ao Gavernadar do Estado. Se esté sujeito a ele, esté também a
canvocacão da Assembléia Legislativa.

Gostaria de larnentar a postura do PT, que deveria apoiar-nos, já que
ontem, juntaniente corn o Deputado Arnilcar Martins, levarnos essa questão
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ao Procurador_Gera l de ,Justica, Dr. Epaminondas Fulgêncio, para que o Vice-
Governador seja ouvido e o Ministério PUblico inicie uma ação, a Vim de que o
Vice_Governador tale a que sabe. 0 PT pretendia fazer urna reunião corn o
ViceGaVe1fladd 1 e as aliados em urn gabinete. Agora, pretende fazer uma
CPI no Congresso. Ora, aqui, na Assernbleia Legislativa, temos de rnostrar a
populacão e a sociedade de Minas Gerais as graves informaçOes do Vice-
Governador a respeito da aprovação da ernenda qua trata da reeleiçaa. Muito
obrigado e parab6ris1 Deputado Sebastião Costa. -.

o DeputadO SebastiãO Costa - Sr. Presidente, gostaria de concluir. Gostaria
de agradecer ao Deputadd Joâo Leite e de dizer aos nobres Deputados desta
Casa que temos uma responsabilidade muito grande corn o presente. Os
fatos que acontecem no territorco mineiro tern de ser esclarecidos. Cabe ao
Congresso Nacional discutir matérias de interesse nacional. Portanto, deveria
ter sido permitido que o convite fosse formutado. No entanto, quanta a
convocacãO, ela foge as nossas atribuiçoes, ern que pese ao respeito que
tenho pelo Deputado Joao Leite.

* - Sern revisâO do orador.
0 Sr. presidente - Cam a palavra, o Deputado Arnilcar Martins.
o DeputadO Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho, mais

uma vez, a esta tribuna, para discutir as questOes relativas a ease Vice-
Governador falastrãO, a esse hornem que a que fala de manhâ não repete a
noite. 0 que ele fala nao escreve. Trata-se de urn homem que não tern
compromisso corn a verdade, rnas teve a audacia de, par ter sido preterido o
seu apaniguada ou 0 seu apadrinhado, quanto a urn cargo federal, vir corn
arneacas e chantagens, dizendo que tern urn dossiê a respeito do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Devo cornentar várias coisas a respeito. Em prirneiro lugar, e
impressiOnante o prestigio e a força que a Vice-Governador Newton Cardoso
tern nesta Casa. 0 nOmero de oradores que aqui subiu em sua defesa me
deixa impressionado e pensetivo corn relação a seguinte questao: quern tern
rnais força nesse Governo não seria ele? Mas, de qualquer rnaneira, devo
cornentar que quem tomou a iniciativa de cobrar do Vice-Governador Newton
Cardoso explicacoes devidas ao povo mineiro e brasileiro sabre essa
fanfarronice de fazer arneacas ao Presidente da Repüblica, dizendo que tinha
urn dossiê, fomos nôs, a Bancada Estadual do PSDB, as Deputados Federais
do PSDB e o Presidente da RepUblica, que irnediatamente cornunicou a

Policia Federal 0 interesSe em acompanhar a apuraçäo dessas supostas

denuncias.
Agora, a PT, num gesto de pouca seriedade, vem, rnais uma vez, em urha
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atitude de elegancia corn o Vice-Governador colocar-se a sua disposiçâo.
Mostrando urn mimo muito especial corn urn companheiro querido, corn urn
camarada, urn aliado especial, o PT vem corn essa conversa de que quer
ouvir a verdade. Sornos nos quem quer que 0 Vice-Governador Newton
Cardoso pare de jogar lama em pessoas honradas, pare corn essa atitude de
truculéncia que Minas Gerais conhece bern. Nos exigimos que 0 Vice-
Governador, se ainda tiver alguma credibilidade e honradez para preservar,
venha a pUblico dizer tudo que sabe. Jé e urn crime grave estar sabendo algo
e nâo torná-lo pUblico, ameaçando fazd-lo apenas depois de ter seus
interesses feridos. Portanto, essa conversa do PT é de cornadres, é uma
conversa interna de companheiros e amigos, de aliados politicos. Hoje, a
sirnbiose existente entre Newton Cardoso e os petistas e de tab ordern, que
fica dificil para nos distinguir quem é urn ou outro, pois se cornportarn da
mesrna forma ern relaçao a todas as questOes nacionais e estaduais.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não aceitamos essa farsa do PT,
pois esse, repito, e urn gesto de cornadres. Eles se entendem rnuito bern e
colocam-se a disposiçâo do Vice-Governador para ir aonde ele desejar, corn
o objetivo de ouvi-lo, se esse for o seu interesse. Nós não pensarnos assirn.
Queremos que a verdade venha a tona, para que o Vice-Governador, mais
urna vez, seja desmascarado perante a opinião pUblica mineira e brasileira,
pois sabemos que ele nao tern nada a dizer sobre nenhurn assunto. Essa é
uma atitude tipica de seu comportamento politico. Ele nunca deixou de ser urn
fanfarrao, agressivo e desrespeitoso, nern nunca deixou de jogar lama ern
pessoas honradas e idôneas, atacando grandes brasileiros. Exigirnos, em
nome do povo de Minas Gerais, urn basta nessa situacâo. Se o Vice-
Governador tern algo a dizer, que venha a pQblico, sob a pena de perder, se é
que ainda ]he sobrou alguma em sua trajetôria politica, a honradez e
credibilidade. Muito obrigado.

* - Sam revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de lnscriçOes

0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidencia
passa 2a Parte da reunião, corn a P Ease da Ordern do Dia,
compreendendo as comunicaçSes da Presidencia e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e requerimentos. Estâo abertas as inscriçOes para 0
Grande Expediente da prOxirna reuniäo.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia inforrna ao Plenario que o Balanço Geral do Estado relativo a
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1998 e o parecer prévio do Tribunal de Contas foram publicados, ern sua
essencialidade. no "Diario do Legislativo" do dia 1 017/99, e foram distribuidos
em avulso aos Deputados hoje, dia 6/7/99. A Presidencia informa, ainda, que
o prazo de dez dias para requerirnento de inforrnaçOes ao Poder Executivo e
ao Tribunal de Contas será contado a partir de arnanhâ, dia 7/7/99.

DECISAO DA PRESIDENCIA
Foi encarninhado a Mesa requerimento dos Deputados Arnilcar Martins e

João Leite, cujo teor é o seguinte. (- Lé:)
"Exrrio. Sr. Presidente da Assernbleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Os Deputados que este subscrevem requerern, nos termos do art. 54
da Constituiçâo do Estado, seja a Vice-Governador do Estado, Sr. Newton
Cardoso, convocado a comparecer ao Plenário desta Assembléia para
formular, de pUblico, denUncias insinuadas pela imprensa de que teria havido
corrupcão, sob a forma de compra de votos, quando da votaçâo, no
Congresso Nacional, que permitiu a reeleiçao do Presidente da RepUblica.

Sala das Reuniães, 5 de julho de 1999.
Joâo Leite - Amilcar Martins."
A Presidência, no uso da atribuiçâo que Ihe confere o inciso II do art. 83 do

Regimento Interno, deixa de receber o requerirnento dos Deputados Joâo
Leite e Arnilcar Martins ern que solicitam que se convoque o Vice-Governador
do Estado para prestar esclarecirnentos a Assernbléia.

A Presidéncia reitera decisão proferida no dia 1 0/7199, referente ao nào-
recebirnento de proposição corn objetivo sernelhante, pelas razOes que expãe
a seguir.

0 Vice-Governador deve receber o mesmo trataniento dispensado ao
Governador do Estado, no tocante ao comparecirnento desses
representantes do Executivo no Legislativo, a urn de prestar esclarecimentos,
urna vez que ambos são detentores de mandatos eletivos correspondentes e,
na hipOtese de impedirnento do titular, o Vice o substituirá, ou o sucederá, no
caso de vaga, conforrne dispöe o art. 85 da Constituiçâo Estadual. Portanto,
não ha que se falar em relação de subordinaçâo, quando he previsâo
constitucional de substituição ou sucessão.

Abegarn as solicitantes, na justificaçâo de seu requerimento, que a
subordinacão adrninistrativa da Vice-Governadoria a Governadoria ensejaria
que ao Vice-Governador fosse aplicado o disposto no art. 54 da Carta
Estadual, que prevê a convocação de Secretário de Estado, dirigente de
entidade da adrninistração indireta ou titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador. Realrnente, as Secretarias de Estado tambérn
se subordinam adrninistrativamente ac Govemador. Por outro lado, os
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Secretários são detentores de cargos de Iivre nonieacão e exoneraçao pelo
Governador, o que Os distingue do Vice-Governador, cujo mandato
corresponde ao do Governador

Considerando, ainda, a impossibilidade da forrnulaçâo de convite ao
Governador ou ao Vice-Governador, urna vez que tal convite representaria
uma convocação, nota-se corn clareza qua a convocação e igualmente
impossivel.

Mesa da Assernbleia, 6 de julbo de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

QuestOes de Ordern
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, acompanharnos a decisâo da

Presidencia, que e idêntica a decisão anterior e idéntica tambérn a urna
decisâo da Mesa anterior. Apesar de toda a proposta de reforma, esta Mesa
repete várjas decisöes das Mesas anteriores. Nao estamos satisfeitos, pois
gostariamos que o Vice-Governador viesse a AssernblOia Legislativa para,
diante dos representantes do povo de Minas Gerais, esciarecer as denUncias
tao graves que fez corn relação a aprovação da ernenda da reeleição. No
entanto, existe urn esforço para irnpedir que o Vice-Governador venha a esta
Casa.

Mas ontem, tivernos a cuidado de apelar - e, de agora em diante, farernos
isso - ao Ministério Piblico, 80 Promotar de Justiça, para que coiha do Vice-
Governador essas informaçOes preciosas que S. Exa. tern, informaçoes tao
graves, e que guardou par tanto tempo. Então, já encaminhamos ao Ministéria
POblico, mas, ao mesmo tempo, apresentaremos a Cornissão de Constituição
e Justice recurso contra essa decisão de V. Exa., e o Plenário da Assembléia
Legislativa, soberano, decidirá se o Vice-Governador deverà ou não vir a esta
Casa e ter a oportunidade de apresentar ao povo de Minas Gerais, par rneio
de seus representantes, essas tao graves denUncias a respeito desse
episOdio recente da histôria de nosso Pals.

Entao, quero infarmar a V. Exa. que estarnas preparando e encarninhando
recurso contra essa decisão, corno ja encarninharnos recurso contra a
primeira decisão ern relação ao convite. Acho, Sr. Presidente, que a Vice-
Governador deveria vir a Assembléia Legislativa para trazer ao conjunto de
representantes da sociedade de Minas Gerais essas inforniaçaes que
guardou por tanto tempo e que, sornente agora, quando urn seu apadrinhado
é retirado de urn cargo federal em Minas Gerais, quer tornar püblicas.
Querernos que ele tome pUblicas essas inforrnaçoes que tern, e esperávamos
que, de espontãnea vontade, viesse a Assernbléia dizé-las aos Deputados &
Deputadas. lnfelizmente, não parece ser essa a vontade do Vice-Governador,
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mas agiremos, seguindo a direção da justica de nosso Pais, indo 80
Ministério Püblico e, se necessário, ao Supremo Tribunal, para obrigar o Vice-
Governador a dizer tudo o que diz saber, rnas, ao mesmo tempo, não quer
dizer. Obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Nâo he questäo de ordem a ser respondida. Registrem-
se as palavras do Deputado Joâo Leite.

o Deputado Arnilcar Martins - Sr. Presidente, fico decepcionado corn a
decisão tornada pela Mesa, porque e nossa intenção sincera e verdadeira
ouvir do Vice-Governador Newton Cardoso o que tern a esciarecer sabre
quaisquer episódios envolvendo a processo da reeteição e a Presidente da
RepUblica, Fernando Henrique Cardoso. Era nosso entendirnento que a Mesa
poderia ter aceitado a idéia de qua se formulasse urn convite, talvez ate nos
termos colocados pela Bancada do PT, corn mirnos, carinho e cuidado. Mas
deixo registrada a minha decepção e rneu apelo a V. Exa. a aos demais
membros da Mesa para que nos a.judern, por rneio da assessoria desta Casa,
que e rnuito competente, a encontrar urna maneira eficiente, legal e
constitucional - que não fira nossa legislaçao - de convidarrnos o Vice-
Governador Newton Cardoso, para que, de uma vez por todas e
definitivamente, ele se pronuncie sabre essa matéria. Se tern algo a dizer, qua
o diga publicarnente, perante todos as mineiros.

Para concluir, digo rnais: se, realrnente, fosse intençao do Vice-Governador
pronunciar-se sabre esse assunto, não Ihe faltariam fawns para faze-b;
bastaria convocar uma entrevista coletiva da imprensa ou algo desse tipo.
Tenho certeza de que a irnprensa mineira e brasileira estaria atenta para ouvir
Os esclarecimentos a serem prestados pebo Vice-Governador. Se tern o que
dizer e se fabar for sua intençao verdadeira e sincera, tern todas as
oportunidades para isso. Mas, se nâo o fizer, fica definitivarnente
desquabificado e desmoralizado perante a opinião pUblics de Minas Gerais e
do Brasil.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, V. Exa., assirn coma muitos
Deputados desta Casa, estava presente na legislatura passada, quanda o
Vice-Governadar Walfrido dos Mares Guia, que havia sida aqui denunciado
quanto a urna possivel irregularidade - rnais tarde explicada, justificada e
reconhecida pelo Deputado Durval Angelo, autor da denUncia, de que,
realmente, havia urn equivoco - veio a esta Casa, a Cornissão de Fiscatização
Financeira, da qual eu era o Presidente, atendendo a urn convite para prestar
esclarecirnentos. Dessa forma, nao vejo por qua esta Casa não pode fazer a
convite. Se, de acordo corn o art. 254 - se essa for a interpretacão que vai ser
mantida -, a convacação é urn processo, quanto ao convite, ate a Governador
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pode ser convidado a vir a esta Casa. Ele pode aceitar ou recusar, sern ferir 0
equilibrio dos Poderes. 0 convite pode ser feito naturairnente, como na
legislatura passada. 0 ex-Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia veio a
esta Casa a convite, prestou as esciarecirnentos, e resolveu-se o problema
naquele mornento.

o que está acontecendo aqui, e que nao estou entendendo, e que o Vice-
Governador quer fazer a sua deoiaraçao, mas parece que existe urn grupo de
Deputados que näo quer que ele venha aqui. Ate entendo isso. Urn dos seus
apaniguados foi retirado do cargo, entâo, ele brigou, ameaçou. 0 Presidente,
ou 0 grupo palaciano, colocou urn outro apaniguado dele. Agora, ele ja não
quer prestar esciarecirnentos, sO que a opinião püblica nao pode ficar sujeita
a isso. E nOs, como representantes do povo mineiro, ternos de dar uma
resposta para essa sociedade. Se ele fez denUncia grave, pode ser que 0
Presidente, o "Imperador Fernando Henrique II", esteja indevidamente no
poder Entao, deveriarnos envidar todos os esforços do Poder Legislativo, do
Ministéria POblico, ate mesmo fazer urn pedido ao Governador Itarnar Franco,
do mesmo partido de Newton Cardoso, para que viesse esciarecer isso, de
uma vez por lodas, porque nâo pode haver dUvida. Sera que estamos corn
urn Presidente ilegitimo? Será que houve, realrnente, 1550? Porque, se a
reeleiçâo foi comprada, ele nâo poderia ter sido reeleito. E foi reeleito! Entâo,
é urn problerna da major gravidade. Por fatos rnenores, a Vice-Governador já
veio a esta Casa; por que nao trazer agora, tambérn, esse Vice-Governador?
E, pa que ele dernonstrou interesse, ate mesmo, para responsabilizar os
hornens pUblicos sobre as seus pronunciamentos, os seus posicionarnentos,
publicamente. Fica a minha decepçao e o pedido de que se reveja essa
decisâo. Que não se face urna convocaçâo, mas urn convite, já que ele quer
vir. Já houve precedente no passado. Varnos fazer, novamente, aquilo que foi
feito na legislatura passada.

o Sr. Presidente - A Presidencia gostaria de esciarecer ao Deputado Miguel
Martini que a ex-Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, realrnente,
cornpareceu a Assernbléia para prestar esciarecimentos, rnas não na
condiçào de Vice-Governador, e, sirn, na condiçao de Secretario de Estado.
Portanto, nâo aconteceu a que V. Exa. acabou de mencionar.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, sern querer polemizar, mas
dentro dessa linha de raciocinio, o esclarecimento que ele veio prestar não foi
como Secretário, foi como Vice-Governador, porque era o Vice-Governador
que estava sendo questionado. Entao, veio corno Vice-Governador, porque o
assunto nâo era sabre a Secretaria que ele representava.

0 Sr. Presidente - Ele veio na condiçao de Secretário do Planejarnento.
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0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, queria fazer eco 20 Deputado

Miguel Martini, no sentido de que e evidente que a Assembleia Legislativa
está aberta para receber o Vice-Governador e tern interesse em que ele
venha prestar esses esclarecirnentos; tenho a certeza de que ele os tern, bern
corno as denUncias corn relaçâo ao processo de reeleiçâo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Sabiarnos, de anternäo, que a Constituiçao Estadual nâo perrnite o convite
ou a convocaçâo de Governador ou Vice-Governador, por isso achamos que
o requerimento apresentado pela Bancada do PDSB nao passou de
brincadeira. 0 próprio Deputado Wanderley Avila, a época, do PSDB, jâ tinha
indeferido requerirnento sernelhante a esse, do Deputado Gilrnar Machado.
Por isso fizernos urn oficio ao Governador, colocando a Bancada do PT e a
prOpria Assembléia Legislativa dispostas a escutá-lo, pela necessidade de
que essa verdade venha a tona.

Eu queria, alérn disso, charnar o conjunto dos Deputados, para que
iniciernos, de fato, urna pressão sobre o Sr. Pimenta da Veiga, sobre o Sr.
Aécio Neves, que dizem querer saber a verdade, bern coma sabre toda a
bancada federal tucana, para que possarn resolver esse fato de uma vez par
todas. E simples, baste a instalaçao de urna CPI no Congresso Nacional ou
na Câmara dos Deputados. Al, sin,, a Vice-Governador serã obrigado, caso
nâo queira, a vir a Assernbtéia Legislativa para depor, por força de
convocaçào. na CPI do Congresso Nacional. Terernos, assim, a CPI da
reeleiçãa, para varrer, de vez, todo esse processo podre, porque todos
sabemos qual foi a significado da aprovaçâo da reeleiçao do Sr. FHC.

0 Deputado Paula Pettersen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu sugeriria
a V. Exa. que recomendasse a alguns Deputadas que insistern ern infringir a
Regirnento Interno, que dessern urna lida nele, para que possam apreciar de
acarda corn a decisâo da Mesa, porque ela é, na sua esséncia, regimental.
No Governo passado, hauve solicitaçâo idéntica, e foi também rejeitada pela
Mesa. Cumprindo o Regirnento Interno, a Presidente da Mesa nâo pOde
satisfazer solicitaçâo da Opasiçao.

Miguel Martini, o Presidente já falou corn V. Exa. que, na época, foi,
realmente, a Secretario Waiftido dos Mares Guia. Tenho certeza e convicçáa
de que V. Exa., na hora ern que puder se aprofundar nas questoes do
Regimento Interno da Casa, deixará de usar algurnas questOes de ordern,
corno fez hoje.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, alguns Deputados colacam taxativamente
que estão adrnirados de defendermos a Vice-Gavernador Newton Cardoso.
Varnos continuar defendendo nasso Vice-Governador porque ete 6 urn
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politico do nosso partido, foi eleito pelas urnas, pelo povo de Minas. Isso 0
Deputado Miguel Martini tern que reconhecer. Isso 0 Deputado Amilcar
Martins tern que respeitar. Agora, o procedimento do Newton Cardoso
mediante essa farta docurnentaçao da "Veja", da "Folha de S. Paulo", das
gravaçOes, dos depoirnentos de Deputados que preferirarn renunciar a seus
respectivos mandatos pare não sofrerem cassação devido a cornpra de votos
feita pelo Fernando Henrique Cardoso, eu tenho a certeza, Srs. Deputados,
de que 0 PMDB de Minas será frontairnente contra essa politica neoliberal.
Tenho certeza de que haverernos de encontrar, urn dia, o posicionamento de
que o Brasil precisa, o de Itarnar Franco, corn urna politica transparente,
correta, de emprego, de enxugamento da rnáquina, para que possanios,
dentro dessa perspectiva, sonhar corn urn Governo a altura do que as
segmentos da sociedade rnenos favorecidos necessitam e pelo qual estao
ansiosos.

Entâo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a convocaçâo do Vice-Governador
está sendo politica. 0 dia em que o Governador tiver que vir a esta Casa, virá
corn o rnaior prazer, quando o seu partido - o nosso partido - o convocar. Não
mediante convocação alheia, porque o Vice-Governador não tern que dar
satisfaçâo ao P5DB, de rnaneira aiguma, somas totalmente contra isso. Sr.
Presidente, somas contra porque a sua politica neoliberal ja faliu a Naçâo,
essa politica neoliberal para a qual as paises do Prirneiro Mundo jé estao
buscando novas alternativas, mas o Presidente Fernando Henrique insiste
nessa politica de quebradeira, aprofundando, cada dia mais, a crise brasileira.

E isso o que quer o Deputado Amilcar Martins. Admiro a sua inteligéncia,
rnas essa teirnosia e esse rancor devern ser deixados em casa. Espero que
V. Exa. traga a esta Casa, ao Palácio da Inconfidéncia o coraçâo aberto e
uma pohtica correta, para que possa defender as direitos da sociedade
rnineira. Muito obrigado.

P Deputado Carlos Pinienta - Sr. Presidente, escutei atentamente a posição
oficial do Presidente da Mesa Diretara corn relaçao a convocação do Vice-
Governador para vir a esta Casa dar explicaçOes. Não nos cabe discutir a
decisão da Mesa, porque V. Exa. teve motivos para apresenta-la. No entanto,
entendo que todas as autoridades, todo homern pUblico, Governador, Vice-
Governador, Deputado, Vereador ou Prefeito, sempre que terrnina 0 seu
rnandato, tern que dar satisfação da sua vida püblica.

Muitas vezes, as declaraçoes de uma autoridade - como no caso em tela -
repercutern intensarnente na imprensa do Estado de Minas Gerais e do Pals.
Entendo que muitas vezes podernos evitar a formaçao de uma CPI ou de uma
cornissão especial, corno a do Grande Hotel de Araxá, apenas para
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exemplificar, se tivéssernos o cuidado de trazer as autoridades a Casa para
que pudessem expressar publicarnente o que estão dizendo, pensando, e
explicar as suas declaraçôes.

Corn reiação a Cornissão Especial que foi criada para analisar a reforrna do
Grande Hotel de Araxá, entendo que bastava que trouxéssemos a Casa o ex-
Diretor da COMIG, Dr. Carlos Cotta, que explicaria o caso. No meu
entendimento, qualquer ex-Governador sempre está exposto - e tern de
responder pela responsabilidade do seu mandato e de seus atos.

Esse seria o niomento ideal para que o Vice-Governador, Dr. Newton
Cardoso, pudesse vir a Casa - a casa do debate, o forum do debate, a casa
da transparéncia - e explicar a declaraçao que fez a imprensa. As suas
declaraçoes foram sérias, irnportantes, e atacam diretamente 0 Presidente da
RepUblica. 0 Vice-Governador perdeu uma grande oportunidade de vir a
Assernbléia Legislativa para poder explicar o que está acontecendo.

NOs, rnesmo sendo do partido do Presidente da RepUblica, tendo provas de
que S. Exa. tenha usado de mOtodos ilicitos para aprovar a sua ernenda de
reeleiçâo, tenho certeza absoluta de que - mesmo as parlarnentares do
P5DB, do PT ou de outro partido da Casa - nao iriarnos apoiar a forma comb
o Presidente da RepUblica conduziu 0 processo. lnfelizmente, vejo que mais
urna vez a Casa deixa passar urna oportunidade de convidar urna autoridade
para dar explicaçOes de seus atos, das suas palavras e possa clarear -não
para as Deputados da Oposiçao, rnas para toda a sociedade mineira - o que
aconteceu de fato. Casa contrário, rnais uma vez a historia deixará de ser
contada na sua integra e deixaré de trazer a todos as mineiros e brasileiros o
que realmente aconteceu na ernenda da reeleição do Sr. Presidente da
RepUblica. Muito obrigado.

0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, está sendo alvo da
discussao a decisão da Mesa de não dar andarnento e de näo receber o
requerimento encarninhado pelos Deputados Joao Leite e Amilcar Martins
corn referencia a convocação do Vice-Governador. Os debates se colocam
ern duas linhas: se a decisão da Mesa deveria ser questionada Cu não, ou se
a Mesa teria decidido errado. Entendemos que a discussão deveria ser
dividida ern dois momentos, primeiro, a decisâo em tese; não vamos riominar
o Vice-Governador nem o Governador. Varnos apenas tratar do cargo.

Ora, se esta Casa não puder convidar o Vice-Governador - não interessa
quem seja ou qual a Opoca -, cairemos no absurdo de nâo poder convidé-los
a participar de urna sessâo solene, de uma sessão especial. Seria urns
atitude muito brusca, muito dura impedir o convite. Estamos convidando. 0
convite nao pode, jamais, igualar-se a urna convocaçâo. São palavras
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completarnente distintas, corn sentidos cornpletarnente distintos. Convite a
pessoa aceita Se quiser. Convocaçao tern outro significado: está convocado,
obrigado a curnprir. Se näo cumprir, se näo comparecer, estará infringindo
determinada Iegislaçao e será passivel de sofrer penalidades por isso. 0
convite, nâo. Bastaria dizer que náo vai aceitá-lo. Ache que a posição da
Mesa foi rnuito dura 20 igualar urn convite a uma convocação.

Num outro sentido, gostariamos de defender o direito de a Plenário poder
questionar decisOes da Mesa. A Mesa, eventualmente, analisando as
argurnentaçoes do Plenário, poderia retroceder nas suas posicOes. Errar é
humane. Corrigir erros e mais humano airida. 0 que não podemos é deixar
passar, como se fosse uma questão liquida e certa, todas as vezes que
membros da Mesa tornarem uma decisao. Se o Plenário convencer a Mesa
corn argurnentos, obviamente, seria muito mais sensato era rever seus atos
do que insistir nurn erro.

Corn relaçao ao caso especifico, se o Vice-Governador nao pode ser
convidado, se a Vice-Governador nâo pode ser convocado, então, varnos
fazer urn convite ao cidadâo. Be, como cidadao, pode vir se explicar. Acho
que poderiamos defender esta nova tese: convidamos a cidadâo Newton
Cardoso para vir dar explicaçöes, para vir fazer suas exposiçOes, sem
rnaiores problemas. Essa é a nossa posiçâo.

• Deputado Paulo Pettersen - Pela ordern, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - A Presidéncia Iernbra ao nobre Deputado que, de acordo

corn o § 40 do art. 166, sobre a rnesrna questâo de ordem, o Deputado poderá
falar urna Unica vez, e V. Exa. já fez usc da palavra sobre esse assunto.

ACORDO DE LIDERANAS
Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos

rnenibros do Colegio de Lideres, acordarn em que seja estendido o prazo de
funcionarnento da Cornissao Parlarnentar de lnquerito para, no Prazo de 120
Dias, Apurar Possiveis Irregularidades na Ernissao de Carteiras de
Habilitaçao de Motoristas pelo DETRAN de Minas Gerais, bern como 0
Envolvimento de Policials Civis nas Denüncias - CPI da Carteira de
Habilitaçâo - ate que seja apreciado pelo Plenário requerirnento da referida
Comissâo solicitando a prorrogaçâo de seu prazo de funcionamento.
Acordam, ainda, em que 0 periodo decorrido ate a apreciação do citado
requerimento seja descontado no prazo da prorrogaçâo.

Sala das ReuniOes, 6 de juiho de 1999.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidencia acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
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Mesa da Assembléia, 6 de juiho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANAS
Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevern, representando a totalidade dos

membros do Colegio de Lideres, acordarn em que seja estendido a prazo de
funcionamento da Comissao Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120
Dias, Apurar Possiveis Irregularidades na Alienaçào de 33% the Açaes da
CEMIG - CPI da CEMIG - ate que seja apreciado pelo Plenário requerimento
da referida Cornissâo solicitando a prorrogaçâo de seu prazo de
funcianarnento. Acordam, ainda, em que o periodo decorrido ate a apreciaçao
do citado requerimento seja descontado no prazo da prorrogaçäo.

Sara das Reunioes, 6 de julho de 1999.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidencia acolhe a acordo e determina o seu curnprimento.
Mesa da Assernbleia, 6 de julho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de ComunicaçOes

- A seguir, 0 Sr. Presidente dá ciència ao Plenário das comunicaçoes
apresentadas nesta reuniâo pela Cornissao de Saüde - aprovaçâo, na 131
Reuniâo Ordinária, do Projeto de Lei n° 158/99, do Deputado Durval Angelo, e
dos Requerimentos n°s 370/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva: 378/99, do
Deputado Rogério Correia; 381/99, da Deputada Elaine Matozinbos; 400199,
do Deputado Marcelo Gonçalves; e 422199, do Deputado Eduardo Daladier; e
rejeiçâo do Requerirnento n° 393/99, do Deputado Márcio Kangussu; e pelo
Deputado Sebastiao Navarro Vieira - sua auséncia do Pals no perlodo de
7/7/99 a 22/7/99 (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c

o art. 140, do Regirnento Interno, requerimento do Deputado Paulo Pettersen
solicitando seja o Projeto de Lei n° 364/99 encarninhado a cornissâo seguinte
a que foi distribuido, uma vez que a Comissao de Justiça perdeu a prazo para
emitir seu parecer; e, nos termos do inciso VII do art. 232, dc a art. 141, do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeira Silva solicitando
a inclusao em ordem do dia do Projeto de Lei n° 315/99, urna vez que a
Cornissao de Fiscalizaçao Financeira perdeu 0 prazo para emitir seu parecer;
defere, ainda, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
deixando para fixar a data oportunarnente, requerirnento do Deputado Glycon
Terra Pinto e outros em que solicitam a realizaçâo de reunião especial para
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hornenagear a Escola Superior de Guerra - ESG - pela passagem dos seus
50 anos de fundaçao.

Discussao e Votaçâo de Pareceres
o Sr. Presidente - Prosseguimento da discussâo do parecer da Comissac

Especial sabre a indicacào...
• Deputado Hely Tarqüinio - Questac de ordem, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - ... feita pelo Governador do Estado...

Questâo de Ordem
o Deputado Joâo Leite - Sr-Presidente, o Deputado Rely TarqUInio solicitou

a palavra, pela ordem, antes de V. Exa iniciar a leitura
o Sr. Presidente - Deputado João Leite, 0 Deputado Hely TarqUinio pediu a

palavra apás o anüncio da discussâo. A Presidéncia val concluir 0 anUncio e,
posteriorrnente, como sempre faz, concederá a palavra, pela ordem, ao
Deputado Hely Tarqüinio.

o Deputado João Leite - 0 senhor ira concluir a leitura, Sr. Presidente,
ele fez o pedido anteriormente ao inicio da fala de V. Exa.

o Sr. Presidente - V. Exa. poderá checar o ocorrido par rneio da gravaçâo.
Prosseguimento da discussâo doparecer da Comissao Especial para Emitir

Parecer sabre a lndicaçâo do Titular da UTRAMIG. A Cornissão Especial
opina pela aprovaçâo do name. Continua em discussâo o parecer. Corn a
palavra, pela ordem, conforme solicitado, o Deputado Hely Tarqüinio.

QuestOes de Ordem
o Deputado Rely Tarqiiinio - Agradecemos a deferéncia do Presidente e

queremos solicitar-Ihe qua compreenda que todos as Deputados concordarn
em suspender a reuniäo par, pelo rnenos, rneia hora, se for possivel, para
participarmos da discussao da LIDO, que, taivea, seja 0 projeto mais
importante em tramitação nesta Casa A reunião já se iniciou, e são muitos as
Deputados que deJa gostariani de participar. Se V. Exa., politicarnente,
pudesse aquiescer ac, nosso pedido seria muito born.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, apenas para reforçar
a posiçâo do Lider, Deputado Rely Tarquinio, gostaria de dizer que o prirneiro
Deputado inscrito para discutir esse requerirnento encontra-se em reunião de
comissão: é o Deputado Sebastiao Costa. Isso criará urna grande dit'tculdade
para a condução dos nossos trabaihos. Dentro de urn espirito de acordo, que
tern conduzido as questoes ate agora, estarnos solicitando a Presidéncia que
atenda ao pedido da Oposição, para que possarnos encaminhar as acordos
que foram tratados, durante o dia, na cornissão.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, acompanhei atentarnente as
comunicaçOes de V. Exa. Ontern apresentei urn recurso a respeito da decisão
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da Mesa sabre rneu pedido para que fosse convidado o Vice-Governador.
Mas nâo consegui identificar a leitura de V. Exa. em relação a esse recurso
que encaminhamos a Cornissao de Constituiçao e Justiça.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa a V. Exa. que não e necessário
que a proposiçâo seja lida em Pienário. No entanto, ela já foi encarninhada,
conforme solicitação de V. Exa., a Comissao de Justiça.

• Deputado João Leite - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Suspensao da Reuniâo

• Sr. Presidente - A Presidéncia, em atençao as questöes de ordem dos
Deputados Hely Tarquinio e AntOnio Carlos Andrada, vai suspender a reunião
par 15 minutos, pare aguardar o término da reunião da comissâo que está
analisando a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estao suspensos as trabaihos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Estao reabertos as trabaihos.

21 Fase
• Sr. Presidente - Esgotada a horn destinada a esta fase, passa-se a 2a

Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação da rnatéria constante na
pauta.

Suspensao da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reunião par 30 minutos,

para aguardar o término da reunião da cornissão que está analisando a Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Estão suspensos as trabaihos.

Reabertura da Reunião
• Sr. Presidente - Estão reabertos as trabaihos.

Encerramento
• Sr. Presidente - A Presidencia verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuaçäo dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
as Deputados para a especial de logo rnais, as 19 horas, para as
extraordinárias de arnanhã, 7/7/99, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, bern coma para a ordinéria também de amanhã, as 14 horas,
cam a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada e a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6 a REUNIAO EXTRAORDINJARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS

As quatorze horns e trinta minutos do dia dezessete de junho de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Cabo Morais, Maria José Haueisen e AntOnio Roberto. Havendo
nümero regimental, o Presidente, Deputado Cabo Marais, declara aberta a
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reuniào e, em virtude da aprovaçáo de requerimento do Deputado Antonio
Roberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa ciue a
reuniäo se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Ato continuo, a
Deputado AntOnio Roberto procede a leitura do Parecer para 0 2° Turno do
Projeto de Lei n° 28/99, que declara a Cachoeira do Tombo da Fumaça
patrimOnio paisagistico e turistico do Estado de Minas Gerais, mediante o
qual opina pela aprovaçâo da matéria na forma do vencido no 1° turno.
Colocado em votaçâo, e aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidencia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissâo para a próxirna reuniâo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 5 dejulho de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Fábio Avelar - AntOnio Roberto.

ATA DA p REI.JNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho de mu
novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes as
Deputados Joao Paulo, Elaine Matozinhos, Bené Guedes, Maria José
Haueisen e Agostinho PatrOs (substituindo este ao Deputado Mauri Torres,
por indicação da Liderança do P5DB), membros da supracitada Comissâo.
Encontra-se presente, tambéni, o Deputado José Braga, 10-Vice-Presidente,
representando o Deputado Anderson Adauto, Presidente da Casa. A seguir, o
Deputado José Braga faz o pronunciamento da abertura oficial da audiéncia
pUblica desta Comissâo e da Comissâo de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados e, logo apOs, convida as
Deputados Flávio Derzi e Joao Paulo, Presidentes, respectivamente, das
supracitadas ComissOes a tornar assento a mesa. 0 Deputado Flávio Derzi,
Presidente da Comissao de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias da Câmara dos Deputados assume a direçâo da reuniâo, registra a
presença dos niembros titulares da Cornissao, os Deputados Federais Paulo
Baltazar, Joao Magno, Vittorio Medioli, Luiz Bittencourt, Reginaldo Germano,
Paulo de Almeida, Regis Cavalcanti e Ronaldo Vasconcellos; do Vereador
André Quintâo, da Cámara Municipal de Belo Horizonte; dos representantes
de diversas entidades e demais participantes. ApOs, o Deputado Flávio Derzi
faz o seu pronunciarnento sobre a questão da suspensão dos serviços
telefOnicos na Regiâo Metropolitana de Belo Horizonte, bern como as
indenizaçães aos consumidores lesados. Ato continuo, esse parlamentar
passa a palavra ao Deputado João Paulo, para que faça a abertura da P
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Reuniäo Extraordinária da Comissâo de Defesa do Consumidor desta Casa.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara
aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia
informa que a reunião se destina a realizar audiência püblica da Comissâo
conjuntamente com a Comissao de Defesa do Consurnidor, Meio Ambiente e
Minorias da Câmara dos Deputados, para obter esclarecirnentos Sabre as
cOnstantes interrupcoes no funcionarnento dos serviços de telefonia. ApOs, a
Presidencia tece as consideraçOes iniciais e passa a palavra a Deputada
Maria José Haueisen, representante do Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que suscitou a reuniâo. Corn a palavra, a Deputada Maria José
Haueisen sugere as CornissOes de Defesa do Consumidor desta Casa e da
Câmara dos Deputados que encarninhern ao Presidente da RepOblica
Federativa do Brasil e ao Ministro das ComunicacOes urna manifestaçâo de
repüdio e surpresa pela auséncia do Sr. Renato Navarro Guerreira,
Presidente da ANATEL, na presente audiéncia pãblica, a que e acatado pelos
membros das ComissOes. 0 Deputado Flávio Derzi reassume a direçäo dos
trabalhos e convida, para tornarem assento a mesa, os Srs. Ivan Ribeiro de
Oliveira, Presidente da TELEMAR-MG; Luiz Gonzaga Leal, Diretor-
Superintendente da TELEMIG Celular S.A.; Pedro Jaime Ziller de Araüjo,
Presidente do SINTEL-MG; Luiz Antonio Souza Silva, Presidente da FITEL;
Antonio Joaquim Fernandes Neto, Coordenador do PROCON Estadual-MG; e
Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON Municipal de Bela
Horizonte. 0 Deputado Flávio Derzi concede a palavra aos expositores acirna
mencionados para prestarern esclarecimentos a respeito do assunto em tela.
Abrem-se os debates entre Os Deputados e Os expositores presentes,
conforrrie consta nas natas taquigráficas. 0 Deputado Flávio Derzi agradece o
apoio imprescindivel da Presidencia desta Casa, na pessoa do Deputado
José Braga, 1 1-Vice-Presidente, a presença dos parlarnentares, das
autoridades, de assessores, da imprensa e dos dernais convidados e, em
seguida, passa a palavra ao Deputado Joâo Paulo para as Ultimas
consideraçOes. 0 Deputado Joäo Paulo reassume a direcâo dos trabalhos da
Cornissao de Defesa do Consumidor desta Casa e, cumprida a finalidade da
reunião, agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e dos
participantes, convoca Os membros da Cornissâo para a próxima reuniâo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 6 de julho de 1999.
João Paulo, Presidente - Bené Guedes - Elaine Matozinhos - AntOnio
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Andrade.
ATA DA ir REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As nove horas e trinta minutos do dia primeiro de juiho de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissães Os Deputados Cesar de
Mesquita, Adelmo Carneiro Leâo e Chico Rafael, membros da supracitada
Comissâo. Havendo nUmero regimental, o Deputado César de Mesquita, no
exercicio da Presidencia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo
de requerimento do Deputado Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. 0 Presidente solicits ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão que proceda a leitura da correspondéncia recebida do Secretário
Adjunto de Estado da Saüde sobre a Fundaçâo José Guerra Pinto Coelho e 0
oficio recebido do Presidente do Conselho Regional de Mediciria de Minas
Gerais versando sobre a mesma Fundaçâo. A seguir, o Presidente passa a
discussâo e a votaçâo de proposiçöes sujeitas a apreciaçâo do Plenário da
Assembléia. Na auséncia do relator, a PresidOncia redistribul o Projeto de Lei
no 11/99 ao Deputado Christiano Canedo. Apos, 0 Deputado César de
Mesquita, relator do Projeto de Lei no 37/99, procede a leitura de seu parecer,
mediante 0 qual conclui pela aprovaçäo do projeto, no 10 turno, na forma do
Substitutivo n o 1, da Comissão de Justiça, corn as Emendas n

o
s 1, da

Comissão de Direitos Humanos, e 2. Subrnetido a discussão e votação, é
este parecer aprovado. Ato contmnuo, o Deputado Cesar de Mesquite, relator
do Projeto de Lei no 48/99, no 10 turno, solicita a distribuicäo de avulsos de
seu parecer, nos termos do art. 136, § 3°. A seguir, o Presidente redistribui o
Projeto de Lei no 339/99, no 10 turno, ao Deputado Carlos Pirnenta. Ato
continuo, a Presidéncia passa a discussão e a votação de proposicöes que
dispensarn a apreciacão do Plenãrio da Assembléia. 0 Presidente submete a
discussão e votaçâo, em turno ánico, 0 Projeto de Lei no 158/99 ( relator:
Deputado Carlos Pimenta). Após, o Presidente submete a votação Os

Requerirnentos n
o
s 370, 378, 381, 400 e 422/99, Os quais são aprovados.

Submetido o Requerimento 393/99 a votação, este é rejeitado. A seguir, o
Presidente passa a discussão e a votaçâo de proposiçães da Comissâo. 0
Deputado Chico Rafael apresenta requeriniento do Deputado Miguel Martini,
solicitando audiência püblica desta Comissão corn a Comissao de Direitos
Hurnanos, para a discussão do Projeto de Lei no 224/99, qua obriga Os
servidores das delegacias de policia a informar as vitimas de estupro sobre o
direito de aborto legal. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão, ao encaminhar a
votação, apresenta emendas ad requerimento, incluindo várias autoridades,
para ilustrar a reuniãa Submetida-a votação, é a matéria aprovada. Cumprida
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a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissao para a próxima reuniào
extraordinária, dia 6/7199, as 15 horas, determina a Iavratura da eta e encerra
as trabalhos.

Sala das CornissOes, 6 de julho de 1999.
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquite - Carlos Pimenta -

Christiano Canédo - Adelmo Carneiro Leão.
ATA DA 33 REIJNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO

GRANDE HOTEL DE ARAXA
As quatorze horas e trinta minutos do dia prirneiro de julho de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Rémolo Aloise, Alton Vilela, Luiz Fernando Faria, Cesar de
Mesquita e Alencar da Silveira Junior, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Rémolo Aloise, declare
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçio de requerimento do Deputado
Luiz Fernando Faria, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é
dada por aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir, 0
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Arnaldo Freire da
Silva, ex-Coordenador de Compras da COMIG; Célio Rodrigues Garcia, ex-
Presidente da Comissão de Licitação da COMIG; e Manoel Garibaldi,
Assessor de Planejamento e Coordenação da COMIG. Registra-se, também,
a presença do Deputado Adelino de Carvalho. A Presidência tece
consideracoes iniciais a respeito do tema a ser discutido e em seguida, passa
a palavra aos convidados, os quais, cada urn por sua vez, fazem sua
exposição. São abertos os debates, com a participação dos convidados e dos
Deputados, conforme consta nas notes taquigráflcas Cumprida a finalidade
da reunião, o Presidente agradece a presença dos convidados e dos
parlarnentares, convoca as membros da Comissao para a próxima reunião
ordinária, deterrnina a lavratura da eta e encerra as trabalhos.

Sale des Comissoes, 6 de julbo de 1999.
Rémolo Aloise, Presidente - Ailton Vilela - César de Mesquite - Luiz

Fernando Faria - Alencar da Silveira Jónior.
ATA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA E DE MEMBROS DE COMISSOES
PERMANENTES, PREVISTA NO § 1° DO ART. 204 DO REGIMENTO

INTERNO
As dez horas e quinze minutos do dia seis de julho de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala des ComissOes as Deputados José
Henrique, mernbro da Comissão de Assuntos Municipals e Regionalizacão:
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Mãrcio Cunha, AntOnio Carlos Andrada, Eduardo Hermeto, Rogerio Correia e
Rémolo Aloise, membros da Cornissão de Fiscalização Financeira e
Orçanientária. Havendo nórnero regimental, o Presidente, Deputado Márcio
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento
do Deputado Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e é subscrita pelos rnernbros presentes. A seguir,
inforrna que a reunião se destina a apreciar 0 Parecer Para Turno Unico do
Projeto de Lei n o 343/99, do Governador do Estado. 0 Presidente suspende a
reunião por4 horas. As 14 horas, são reabertos Os trabaihos, corn a presenca
dos Deputados Rogérlo Correia, AntOnio Carlos Andrada, Márcio Cunha e
Rérnolo Aloise. Esgotado o prazo para a realizaçäo da reuniâo, o Presidente
agradece a presença dos parlarnentares, convoca os membros destas
Comissöes para a próxima reuniâo conjunta, logo mais, as 16 horas, corn
finalidade de se apreciar o Parecer para Turno Unico do Projeto de Lei no
343/99, do Governador do Estado, determina a lavratura da eta e encerra Os

trabalhos.
Sala das ComissOes, 6 de juiho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rémolo Aloise - Miguel Martini - Sebastiâo

Costa - Eduardo Herrneto - Rogério Correia - AntOnio Carlos Andrada - Alvaro
AntOnio - José Henrique. 	 -

ATA DA 6 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
TRANSPORTE, c0MUNICAcA0 E OBRAS PUBLICAS

As quatorze horas e trinta minutos do die seis de juiho de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sale das ConiissOes as Deputados Alvaro
AntOnio, Bilac Pinto e Wanderley Avila, membros da supracitada Comissao.
Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declare
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado
Wanderley Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissâa A seguir, 0 Presidente
distribui a Projeto de Lei n o 316/99 ao Deputado Arlen Santiago e o parecer
sobre as emendas apresentadas ern Plenario ao Projeto de Lei n o 41/99 ao
Deputado Dinis Pinheiro. A seguir, passe-se a discussão e a votaçâo de
proposiçOes sujeitas a apreciaçao do Plenário. Devido a auséncia do relator,
a Presidente redistribui ao Deputado Bilac Pinto o parecer sabre as ernendas
apresentadas em Plenãrio ao Projeto de Lei n o 41199. 0 relator solicita o
prazo regimental pare emitir seu parecer, a que é deferido pela Presidéncia.
ApOs, a Deputado Wanderley Avila, relator do Projeto de Lei n o 307/99,
procede a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui peia aprovacão da
rnatéria no 10 turno, na forma proposta. Submetido a discussâo e votaçâo, 6 0
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parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissao para a
práxima reunião ordinéria, determina a lavratura de ate e encerra as
trabalhos.

Sale das ComissOes, 7 de julho de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago - Wanderley Avila.

TRAMITAQAO DE PRoposlçOES
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJET0 DE LEI N o 343/99

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1 0, do Regimento Interno)
Comissac de Fiscalizeção Financeira e Orçamentária

Relatório
Em cumprirnento do disposto nos arts.153, II, e 155 da Constituiçao

Estadual, e no art- 68, II, do Ato des DisposiçOes Constitucionais TransitOrias,
o Governador encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagern no 27/99, o
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000.

Publicado em 21/5/99, foi 0 projeto distribuido a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentãria, err atendimento ao disposto no art. 160 da
Constituição do Estado e no art. 204 do Regimento Interno.

Em obediencia ao rito regimental previsto no § 2 0 do art. 204 do Regimento
Interno, foi concedido prazo de 20 dias para apresentação de emendas.

Foram recebidas, nesse periodo, 100 ernendas, cuja anélise é parte deste
parecer.

Durante a discussão do projeto, foram apresentadas propostas de emenda,
que, aprovadas, receberam as n

o
s 101 e 102. Foram também apresentades e

aprovadas modificaçOes nes Emendas n
o
s 4, 18, 50, 70, 71, 72 e 80.

Concordando corn as altereçoes aprovadas, elebora o relator nova redaçao
para 0 seu parecer, nos termos regimentals.

Fundamentação
0 projeto de lei estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de

Investirnento des Empresas Controladas pelo Estado pare o exercicio de
2000, compreendendo as diretrizes gerais da administraçäo püblice, as
diretrizes gerais para o orçamento, as disposiçOes sobre alteraçães da
legislaçâo tributária e tributário-administrativa, a politica de aplicação da
agência financeira oficial e a administreção da divida e das operacOes de
crédito.

Na proposiçâo apresentada, foram mantidos alguns dispositivos jé
consagrados ern leis de diretrizes orçamentárias de exercicios passados,
sendo incluidos outros, entre os quais os que disciplinarn no Estado as
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alteraçOes feitas na classificsçâo por funçOes.

A lei orçarnentâria pars o exercicic de 2000, que compreende o Orçamento
Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado, será elaborada conforme as diretrizes, metas e prioridades
estabelecidas no Piano Plurianual de Açáo Governamental e nests lei,
observadasas normas da Lei Federal no 4.320, de 17/3/64.

Como diretrizes gerais pars o orçarnento de 2000, o projeto da precedéncis,
na aiocaçao de recursos orçamentãrios no ârnbito do Poder Executivo, aos
programas de governo constantes nos pianos governamentais, conforme
determina a Constituiçäo do Estado. Prioriza, tambérn, a busca do equilibrio
das contas do setor pOblico para garantir a prestacão dos serviços de
responsabilidade do Estado e restaurar a sua capacidade de investimento.

o Orçamento Fiscal discriminarâ a despesa p01 unidade orçamerItària,
segundo a ciassificaçâo por funçâo, subfunçâo, programs, projeto e
subprojeto, atividade e subatividade e operacöes especiais e seus
desdobramentos, indicando, para cads urn, a origem do recurso, a
procedéncia e o grupo de despesa a que se refere.

o Orçamento de investimento das Empresas Controiadas pelo Estado será
composto pela programacâo de investimentos de cada empresa em que 0
Estado, direta ou indiretamente, detenha a rnaioria do capital social corn
direito a voto e discriminaré a despesa por unidade orçamentária, segundo a
classificacâo por função, subfunção, prograrna, projeto, atividade e operaçOes
especiais, indicando, pars cada urn, a detaihamento das aplicaçöes e a
origem do recurso. Os projetos e as atividades conterâo sucinta descricäo de
seus objetivos, corn as respectivas rnetas e quantificacães.

A Emenda no i propöe a consignacâo na Lei Orçarnentária pars 2000 de
recursos para a implantacäo do Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE.
o referido fundo ainda nâo existe, estando em tramitacâo nests Casa 0

prajeto de lei que o cria. 0 art. 12 do projeto de lei em anáiise autoriza a
Poder Executivo a incluir na proposta orçamentária os fundos estaduais
objeto de projeto de lei em tramitacâo na Assembléia ate o dia 31/8/99.
Assirn, somos peia rejeiçäo da Emenda n o 1, por entender que sua intençäo já
estâ contemplada pelo projeto original-

A Ernenda no 2 propöe que sempre que houver acréscimos reals de
arrecadação, em 2000, as recursos deles decorrentes serâo aphcados na
recomposiçäo dos vencimentos do servidor pUbhco civil ou rniiitar e do
empregado póblico das administraçöes direta ou indireta.

E inegável a necessidade de recomposiçâo salarial do servidor p(iblico, que
não ocorre he vários anos; porém e necessário lembrar as hmitaçôes
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impostas pelo art. 169 da Constituicào Federal e peia Lei Complernentar
Federal no 96, de 31/5/99, que limits o gasto corn pessoal a 60% da receita
corrente liquida. For isso opinamos pela aprovaçâo da Emenda no 2 na forma
da Subernenda no 1, que apresentamos.

A Emenda no 3 propöe que conste no orçarnento para a ano 2000
demonstrativo regionalizado do rnontante e da natureza dos investirnentos em
obras e equipamentos realizados em 1998, corn especificação por municiplo,
exceto pars o Poder Judiciário, que o fará por região do Estado. Entendemos
que a ernenda apresenta um erro material por se referir a proposta
orçarnentária para 1998. Entretanto, mesmo que o autor tivesse feito
referencia ao ano 2000, ainda assim o Poder Executivo nâo tens condicOes
de discrirninar Os investirnentos em equipamentos, devido as dificuldades de
se efetuar o levantarnento fisico necessário, pois essa discriminação engloba
urna enorme variedade de itens. Devido a complexidade inerente a atividade
de administração pübhca, este relator entende que nâo seria necesséria tal
informaçio. Por essa razâo, opinamos pela rejeiçao da Emenda n o 3.

A Emenda no 4 propSe que a lei orçamentária para 2000 devera prever
recursos para a realização de discriniinatOrias de terras pithlicas rurais e
urbanas e para assentamento de trabaihadores rurais sem terra. Como se
trata de emenda relativa a metas e prioridades da administraçâo pUbhca, que
este relator nâo ye inconveniéncia em acatar, optarnos por acrescentá-la so
art. 70, na forma da Subernenda no 1 a Ernenda no 4, redigida ao final deste
parecer

Pela mesma razão e da rnesma forma que contemplamos a Ernenda no 4,
estamos contemplando as Emendas n

o
s 24, 27, 28, 33, 34, 52, 54, 56, 66, 67,

73, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 e 95, na forma da mesma
Subemenda no 1 a Emenda no 4, redigida so final deste parecer. Por isso,
opinamos pela prejudiciatidade das referidas ernendas.

A Emenda no 5 propOe que 0 Estado aplique, anualmente, nunca menos de
10% do total do orçamento na area de saüde, assegurando o acesso
universal e igualitário as açöes e aos serviços de promoçäo, proteçâo e
recuperaçâo da saUde. Concordando com o rnérito, este relator salienta que a
Carta Estadual já dispOe, em seu art. 158, que as recursos para Os programas
de saUde nâo serâo inferiores sos destinados sos investimentos em
transporte e sistema viário. Ademais, o valor total do orçamento nâo serve de
base de cáiculo pars vinculaçao de despesa, pois esse total incorpora
receitas vinculadas corno, por exernplo, as cotas-partes do ICMS dos
municipias e outras, que nâo constituem efetiva disponibikdade de recursos
financeiros para as cofres estaduais, razâo pela qual nâo acatarnos a
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Emenda n'5.
A Emenda no 6 propOe que o Estado aplique, anualmente, nunca menos de

1% de suas arrecadaçoes liquidas de ICMS em programas de moradia
popular. 0 art. 167, IV, da Constituição Federal veda a vinculacâo de receita
de impostos a órgão, fundo ou despesa, razão pela qual nâo acatamos a
ernenda. Entretanto, concordamos corn a intençáo do autor da emenda de se
priorizar o investimento em prograrnas de moradia popular. Como opçâo a
ernenda proposta, optamos por incluir esses prograrnas de metas e
prioridades na nova redação proposta para o art. 70, por melo da Subemenda
no I a Emenda n o 4, a qua[ nos referimos anteriorrnente.

A Ernenda no 7 propöe que Os recursos destinados a celebração de
convênios corn entidades privadas e municipios, corn a finalidade de
conceder subvenção social, auxilio para despesa de capital e transferéncia
aos municipios, sejam alocados exclusivamente no Fundo Estadual de
Assisténcia Social, quando se referirem a açöes de assistência social; no
Fundo Estadual para a lnfância e Adolescéncia, quando se referirem a
prograrnas de atendimento a crianca e ao adolescente; no Fundo Estadual de
Saüde, quando se referirem ao deserivolvirnento das açOes e dos servicos de
saUda A emenda contém vedação expressa a alocaçào dos recursos de
subvençäo social no Poder Legislativo. Corn igual argurnento, a Emenda no
25 propOe a observação das leis que criararn o conselbo e os fundos
mencionados para fins de concessâo de subvencâo social.

A celebraçâo de convênios corn entidades privadas envolve atividades que
nern sempre podern ter seus recursos alocados em fundos, como é o caso
dos convênios com caixas escolares, a cargo da Secretaria da Educação,
convénios na area de saUde corn recursos vinculados, a cargo da Secretaria
de SaUde, convénios na area de pesquisa e outros. A administraçâO de tais
recursos ern fundos desvirtuarã seus objetivos, transformando-os em
verdadeiras secretarias, que deverâo dispor de complexo quadro de pessoal
para a gestão dos recursos. Portanto, opinamos pela rejeiçâo das Emendas
n

o
s 7 e 25.
As Emendas n

os 8, 31 e 42, de idéntico teor, tratani da obrigacáo do Poder
Judiciário de enviar a esta Comissâo, sem prejuizo do envio aos Orgâos ou as
entidades devedoras, ate 30/9/99, a relaçâo dos débitos constantes de
precatórios judiciarios a serern incluidos na proposta orçamentária de 2000,
discriminada por Orgâo da administracão direta, de autarquias e de
fundaçOes, especificando o nümero do processo, o nUrnero do precatório, a
data da expedição do precatôrio, 0 norne do beneflciário e o valor do
precatôrio a ser pago

441
As informacSes relativas aos precatôrios judiciários constam na proposta

orçamentária, que ate 30 de seternbro deveráser enviada pelo Executivo a
Assembléia. Nâo se justifica, entâo, o envio de informaçoes, por outro meio,
diretamente a Comissão de Fiscalizacâo Financeira. Por essa razâo, nao
acatamos as Emendas n

o
s 8, 31 e 42.

As Ernendas n
o
s 9, 29 e 40, de idêntico teor, propôem que Os Orgãos

gestores dos fundos do Poder Executivo enviem, mensalmente, a Cornissao
de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa relatôrio
relativo a concessâo de quaisquer empréstimos ou financiarnentos,
destacando 0 beneficiário da parcela transferida ou da parcela amortizada e
seu endereço; o valor transferido ou recebido em amortizaçâo, por
beneficiário; o objeto do contrato de financiarnento por beneficiário recebedor
ou pagante; a receita ou a despesa total, financeira e orçamentária, do mês
anterior e a acumulada no ano, e o total pago no més anterior e o acumulado
no ano a titulo de comissão, identificando o agente financeiro que recebeu.

Os fundos estaduais tern suas operaçöes registradas no SIAN e estão
sujeitos a fiscalizaçâo da Secretaria de Estado da Fazenda e do prOprio
Tribunal de Contas, e essas operacães, conforme prevé a proposição em
análise, poderâo ser analisadas por rneio do SIAFI, quando este estiver
disponivel para a Assembléia. 0 BDMG é 0 gestor oficial dos fundos
estaduais e, sendo urna instituição financeira, deve seguir legislacão federal
especifica, nâo estando boa parte de suas operaçOes sujeitas a normatizaçâo
estadual. Finalmente, o seu conteUdo fere frontalrnente o sigilo bancário.
Assim, opinarnos pela rejeiçâc das Emendas n

o
s 9, 29 e 40.

As Ernendas n
o
s 10 e 39, de idéntico teor, determinarn que a proposta

orçamentária deverá apresentar demonstrativo contendo o detalhamento dos
principais custos unitérios médios, utilizados na elaboraçâo do orçamento,
para Os principals investimentos.

o orçamento de investirnentos constante na proposta orgamentéria, na
maioria das vezes, se refere a parcela de execuçào da obra no exercicio, e
nâo ac seu custo total, que poderá sofrer alteraçOes no decorrer de sua
execuçâo, que pode ser plurianual. Assirn, a informaçâo de custos unitários
medics nao corresponderia a realidade ou nada acrescentaria como fonte de
dados para análise. Por isso, somos pela rejeicão das Emendas n

o
s 10 e 39.

As Emendas n
os 11, 30 e 41, de idéntico teor, determinarn que a Secretaria

de Estado de Planejamento e Coordenaçäo Geral enviará, ate 30/9199, a
Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentária da Assembléia todos os
dados utilizados na estimativa de receita da proposta orçamentâria.

Concordamos corn a ernenda, porérn achamos conveniente modificâ-la
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trocando o termo "dados" par "parâmetros", par entender que as parãmetros
utilizados no cálculo da estirnativa de receita são suficientes para a análise
desta Casa. Desta forma, somas pela aprovaçâo da Ernenda n o 11 na forma
da Subernenda n° 1, apresentada no final deste parecer. Samos, também,
pela prejudicialidade das Ernendas n°s 30 e 41, idênticas a Ernenda n o ii.

As Ernendas n°s 12 e 43, de idéntico tear, propOem a substituição dos arts.
33, 34 e 35 par outro que determina que as despesas relativas a divida
püblica estadual, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderao
constarao da lei orçarnentària anual. 0 artigo proposto tambérn determina a
Secretaria de Estado da Fazenda o envio de relatório contendo dados
relativos a divida do Estado. Os arts. 33 e 34, que a ernenda sugere qua
seam substituidos, tratani das diretrizes que a Poder Executivo deveré seguir
no trato da divida e das operaçöes de credito, nâo havendo justificativa
pertinente para sua retirada do texto da proposição. Jé a art 35 deve
permanecer, devido a necessidade de se estabelecer que a previsão de
despesas corn o serviço da divida pUblica deve contemplar nâo apenas a
divida jé contratada, mas tambérn as novas autorizaçOes de contratacao ja
concedidas ate a data de encaminhamento do projeto de lei orçamentária a
esta Casa, vista qua formalmente ja constituern obrigacao assurnida pelo
Estado. Tal rnedida e também coberta e contemplada pela Resolucão n°
78/98, do Senado Federal, em seu art. 6°, inciso II, quando considera no lirnite
de contratação de operaçOes de crédito dos Estados e municipios as
operaçães contratadas ou a contratar. Assim, somas pela rejeição das
Emendas n°s 12 e 43.

As Ernendas n°s 13 e 47, de idéntico tear, estabelecem que as despesas
fixadas corn planejarnento e execução de obras serão especificadas em
subprojetos, correspondendo a cada subprojeto uma obra. A proposta
orçarnentária contém urn anexo especIfico de investimentos, que apresenta
as obras detalbadas e individualizadas. A alteração proposta é apenas formal
e desnecessária, razão pela qual somas pela rejeição das Emendas n°s 13 e
47

AsEmendas n°s 14 e 46, de idéntico teor, deterrninarn que a previsão de
receita no orçamento fiscal para o exercIcio do ano 2000, especificada ate
subalineas, não poderá exceder a receita realizada no exercicio financeiro de
1998, ressalvados as casos pormenorizadamente justificados na mensagem
que acompanhar a proposta orçamentâria. Além disso, a emenda proposta
estabelece que a rnemOria de câlculo com a previsão da receita de alienação
de bens e de operaçoes de credito, especificando as bens corn previsão de
serem alienados e seus respectivos valores estirnados, bern corno
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especificando as operaçOes de credito previstas para serern contratadas,
deveré acompanhar a proposta orçamentária.

Apesar da relativa estabilidade de nossa rnoeda, a economia brasileira fol
atingida, a partir de outubro de 1997, par trés grandes crises, cujos
desdobramentos obrigarani a Governo Federal a adotar, entre outras
rnedidas, a prograrna de ajuste fiscal. A realidade da nossa econornia, quando
foi elaborada a proposta orçamentária para 1998, era muito diferente da atual.
0 Executivo elabora a proposta orçarnentãria tendo coma base uma análise
da conjuntura econOrnica, estimando as receitas de acordo corn as
perspectivas de arrecadação. Assim, 0 comportamenta da arrecadaçao
dependerá diretarnente, entre outras coisas, das variaçöes do PIB e- do
esforco fiscal que a Governo pretende ernpreender. Desta forma, não faz a
manor sentido lirnitar a estirnativa de receita a mesrna receita estirnada para 0
exercicio de 1998, se as perspectivas da econornia brasileira diferern, em
rnuito, das daquela época. Par isso, somas pela rejeicâo das Ernendas n°s 14
e46.

As Emendas n°s 15 e 45, de identico tear, determinarn que a prestação de
contas anual do Governador constará de urn relatório de execução dos
investimentos em obras no exercicio anterior, contendo informaçâo
quantitativa sabre a curnprirnento das rnetas fisicas, cornparando-se a
despesa autorizada corn a realizada, especificadas par subprojeto. A LDO
cuida especificarnente de matérias relativas ao orçarnento, não sendo
instrumento apropriado para conter dispositivo da natureza do proposto par
estas ernendas. Samos, então, pela rejeição das Ernendas n°s 15 e 45.

As Emendas n°s 16 e 49, de idéntico tear, propöem a inversâo dos
impostos ICMS e ITCD nos incisos I e II do art. 31. Na proposição, houve
inversâo nos incisos I e II do art. 31, quando foram citadas caracteristicas
prOprias de urn imposto em outro. A faculdade para estabelecer aliquotas
rninirnas e fixar aliquotas máximas, par rneio de resolução do Senado
Federal, e inerente ao ICMS, e nâo ao ITCD. Ern outro aspecto, a ICMS não
se coaduna corn o principio da progressividade do irnposto, rnas sirn aa
principio da seletividade, atribuindo maior onus tributãrio aos produtos
supérfluos ou nocivos a saQde. Porém, o ITCD esté em consonãncia cam a
principio da capacidade contributiva, atendendo aos fins sociais do tributo.
Samos pela aprovaçâo da Emenda no 16 e pela prejudicialidade da Ernenda
n° 49, de tear igual ao da Ernenda n° 16.

As Emendas n°s 17 e 36, de idéntico tear, e as Emendas n°s 61, 75 e 100
propöem alteraçOes no art. 38 do projeto. 0 art. 38 assegura a esta Comissao
e aos Lideres de bancada acesso ao SIAFI. Optamos par acoiher a Ernenda
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no 100 na forma da Subemenda no i, apresentada no final deste parecer, là
que esta representa uma sintese de todas, estendendo a acesso àquele
sistema a todos os membros da Assembléia. A subernenda proposta retira 0
acesso ao Sistema de Prograrnaçâo, Acompanhamento e Avaliacao do Gasto
pCiblico - SIPAG -, pelo fato de este ainda nao estar implantado, tratando-se,
apenas, de urn projeto piloto. Acrescentamos, tambérn, ao art. 38 o parágrafo
ünico, que contérn as relatOrios que a Secretaria de Estado da Fazenda deve
enviar mensairnente a esta Comissao, de suma importância para 0
acompanhamento e a fiscalizacao financeira. Assim, somos pela rejeicâo das
Emendas n

o
s 17, 36, 61 e 75 e pela aprovaçâo da Emenda no 100 na forma

da Subemenda no 1.
As Emendas n

o
s 18 e 50, de idéntico tear, determinam que, caso a projeto

de lei orçamentaria nâo seja sancionado ate a final do exercicio de 1999, fica
autorizada a execução da lei orçarnentària para 1999, fazendo-se creditos
adicionais, corn prévia e especifica autorizacào legislativa no caso de
incompatibitidade de execuçâo. E importante salientar que nào existe a
sanção de projeto de lei orçarnentária, havendo, entäo, na emenda,
impropriedade técnica. 0 que é objeto de sançâo é a proposiçao de lei. No
entanto, par sugestào apresentada durante a discussâo, reavaliamos a
Emenda no 72, que tern o mesmo objetivo, mas nào contém tat
impropriedade. Entendemos que a lei orçamentária a ser executada deve ser
aprovada par esta Casa, e o mais acertado, enquanto não for sancionada a
lei orçarnentária para 2000, e a execuçâo da lei orçamentária em vigor no
exerciciode 1999.

A Emenda no 74 trata do mesmo artigo, porérn propOe que as despesas
sejam executadas mediante creditos especiais ou suplementares,
previamente aprovados por esta Casa, o que não faz sentido, visto que, não
existindo lei orçamentária em vigor, não ha que se falar em créditos
supiernentares ou adicionais. Já a Emenda no 97 propöe 0 mesma que as
Emendas n

o
s 18 e 50, diferindo no que se refere a lei orçamentária a ser

executada, que seria a de 1996. Entendemos que o correto seria a adoção da
ü!tirna lei aprovada, i-azão pela qual optamos pela Emenda n o 72.

Dessa forma, somos pela aprovaçào da Emenda no 72 e pela rejeição das
Emendas n°s 18, 50, 74 e 97.

As Ernendas n
o
s 19 e 37, de idéntico teor, determinam que a abertura de

créditos suplementares ao orçarnento da Assembléia Legislativa, resultantes
de anulação parcial ou total de dotaçoes orçamentàrias de seu prôprio
arçamento, será feita, ate os limites legalmente autorizados, por deliberacão
da Mesa, dando-se irnediato conhecimento a Secretaria de Estado do
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Pianejamento e Coordenaçao Gerat. Concordamos corn o mérito da emenda,
porém fazernos urna pequena correção. As modificaçOes na lei orcamentária
são de competéncia da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenaçao Gera[, e não cabe a prôpria Assernbléia ou ao Poder Judiciário
reatizar essa supiementaçâo, que deve ser feita mediante decreto do Poder
Executivo. Assim, sornos pela aprovação da Ernenda n o 19 na forma da
Subemenda no 1, apresentada no final deste parecer, e pela prejudicial idade
da Emenda no 37, de teor igual ao da Emenda n o 19.

As Ernendas n
o
s 20 e 51, de idêntico teor, propOern que se acrescente ao

art. 45 urn paragrafo que condiciona a abertura de creditos suplernentares e
especials a existéncia de recursos disponiveis para ocorrer a despesa e a
apresentaçao de exposição justificada, nao se admitindo para esse fim as
recursos provenientes de expectativas de excesso de arrecadaçâo que
considerarem a tendéncia do exercicio. A abertura de crédito suplementar e
especial corn base na tendéncia do exercicio é prática comum e necesséria
para a administração pUblica. A lirnitação imposta pela ernenda poderia levar
a paralisaçào das açOes do Estado, em decorrência do previsto no art. 161, II,
da Constituiçao Estadual, vista que, inexistindo efetivo superâvit financeiro,
ficaria a administraçâo impossibilitada de dar cobertura orçamentária a suas
despesas, rnesrno que suas projecOes indicassem tendéncia de ingresso de
recursos suficientes para atender suas necessidades ate o encerramento do
exercicia. E importante ressaltar que a utiiizaçâo da tendéncia de
comportamenta da receita para fins de crédito adicionat é acobertada pelo art.
30 da Lei Federal no 4.320, de 1964. Dessa forma, sornos pela rejeição das
Emendas n

o
s 20 e 51.

As Emendas n°s 21 e 38, de idéntico tear, e as de n°s 35, 69 e 96 alteram 0
art. 32 do projeto, que trata da poiltica de aplicação do BDMG. Optamos por
acatar a Ernenda no 35 na forma da Subemenda no 1, apresentada no final
deste parecer, incluindo em seu texto a prioridade de investimento para Os
pianos de gerenciarnento hidrico, prevista pela Ernenda no 69, e para o
saneamento bàsico. Nossa opçao se deve aa fato de a Emenda no 35

0 sintetizar a conteUdo da rnaioria delas e ser a de maior conveniéncia.
C Deixamos de acatar pane dos dispositivos das Emendas n°s 21, 38 e 96, por
0 se tratar de definiçào de percentual minimo de investirnento ern determinadas
C regiOes do Estado ou para atendimento de propostas priorizadas em
0 audléncias pOblicas regionals. Independentemente do mérito, ha que se
-C ressaltar que tal iniciativa se mostra inviável do ponto de vista operacional, na

medida em que a concessãa de financiamentos pressupoe a existéncia de
dernanda e de viabilidade técnica e financeira dos projetos apreseritados, 0
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oferecimento de garantias - conforme determina 0 § 20 do mesmo artigo - e,
no caso de municipios, a capacidade e a autorização para endividamento. A
simples reserva ou destinação de recursos para essas regiöes ou prioridades
definidas em audléncias nâo viabiliza sua aplicação efetiva, urns vez que e
insuficiente para garantir a existência de empreendimentos privados ou
pUblicos aptos a serem financiados. Assirn sendo, sornos pela aprovação da
Emenda n o 35, na forma da Subemenda no i; pela rejeição das Emendas n°s
21, 38 e 96 e pela prejudicialidade da Emenda n o 69.

As Emendas n°s 22 e 48, de identico teor, propöern a troca do termo
"tributos" pci "impostos", no inciso Ill do art. 25. 0 texto original, ao propor
corno condição para a concessão de subvenção social a municipios a
instituição e a arrecadacão de tributos de sua competéncia, extrapclou Os
objetivos de tal condição. Na verdade, tal condição não deveria atingir a
cobrança de taxas e contribuição de melhoria, que não são as mesmas para
todos os municipios. Alem do mais, é dificil a constatação do descumprimento
da norma. Assim, somos pea aprovaçâo da Emenda n o 22 e pela
prejudicialidade da Ernenda n° 48, de igual teor.

As Emendas n°s 23 e 44, de idéntico teor, determinam ao BDMG o envio
mensal a Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçarnentária da
Assernbléia Legislativa de relatório dos empréstirnos e financiarnentos
concedidos, destacando o beneficiario da parcela transferida ou amortizada e
seu endereco; o valor transferido ou recebido em amortização, por
beneficiário; c objeto do contrato de financiamento por beneficiário recebedor
ou pagante; a receita ou despesa financeira e orçamentária total do rnês
anterior e a acurnulada no ano.

Algurnas operaçOes realizadas pelo BDMG são relativas a fundos estaduais
por ele gerenciados. Estas operaçães tern registro no SIAFI e estão sujeitas a
fiscalizaçao da Secretaria de Estado da Fazenda, do práprio Tribunal de
Contas e, conforme prevê a proposição em análise, poderão ser analisadas
por rneio do SIAFI, quando este estiver disponivel para a Assembléia. Alérn
disso, existern normas do Banco Central que disciplinam alguns tipos de
operaçãO do BDMG, outras são relativas a linhas de crédito do BNDES, não
estando sujeitas a normatizaçäo estadual. Por Ultimo, a proposta fere
frontalmente o sigilo bancário, por isso nao acatamos as Emendas n°s 23 e
44.

As Ernendas n°s 26, 58, 59 e 99 propOem nova redacao para o art. 16 do
projeto, que trata da consignação de recursos para as propostas priorizadas
nas audiências pUblicas regionàis. Optarnos por acatar a Emenda n° 26 na
forma da Subemenda n° 1, apresentada no final deste parecer, por entender
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que ela contempla, de forma sintética, a proposta das demais. Desta forma,
sornos pela aprovação da Ernenda n° 26 na forma da Subemenda n°1, pela
prejudicialidade da Emenda n o 58 e pela rejeiçao das Emendas n°s 59 e 99.

As Emendas n°s 32 e 64 pretendem modificar o inciso I do § 1 0 do art. 25 do
projeto, reduzindo de 30% para 20% a contrapartida para a transferéncia de
recursos a municipio por convênio, para Os municipios pertencentes as
regiães administrativas do vale do Rio Doce, do vale do Mucuri e do Noroeste
do Estado. Urn nOmero muito reduzido de rnunicipios estâ sujeito a
contrapartida, visto que esta não atinge aqueles municipios cujo valor
recebido a titulo de transferOncia do ICMS for inferior ao FPM. A contrapartida
foi reservada apenas aos rnunicipios de maior pujança ecoriôrnica e, entre
estes, em urn percentual menor, para os que se situam na Area Mineira da
SUDENE. Durante a discussao, foi apresentada a Emenda n o ioi, que
propöe alteração do § 1° do art. 25, unificando a contrapartida a ser oferecida
pelos municipios corn repasse de ICMS superior ao do FPM, para que não
seja superior a 20%. Entendemos que a proposta é mais justa que a
constante do projeto, por isso opinamos peta aprovaçao da Emenda n° 101,
apresentada no final deste parecer, e pela prejudicialidade das Ernendas n°s
32 e 64.

A Emenda n° 53 acrescenta ao art. 10 do projeto o § 2°, que dispOe sobre a
isencão de contrapartida para os municipios mineiros integrantes da região da
SUDENE e os que tiverern decretado estado de calamidade pUblica ou
estiverem em estado de ernergéncia reconhecidos pelo Governo do Estadc.
0 art. 25 da proposição em tela trata da contrapartida e jâ atende a pretensão
da ernenda. urnpre-nos inforrnar que, no caso de situação de emergéncia,
não se exige o reconhecimento pelo Governador, e a contrapartida somente é
exigida daqueles municipios que recebarn repasse de ICMS superior ao de
FPM. Somos, então, pela rejeição da Emenda n° 53.

A Emenda n° 55 aitera a redação do inciso V do art. 10, visando a
assegurar urn investirnento minimo de 10% dos recursos orçamentários na
area da saüde. Concordando corn o mérito, este relator salienta que a
Constituição rnineira dispoe, em seu art. 158, que Os recursos para Os
programas de saüde não serão inferiores sos destinados aos investimentos
em transporte e sistema viârio. Adernais, o valor total do orçamento não serve
de base de cálculo para vinculaçâo de despesa, pois esse total incorpora
receitas vinculadas, como, por exernplo, as cotas-partes do ICMS dos
municIpios e outras, que não constituern efetiva disponibilidade de recursos
financeiros para os cofres estaduais. Entretanto, a redacão original do inciso
V menciona o parãgrafo Unico do art. 158, que já não existe, devido a
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alteraçao promovida pela Emenda a Constituiçâo n o 36, de 29/12/98, que
acrescentou paràgrafos 20 artigo e trarisformou 0 paragrafo Cinico em § 10.
Assim, optamos pela aprovaçâo da Emenda no 55 na forma da Subernenda no
1 apresentada no final deste parecer.

A Emenda n o 57 acrescenta parágrafo 20 art. 45, restringindo a abertura de
créditos suplernentares e especiais no caso de recursos provenientes de
convênios e operaçOes de crédito. A limitaçâo imposta pela emenda poderia
inviabilizar a continuidade das açães do Estado, pois a inovaçâo proposta
poderia reduzir o universo dos créditos orçamentârios a serem anulados,
praticamente impedindo a abertura de créditos adicionais. E iniportante
ressaltar que a matéria e disciplinada pela Lei Federal no 4.320, de 1964, que
nâo impöe restriçoes desta espécie. Desta forma, somas pela rejeiçäo da
Emenda n'57.

A Emerida no 60 modifica a redaçâo do § 4 0 do art. 25, que dispöe sabre a
dispensa de contrapartida em convénios para as municipios corn repasse de
ICMS inferior ao FPM. 0 texto original utiliza o termo "arrecadaçâo" de ICMS,
mas deveria referir-se ao recebirnento do repasse do ICMS, visto que não
compete aos municipios arrecadar ICMS. A emenda proposta dá nova
redaçao ao dispositivo, corrigindo-o, razão pela qual somas pela aprovacão
da Emenda no 60.

A Emenda no 62 propOe a modificaçao da redaçäo do inciso X do art. 10 e
do "caput" do art. 20, trocando a expressâo "Lei Complementar Federal n o 82,
de 27 de marco de 1995" pela expressäo "Lei Complementar Federal no 96,
de 31 de maio de 1999". Esta revogou a Lei Complementar no 82, de 1995, e
trata da mesma matéria, razão pela qual somas pela aprovaçâo da Ernenda
no 62.

A Enienda no 63 determina que o produto da alienação de açOes de
empresas pUblicas e sociedades de econornia mista de propriedade do
Estado seré investido, obrigatoriamente, nas areas de saUde e educaçao.
Samos pela rejeiçâo da ernenda, porgue a especificaçao da destinacâo de
recursos .resultantes da alienaçâo de açOes de entidades estatais pode
inviabilizar metas do planejamento estadual. Existem normas estabelecidas
em nivel federal e estadual que destinam o produto apurado nessas
operaçoes 20 pagamento antecipado de 20% do valor do refinanciamento da
divida pOblica estadual.

A Emenda no 65 destina 1% da receita total estimada para 2000 para
atender as despesas decorrentes de propostas de emenda. A lei
orçamentéria jé possui inUmeras vinculaçOes constitucionais, e algumas
emendas apresentadas ja contemplam rnetas e prioridades vinculadas 20
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orçamento participativo e a audiências püblicas regionals- Assim, nâo faz o
rnenor sentido vincular urna parcela da receita exclusivamente para o
atendimento de emendas. Par isso, somas pela rejeiçâo da Emenda no 65.

A Ernenda no 68 propãe a supressâo do art. 49, que dispae sabre a não-
apreciação de projeto de lei que conceda ou amplie beneficios de natureza
tributéria ou financeira, que venha desacompanhado de estimativa de
renOncia de receita, bern corno as despesas prograrnadas que serâo
anuladas. 0 art. 49 interfere na autonomia do Poder Legislativo, disciplinando
matéria sabre a qual sornente a seu Regimento Interno deve dispor, no
exercicio da competéncia privativa prevista no art. 62 da Constituiçao
Estadual. Par essa razâo, somas pela aprovaçäo da Emenda n o 68.

A Emenda no 70 propOe modificaçao na redação do § 30 do art. 40,
acrescentando a necessidade de autorizaçâo legislativa para a abertura de
créditos adicionais. 0 inciso V do art. 161 da Constituiçao Estadual veda a
abertura de crédito suplementar ou especial sern prévia autorização
legislativa, sendo, dessa forma, a emenda pertinente. Par isso, opinamos pela
aprovação da Ernenda no 70.

A Emenda no 71 propöe alteraçâo da redação do § 2° do art. 21, que trata
da exclusão de exigências para as caixas escolares das redes pQblicas
estadual e municipal de ensino, para 0 recebimento de recursos de
subvençâo social; porém, durante a discussao, foi apresentada a Emenda no
102, que propOe nova redaçâo ao art. 21, retirando a condicionarnento
expresso em seu "caput", e par conseqUência alguns de seus parégrafos.
Entendemos que a proposta apresentada pela Emenda no 102 é mais
apropriada que a original, prejudicando dessa forma a Emenda no 71. Par
esses motivos, somas pela aprovaçâo da Emenda no 102, redigida no final
deste parecer e pela prejudicialidade da Emenda no 71.

A Ernenda no 76 modifica a redaçäo do art. 42, acrescentando a
disponibilizaçao de dados relativos a remuneraçâo dos servidores dos trés
Poderes, do Tribunal de Contas e do Ministério Püblico, através do SIAFI e do
Sistema de Pagamento da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administraçâo. A publicaçâo no diãrio oficial do Estado jé satisfaz a
publicidade necessaria a matéria, näo fazendo o rnenor sentido o
investimento operacional em inforniática para incluir as inforrnaçöes no
sisternas referidos e disponibilizé-las a quem de interesse. Par esses rnotivos,
somas pela rejeiçâo da Emenda no 76.

A Emenda no 77 dé nova redaçao 30 inciso IV do art. 10 do projeto,
modificando a referéncia as agéncias financeiras oficiais, para a ünica
agéncia financeira que a Estado possui, o BDMG. Concordamos corn a
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rnodificaçâo proposta e somos pela aprovaçáo da Emenda n o 77.
A Emenda no 78 dé nova redacao 20 IflCISO I do art. 2°, definindo coma

prioridade a pagamento dos convénios empenhados em 1998 e ainda nâo
pagos no exercicio de 1999. Sem entrar no menlo da questão, é importante
ressaltar que esses convenias estào contabilizados em restos a pagan, näo
senda maténia pertinente a LDO. Por isso, somos pea rejeiçäa da Emenda no
78.

A Emenda no 79 acrescenta ao art. 20 a inciso Ill, que trata do repasse, pelo
Executivo, dos duodécimos aos demais Poderes e ao Tribunal de Contas e ao
Ministenio PUblico. A matéria esté discipFnada no art. 162 da Constituiçâo do
Estado, não sendo necesséria sua menção na LDO, razão pela qual somos
pela rejeiçâo da Emenda n o 79.

A Emenda no 80 modifica a redação do inciso XI  do art. 10, propando que a
demonstrativo do montanle e a natureza dos investimentos, que compóem a
proposta orçamentãria, sejam especificados par municipio e comarca. No que
se refere ao Poder Executivo, nâo ha problerna para se apresentar tal
demonstrativo par municipio, a que já ocorre norrnalrnente, porérn a
detaihamento par comarca no Executiva é desnecessário. Quanto ao
Judiciério, em que a comarca epresenta a menor nivel de hierarquia,
acatando sugestâo feita durante a discussâo do projeto, optamos por
apresentar unia subemenda a esta ernenda, danda major clareza 20 texto
proposto. Entendemos que a sugestâo e procedente e, através de consulta 20
Poder Judiciário, abtivemos a informaçao de que não ha inconveniência em
acatar tal sugestão. Dessa forma, apinamos pela aprovação da Emenda no 80
na forma da Subemenda n o i redigida no final deste parecer.

A Emenda no 81 propöe acrescentar inciso ao art. 10, determinando a
inclusâo na proposta orçamentária de urn demonstrativo de recursas a serem
aplicados na coricessâo de subvenção social e de auxIlio para despesa de
capital, discrirninado par secretarias e Assernbléia Legislativa. Achamos
importante a inclusáo desse demonstrativa, porém julgamos necessário
proceder a uma correçâo, generalizando a discriminacâo a ser feita par
unidades orçamentárias, que abrange todas unidades que possam ser
responséveis pela cancessão. Assim, somos pela aprovaçâo da Emenda no
81 na forma da Subemenda n o i, redigida no final deste parecer.

A Emenda no 82 altera a redação do art. 46, que trata das dotacöes
referentes a despesas corn publicaçâo de abs no Orgâo oficial, vedando a
publicaçâo de maténias noticiosas e publiciténias. E muita subjetivo o conceito
de matéria "noticiasa", e matérias publicitãrias nâo podem, par meio da LIDO,
ser restringidas. Cam panhas importantes de combate a doencas, corno par
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exemplo a dengue e a AIDS, são realizadas através de matérias publicitárias.
E inegável a importãncia dessas matérias e de outras que o governo
necessite para manter informado o cidadâo. Entendemos que a restriçâo não
é niatéria para a LDO e somos entâo pela rejeição da Emenda no 82.

A Emenda no 83 dá nova redaçâo ao titulo do Capitula V do projeto,
passando ele a se denon'iinar 'Da Politica de Aplicação da Agencia Financeira
Oficial". So temas uma agéncia financeira estadual, que é a BDMG, e não
várias, como a titulo original di a entender, razão pela qual sornos pela
aprovaçao da Emenda no 83.

A Emenda no 91 define como meta e priaridade para 2000 a gestãa dos
recursos para a saUde, exolusivamente par meio do Fundo Estadual de
Satde, excetuando-se as despesas corn pessoal. Tal medida, além de não
nepresentar meta nem prioridade, iria inviabilizar Os investimenlos da
Secretaria da SaUde; nâo é, portanto, conveniente do ponto de vista
administrativa. Por issa, somas pela rejeiçâo da Ernenda no 91.

A Emenda no 98 acrescenta parégrafo Unico ao art. 13, que impede a inicio
de novas obras, corn recursos livres do Tesoura Estadual, antes que as obras
que estejam paralisadas, em execuçao e iniciadas sejam concluidas. Tal
medida iria engessar a administraçâo pUblica, impedindo a execuçãa de
obras prioritárias diante de uma nova realidade, algumas delas decarrentes
de situação de calamidade püblica. Dessa forma, somos pela nejeição da
Emenda no 98.

Durante a discussao foi sugerido que fossem assegurados na lei
arçamentâria recursos para Fundo Estadual de Assislência Social - FEAS. A
meta cuja priorizagao e proposta é procedente; porém entendemas ser mais
conveniente sua inclusão conio urn inciso do art. 70 . Dessa forma, acatamos a
sugestaa, incluindo seu conteUdo no incisa XI desse artigo, na Subemenda no
1 a Emenda no 4, redigida no final deste parecer.

Canclusao
Em face do expasto, apinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no 343/99

em turno tinico, corn as Emendas n
o
s 16, 22, 60, 62, 68, 70, 72, 77, 83 e corn

as Emendas n
o
s 101 e 102 a seQuin apresentadas; corn as subeniendas que

neceberam o no I as Emendas n
o
s 2, 4, 11, 19, 26, 35, 55, 80, 81 e 100, a

seguir apnesentadas; pela rejeição das Emendas n
o
s 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44,45,46,47,
50, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 91, 96, 97, 98 e 99; e
pela prejudicialidade das Emendas n°s 24, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 41, 48,
49, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94
e 95.	 -
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EMENDA N o 101

De-se ao § 1 0 do art. 25 a seguinte redaçâo:
"Art, 25- ........................
§ 10 - A transferéncia de que trata 0 "caput" deste artigo terá finalidade

especifica e estarã condicionada ao oferecimento de contrapartida pela
Prefeitura beneficiada nâo superior a vinte por cento.".

EMENDA N o 102
Dé-se 30 art. 21 a seguinte redaçâo:
"Art. 21 - F vedada a celebragão de convênio corn Orgão ou entidade em

situação irregular constante na tabela de credores do Sistema Integrado de
Adrninistraçâo Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI/MG.

Parâgrafo Unico - As caixas escolares das redes piThlicas municipal e
estadual de ensino estâo dispensadas do disposto na Lei n o 12.925, de 30 de
junho de 1998".

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 2
Acrescente-se ao art. 20 o seguinte § 2 0, transformando o parágrafo ünico

em §1°:
"Art. 20- ....................
§ 20 - Durante o ano 2000, sempre que forem constatados acréscimos reais

de arrecada(;âo, o percentual que corresponder a esse crescimento real de
receitas seré aplicado na recornposiçâo dos vencirnentos do servidor pUblico
civil ou militar e do empregado pUblico das administraçães direta ou indireta,
observado 0 disposto no art. 169 da Constituição Federal e respeitados os
limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal no 96, de 31 de maio de
1999, devendo a proposta orçarnentária para 2000 prever esses recursos.".

SUBEMENDA No 1 A EMENDA N o 4
Dê-se ao art. 71 a seguinte redação:
"Ad. 70 - As açOes dos ôrgâos que cornpöem os Poderes Legisiativo,

Judiciário e Executivo, do Ministério POblico e do Tribunal de Contas
integrarao a lei orçamentária para 2000.

§ 1 0 - 0 Poder Executivo dará precedéncia, na alocaçâo de recursos no
orçamento para 2000 aos programas de governo constantes nos pianos
governamentais e aos objetivos, as rnetas e as prioridades constantes na
Constituiçâo do Estado.

§ 20 - Os programas de duraçâo continuada serâo detaihados no Piano
Plurianual de Acâo Governarnental para Os exercicios de 2000 a 2003,
observados as objetivos, as metas e as prioridades constantes na
Constituiçao do Estado, e em es$cial:

- a previsâo de recursos para a realização de discriminatOrias de terras
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pübhcas rurais e urbanas e para assentamento de trabalhadores rurais sem
terra;

ii - a consignacâo de dotaçio para atendimento ao Programa Bolsa-Escola.
III - nas açSes relativas a area da saüde:
a) incentivo a capacitaçao profissional e ac treinamento de pessoal pare

melhor atendimento na rede püblica;
b) estimulo a produçäo farmacéutica da Fundaçâo Ezequiel Dias - FUNED -

e incrernento da distribuiçâo de medicamentos especials e excepcionais;
c) ampliaçâo da rede da Fundação 1-IEMOMINAS e criaçâo de fébrica de

hemoderivados;
d) instituição da Rede FHEMIG Domiciliar;
e) instituiçâo do Programa para Tratarnento de Dependentes Quimicos;
f) priorizacão das acOes preventivas dos programas conveniados corn a

Sisterna Unico de SaUde;
g) prograrna de revitalizaçâo total da rede hospitalar da FHEMIG;
Ii) prograrna para capacitar o iaboratOrio de saUde pUbilca da FUNED a

fazer novos diagnosticos;
I) Prograrna de Saüde da Familia e Agente Cornunitário de SaUde;
j) investirnentos visando a aquisiçâo de equipamentos e a conciusâo de

obras relacionadas com as unidades de saüde e Os hospitals, incluindo a
construção, a reforma, a ampliaçâo e a aquisiçâo de equiparnentos para as
policlinicas da rede pUblica de saUde no Estado;

k) programas de prevencâo e controle de epidemias, como cólera, dengue,
verminose e de controle da qualidade de sangue nas coletas e
armazenamento nos hospitals e nos postos de sa)de dos municipios que
integrarn os vales do Jequitinhonha edo Mucuri;

I) fortalecimento das redes estaduais de sa&le, de referenda regional de
urgéncia e emergéncia e de atendimento a gestante de alto risco;

rn) destinaçâo de recursos para a implantaçâo de uma politica estadual
bésica na area da saüde, corn vistas a auto-suficiência do setor pUblico;

n) apoiar técnica e financeiramente a habilitaçâo dos municipios a condiçao
de gestâo plena do sistema municipal;

IV - programas voltados para o desenvolvirnento do turismo no Estado,
visando a implantaçâo e a exploraçao de empreendimentos nessa area,
dando prioridade aos investimentos em infra-estrutura:

V - recursos para o funcionamento adequado das Ouvidorias de Poilcia e
Ambiental;

VI - dotacão prôpria para o funcionamento do Corpo de Bombeiros Militàr e
para 0 seu reaparelharnento, sendo os recursos destinados as açoes voitadas
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para as atividades da Defesa Civil alocados no Corpo de Bombeiros referido;
VII - dotacâo especifica para combate aos efeitos da seca e para

programas de desenvolvimento da regiào mineira da SUDENE;
VIII - na politica de preservacâo e restauração do meio ambiente, bern

corno na proteçâo da diversidade e da integridade do patrirnônio genético do
Estado, priorizando-se, entre as açOes dos órgãos que a compOern, Os
seguintes prograrnas:

a) implantacâo e administraçâo de parques estaduais, reservas e unidades
equivalentes e promoçao do turismo ecolOgico;

b) preservação das bacias hidrograficas por meio de pianejarnento da
utilização das Aguas, bern corno divulgaçäo de inforniaçOes educativas sobre
problemas ambientais;

c) construçâo de barragens, preservaçäo de nascentes, preservação de
cursos de água, recuperaçäo de vegetaçäo nativa e matas ciliares nos
municipios que iritegram os vales do Jequitinhonha edo Mucuri;

IX - construcâo de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e de
disposicâo adequada do lixo para os niunicipios que integram os vales do
Jequitinhonha edo Mucuri;

X - execuçâo articulada de pianos, programas e projetos regionais e
setoriais dirigidos ao desenvoivirnento global das coletividades, consignando
dotaçOes especificas para implementaçâo de prograrnas:

a) de apoio a agroindUstria e ao setor industrial do Estado, priorizando as
microempresas, as pequenas e as médias empresas, incentivando os setores
de major potencial de inovação e de geraçäo de ernprego e renda:

b) desenvolvimento econOmico e social dos municipios mais carentes do
Estado, contribuindo para a reduçâo das desigualdades regionais;

a) de moradia popular;
Xi - a consignaçâo de recursos para o Fundo Estadual de Assisténcia

Social - FEAS -, criado pela Lei n° 12.227, de 2 de julho de 1996, que serão
apicados prioritariamente na execuçâo do Piano Estadual de Assisténcia
Social.".

SUBEMENDA N O i A EMENDA NO 11
Acrescente-se ao art. 80 o § 20, corn a seguinte redaçâo, transformando-se

o parégrafo Unico em § 10:

"Art. 8°- ...............
§ 20 - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçâo Gera[

enviará, ate 30 de setembro de 1999, a Comissâo de Fiscaiização Financeira
e Orçamentária da Assembiéia todos os parâmetros utihzados na estimativa
de receita da proposta orçamentária.".
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SUBEMENDA No 1 A EMENDA N o 19

Acrescente-se ao art. 45 o seguinte parágrafo:
"Art. 45- .............................
§ ... - A abertura de créditos suplementares ao orçarnento da Assembiéia

Legisiativa, resuitantes de anuiaçao parcial ou total de dotaçoes
orçarnentárias de seu próprio orçamento, será aprovada, ate os lirnites
legatmente autorizados, por deliberaçäo da Mesa da Assernbléia Legislativa,
encaminhando-se a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacâo
Geral, para as providéncias cabiveis.".

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA NO 26
DC—se ao art. 16 a seguinte redaçâo:
"Art. 16 - A Lei Orçarnentária consignará recursos para atendirnento das

propostas de natureza orçarnentária priorizadas no orçarnento participativo,
amplamente discutido corn a sociedade em audiências pUblicas regionait

Paragrafo ünico - Serão consignados na Lei Orçarnentária recursos
necessários para atendimento as propostas priorizadas nas audiências
pübhcas regionais realizadas ern 1997.".

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 35
De-se so art. 32 a seguinte redacâo:
"Art 32 - 0 Banco de Desenvolvirnento de Minas Gerais, instituiçâo

financeira oficial, integrante do sisterna financeiro estaduai, atuará no apoio
crediticio aos programas e aos projetos do Governo Estadual.

§ 1 0 - A agéncia financeira oficial observaré, nos empréstimos e nos
financiamentos concedidos, as politicas de reduçâo das desigualdades intra-
regionais e inter-regionais, de defesa e preservaçâo do rneio ambiente,
incluindo os investimentos destinados a financiar pianos de gerenciamento
hidrico e saneaniento básico, dando prioridade para o rnicroprodutor rural e
para a pequeno e médio produtores rurais, para a rnicroempresa e para a
pequena e a media ernpresas, bern coma para a setor informal, visando a
geraçao de emprego e renda.

§ 20 - Os ernpréstimos e os financiamentos da agéncia financeira oficiai
seräo concedidos de forma que Ihes seja, pelo rnenos, preservado o valor e
que seja garantida a rernuneraçâo dos custos de captaçâo.".

SUBEMENDA NO 1 A EMENDA N O 55
Dé-se ac inciso V do art. 10 a seguinte redacâo:
"Art. 5°- ............................

V - dernonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saüde,
para fins do disposto no § 1 0 do art. 158 da Constituição do Estado;".

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 80
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Dê-se 80 iriciso XII do art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 10 - .......................
XII - demonstrativo regionalizado do montante € da natureza dos

investimentos em obras previstos para 2000, especificados por municipio,
exceto no que se refere ao Poder Judiciàrio, que as especificará por
comarca.".

SUBEMENDA N O I A EMENDA NO 81
Acrescente-se 20 art. 10 0 seguinte inciso:
"Art. 10- ...............................
XIII - denionstrativo dos recursos a serem aplicados na concessâo de

subvençâo social e de auxilio para despesas de capital, nos termos da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964, distribuidos par unidades
orçamentárias.".

SUBEMENDAN°1 AEMENDAN° 100
DC--se ao art. 38 a seguinte redaçâo:
"Art. 38 - Para os fins de acompanhamento e fiscalizaçâo orçarnentaria, a

que se refere a alinea "b" do inciso I do art. 160 da Constituiçâo do Estado,
será assegurado a todos os membros da Assembleia Legislativa acesso ao
Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais -
SIAFI-MG.

Paràgrafo ünico - A Secretaria de Estado cia Fazenda enviará,
mensalmente, a Comissao de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária da
Assembléia Os seguintes relatOrios:

- Demonstrativo da Execuçäo da Receita Orçamentária da Aclministração
Direta e Indireta - Relatório SIAFI RFIAJ - 665;

II - Demonstrativo da Execuçâo da Despesa Orçamentária por Natureza,
Grupo de Aplicaçâo e Origem dos Recursos da Administração Direta e
Indireta - Relatório SIAFI RFIAJ -301;

III - Demonstrativo cia Execucâo Orçamentària da Despesa par Natureza cia
Administraçâo Direta e Indireta - RelatOrio SIAFI RFIAJ - 310;

IV - Balancete Patrimonial e Financeiro da Administraçâo Direta e Indireta -
Relatório SIAFI - 646.".

Sala das CornissOes, 6 de juiho de 1999.
Màrcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Rêmolo Aloise,

relator parcial - Alberta Pinto Coelho - Márcio Kangussu - Rogerio Correia -
José Henrique - Hely Tarquinio - Arlen Santiago - AntOnio Carlos Andrada -
Mauro Lobo - Cristiano Canedo - Sebastiâo Costa - Adelmo Carneiro Leâo -
Fábio Avelar - Auiton Vilela - Miguel Martini - Luiz Fernando Faria - Carlos
Pimenta - Maria Tereza Lara - Pastor George - Bené Guedes - Eduardo
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Brando - Alvaro Antonio.
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 185/99

Comissão de Turismo, lndUstria e Comércio
Relatorio

De autoria do Deputado Errnano Batista, o projeto de lei em tela reduz a
aliquota de ICMS em operaçOes internas destinadas ao cornércio.

A Cornissâo de Constituiçâa e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da materia.

Cumpre-nos, agora, examinar a proposiçâo quanto ao mérito, nos termos
regimentals.

Fundamentacâo
O projeto em análise estabelece que, na circulaçâo interna, a aliquota do

ICMS incidente sobre as mercadorias industrializadas, semi-acabadas e semi-
elaboradas destinadas ao comércio e a indOstria corresponderá a 2/3 daquela
aplicada quando tais bens se destinarem ac consumo.

A reducâo linear desse tributo, como pretende a proposiçâo, tern em vista
inverter o fluxo de comércio a favor do Estado. Portanto, e uma medida
louvavel.

Diversos Estados da Federacão vém acenando, atualmente, corn baixas
aliquotas de ICMS corn 0 nitido propOsito de levar para seus territôrios
indUstrias e empresas comerciais. E o resultado disso tern sido urns perda,
significativa para Minas, de recursos tributârios e de empresas, que deixam
de se instalar em nosso Estado ou se mudam daqui ern virtude do tratamento
que Ihes vern sendo dispensado em outras unidades da Federaçâo.

E preciso fazer reverter esse fiuxo, para alavancar a balança comercial
mineira. A guerra tributãria e uma realidade. Sendo atraente là fora o preço de
rnercadorias sirnilares as produzidas em nosso Estado, obviarnente a
consumidor vai adquiri-Ias onde melhor Ihe convérn. F se assim procede,
nossos comerciantes passam a vender rnenos, as indüstrias passam a
produzir menos, e, conseqüentemente, 0 Governo passa a arrecadar menos.
Resumindo, temos mais desemprego e menos recursos estatais para
investimento, sobretudo em areas sociais.

Enquanto nâo houver a reforma tributària propalada pelo Governo Federal,
corn vistas a elirniriaçäo dessa guerra tributária, dessa competição que sO traz
beneficios ao capital, temos de adotar, em nosso Estado, medidas de irnpacto
e de fortalecimento de nossa economia, nossas indOstrias e nosso comércio.

Apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda n° 1, corn vistas a
aprimorar a redacão do art. 1 0 do projeto, em conforrnidade corn a
terminologia tributária jé consagrada, inclusive, pela Constituiçâo da
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RepUblica.

Considerando que os Estados não podern estabelecer, sem autorização
prévia do Conseiho Fazendário Nacional - CONFAZ -, alEquota de ICMS
abaixo daquela estipulada para as operacöes interestaduais, apresentamos,
também, a Emenda n'2-

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 185/99

no 1 0 turno corn as Emendas n°s 1 a 2, a seguir redigidas.
EMENDA No 1

Substitua-se, no art 1°, a expressào "cia circulaçâo interna" por '1nas
operaçöes internas".

EMENDA NO 2
Acrescente-se ao art. 100 seguinte § 21 , renumerando-se o parégrafo tnico

para § 1°:
"Art. 1°- ..................................................................................
§10

§ 20 - A aliquota de que trata 0 "caput" deste artigo não poderá ser inferior a
prevista para as operaçOes interestaduais, ressalvado o disposto no inciso VI
do § 20 do art. 155 da Constituição Federal.".

Sala das CornissOes, 7 de juiho de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Pastor George, relator - Alencar da Silveira

Junior.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 307/99

Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obras Publicas
RelatOrio

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n° 307/99 atribui
ao DER-MG a responsabilidade pela construçâo, peta rnanutenção e por
reparos de trechos de estrada que menciona.

Cumpridas as formalidades regimentals, o referido projeto foi exarninado
pela Cornissão de Constituiçao e Justiça, que conctuiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vern, agora, a proposição a esta Comissão,
para receber parecer quanto ao menlo, obedecido o disposto no art. 188, c/c
oart. 102, XII, "b', do Regirnento Interno.

Fundarnentaçâo
A proposição ore examinada insere no rol de atribuicôes do DER-MG a

construção, a manutenção e reparos dos trechos urbanos de estradas sob
sua jurisdiçãa DispOe, ainda, 0 projeto, no parágrafo Unico do art. 1 0, que
caso o rnunicipio err que se situar o referido trecho se manifeste peto
contrário, o DER-MG estaré isento da referida responsabilidada
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Cunipre analisar a matéria a Iuz da Lei n o 11.403, de 21/1/94, que

reorganiza a estrutura administrativa do DER-MG, dispae sobre sua estrutura
orgãnica e fixa suas competências.

Segundo os incisos III a V do art. 3 0 dessa lei, são, entre outras, as
seguintes as atribuiçoes do DER-MG: executar, direta e indiretamente, os
serviços de projetos,implantacão, pavimentacão, conservacâo, recuperacão
e meihorarnento em estradas de rodagern sob sua jurisdicão" (Grifo nosso);
manter as condiçOes de operação, corn segurança e conforto, das estradas
de rodagem sob sua jurisdiçao e responsabilidade; manter a conservação das
estradas de rodagem estaduais.

Com efeito, a matéria versa sobre bens do Estado, particularrnente sobre
bens püblicos de uso comum, ern conformidade corn o art. 66, I, do COdigo
Civil. A Constituiçao mineira estabelece, no art. 61, XIV, que cabe a este
parlamento dispor sobre todas as matérias de competéncia do Estado, em
especial, sobre bens de dorninio pUblico.

A prcposiçao em tela vem explicitar e reforçar o aludido ordenamento
juridico, pois se verifica que, independenternente de o trecho de rodovia
estadual ser urbano ou nâo, caberá ao DER-MG cuidar dele, pois a Lei no
11.403 nâo exclui da competéncia da autarquia trechos urbanos de rodovia
estadual.

Assim, a proposiçâo sob comento vem ratificar dispositivos constantes na
Lei n° 11.403, Os quais jé trouxemos a colação, dirirnindo eventuais dUvidas
existentes nas relaçoes entre a municipalidade na qual o trecho rodoviário se
situa e o DER-MG tsso porgue, na prática, tern acontecido de 0 DER-MG não
se achar na obrigaçao de cuidar da conservação dos referidos trechos
urbanos, por faltar expressa disposição normativa nesse sentido. Logo, com a
aprovação da proposiçâo ora analisada, a discussâo quanto a essa
responsabilidade é posta a termo.

Conclusao
Diante do exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n° 307/99 no 11

turno, na forma .proposta.
Sala das Comissoes, 6 dejulho de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Wanderley Avila, relator - Bilac Pinto.

PARECER PARk 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 315/99 E SOBRE A
EMENDA NO 1

Relatorio
De autoria do Deputado Datmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epIgrafe

autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas
operaçOes internas com conglomerados de madeira.
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Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi apreciado inicialmente
pela Cornissâo de Ccnstituiçao e Justica, que opinou pela sua juridicidade,
constitubionalidade e legalidade.

Em obedlencia ao art. 173, § 20, do Regimento Interno, o Projeto de Lei no
409/99, que acrescenta dispositivo a Lei no 6.763, de 26 de dezembro de
1975, autorizando o Fader Executivo a reduzir a carga tributária nas
operaçOes corn mOveis, foi anexado a proposiçäo em tela.

Atendendo a requerimento do autor, a Presidéncia da Casa, corn
fundamento no art. 141 do Regimento Interno, incluiu o projeto na ordem do
dia para votação em Plenário, em virtude de ter-se esgotado o prazo pare
exame da proposiçâo pela Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e
Orçarnentaria, a que fora distribuido. Durante a discussäo foi apresentada a
Ernenda no 1, do próprio autor Nos termos do § 2° do art. 145 do citado
regimento, este relator passa a emitir seu parecer sabre o projeto e a Emenda
no 1 apresentada em Plenário.

Fundamentaçao
Conforme dispöe o art. 97 do Codigo Tributario Nacional somente a lei pode

estabelecer a majoração de tributos, ou sua reduçäo. A proposiçâo sob
cornento està em consonância corn este comando legal quando acrescenta
parágrafo ao art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a
aliquota do ICMS de 18% (dezoito par cento) para ate 12% (doze par cento)
nas operacoes internas corn conglomerados de madeira.

0 Projeto de Lei no 409/99 guarda sernelhança corn o projeto ora
examinado aurnentando, porérn, o raio de abrangéncia do beneficio fiscal.
Esse projeto reduz a carga tributária de rnôveis de metal, de madeira, de
plástico e de outras rnatérias que estâo classificados na posiçâo 9403 da
NBM/SH - Nornenclatura Brasileira de Mercadoria / Sisterna Harmonizado. Tal
medida fará corn que o setor moveleiro tenha possibilidade de recuperar e
aurnentar o nivel de suas atividades, gerando dividendos econôrnicos e
sociais, tendo ern vista tratar-se de setor industrial que absorve mâo-de-obra
de forma intensiva. Acrescente-se, ainda, que o nosso Estado possul
vantagens cornparativas quanta a disponibilidade de matéria-prima e posiçâo
geogréfica favorável ao escoarnento da produçäo. Assirn, estamos
apresentando ao final o Substitutivo no 1, considerando essas avaliaçôes.

A Ernenda no 1, do prOprio autor do projeto, propOe a reduçâo da carga
tributéria, para ate 12% (doze par cento), nas operaçOes internas cam
matérias-primas, produtos e subprodutos florestais advindos de florestas de
produçäo. Jé 0 objeto do projeto original e do Projeto de Lei no 409/99 nâo
atinge a cadeia de insumos e seu objetivo restringe-se apenas ao aumento da
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competitividade da saida de mOveis da indOstria. Além dissd; a ernenda
estende 0 beneficio a quaisquer saidas de produtos, nâo indicando, de forma
precisa, as operaçoes que devam ser beneficiadas pela reduçâo E
importante ressaltar que as produtos florestais tern outrasaplicaçOes, corno
na indüstria de celulose e na produçâo de carvào vegetal, que extrapolam as
objetivos do projeto, e que a reduçäo de carga tributãria proposta pela
emenda implicaré em perda significativa de receita. Par essas razôes,
opinamos pela rejeiçâo da Ernenda no 1.

Através do substitutivo que apresentamos, aproveitamos a oportunidade
para alterar 0 art. 39 da Lei no 13.243, de 23 de junho de 1999. Tal dispositivo
carece de nova redacao, visando a dar major clareza a intençâo do legislador,
no que se refere a definiçâo do periodo de constituiçao dos créditos e o prazo
para obtenção do beneficio sabre multas par infraçâo a legislação forestal.

Finalrnente, vale registrar que a proposiçâo em anélise assim como a de no
409/99, está err sintonia coma o inciso VI do § 2 0 do art. 155 da Constituiçâo
Federal, que permite que 0 Estado reduza, independenternente do Conselho
Nacional de Politica Fazendária - CONFAZ, a aliquota interna do ICMS ate o
limite rnéximo da aliquota interestadual, que e de 12% (doze par cento) para
as regiOes Sudeste e Sul, nos termos da Resoluçâo no 22, do Senado
Federal.

Conclusâo
Diante do exposto, nosso parecer e pela aprovaçao do Projeto de Lei no

315/99, no 1 1 turno, na forma do Substitutivo no 1 abaixo redigido e pela
rejeição da Emenda no 1.

SUBSTITUTIVO N O 1
Acrescenta dispositivo a Lei no 6.763, de 26 de dezernbro de 1975,

autorizando 0 Fader Executivo a reduzir a carga tributária nas operaçOes que
especifica e dá outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte § 16:
"Art. 12-...
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçöes previstos em regularnento, a reduzir a carga tributãria para ate 12%
(doze par cento) nas operaçOes intemas promovidas pelo estabelecirnento
industrial, corn mOveis classificados na posicâo 9403 da NBMISH e corn
painéis de madeira industrial izada, classificados nos cOdigos 4410.19.00,
4411.11.00, 4411.19.00, 4411.21.00 e 4411.29.00 da NBM/SH.".

Art. 20 - 0 "caput" do art 39 da Lei no 13.243, de 23 de.junho de. 1999,
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passa a vigorar corn a seguinte redaçâo:

"Art. 39 - 0 credito constituido de multa por infracâo a legislacão Ilorestal,
autuado ate 30 de abril de 1999, formalizado ou näo, poderá ser pago, ate o
dia 31 de agosto de 1999, corn as seguintes reduçoes:".

Art. 30 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Gil Pereira, relator.

EMENDA NO 1 AO PROJETO BE LEI N O 315199
Art..... - Be-se 80 art. 1 0 do Projeto de Lei n° 315/99, a seguinte redaçâo:
"Art. 1 0 - 0 art. 12 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte paragrafo:
Art. 12- ......................
§ ,,.. - Fica o Pader Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçoes previstos em regularnento, a reduzir para ate 12% (doze por cento)
a carga tributária nas operaçöes internas corn matérias-primas, produtos e
subprodutos fiorestais advindos de florestas de produção.".

Sala das Reuniöes, 2 de junho de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Justifica a presente emenda, onde faco incluir as matérias-

prirnas, produtos e subprodutos fiorestais advindos de florestas de producâo,
o tratarnento isonOmico corn as dernais categorias de rnadeira, além dos
aglornerados. Realmente em estados limitrofes de Minas Gerais, as matérias-
primas, os produtos e subprodutos florestais obtiverarn urna reducâo. no
ICMS, de 18% para 12%; no Espirito Santo esse indice caiu para 7%, o que
vem desmotivando as indUstrias mineiras a adquirirem as produtos mineiros.

Vale ressaltar que aqui incluem-se a madeira em tora e a processada
(tábuas, vigas, caibros, pontaletes, pallets e outros), os paineis de madeira,
entre Os quais se incluem os aglonierados, o MDF, OSB, chapas de fibra e os
colados lateralmente, os compensados, as laminados e 0 carvâo para usa
doméstico.

Minas Gerais é o Unico Estado brasileiro a produzir carvâo para uso
dornéstico, corn selo ambiental, garantia de respeito e proteçäo ao rneio
ambiente; no entanto, a carvâo paulista, sem as custos ambientais, invade o
Triângulo Mineiro e a Sul de Minas, principalmente devido 80 custo de 12%
de ICMS, a que faz corn que p0558 competir corn vantagem no mercado
nacional.

A reduçáo pretendida atende ao disposto no art. 155, inciso VI, da
Constituiçäo Federal, sern necessidade de prévia deliberacâo dos Estados e
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do Distrito Federal no âmbito do Conseiho Nacional de Politica Fazendaria -
CONFAZ.

Par estas razOes, e as aduzidas no Projeto de Lei n° 315/99, e,
principalmente, porque Minas Gerais nâo pode continuar perdendo suas
indUstrias e seus investirnentos, aguardo de meus pares a aprovaçâo a
presente emenda.

EMENDAS A0 PROJETO BE RESOLUçAO N O 408/99
EMENDAN°1

Dé-se ao art. 10 do ProjetO de Resolucâo n° 408199 a seguinte redaçâo:
"Art. 1°-As garantias por débitos de responsabilidade do Estado de Minas

Gerais no Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Rernanescente da Conta
de Resultados a Compensar - CRC -, assinado corn a Companhia Energética
de Minas Gerais - CEMIG -, poderâo incluir, de acordo corn o que dispuser a
termo aditivo, os dividendos devidos ao Estado de Minas Gerais por sua
participaçäo no capital social da CEMIG e, coma garantia suplernentar, as
receitas da COMIG.".

Fâbio Avelar
Justificaçâo: Não e concebivel que 0 governo do Estado de Minas Gerais

tenha urn discurso e execute urna prãtica completarnente oposta. Trocar as
garantias dadas a CEMIG, originatmente receitas oriundas do FI DE, par
recursos de receitas próprias da COPASA-MG nâo nos parece coerente.

Alérn de se privitegiar o sócio minoritário da CEMIG, ha urn nItido prejuizo a
COPASA-MG. 0 Estado, majoritário na CEMIG, obtérn regularmente
dividendos em valores mais que suficientes para garantir junta a prOpria
ernpresa a débito para corn ela existente.

EMENDA N O 2
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Da irnplementaçäo do disposto no art. 1 0 desta resolucão nào

poderá resultar perda para a COPASA-MG e para a COMIG,
responsabilizando-se o Tesouro do Estado pelo cumprimento do disposto
neste artigo.".

Sala das ReuniOes,
Rogério Correia
Justiflcação: A COPASA-MG e a COMIG passarâo, corn o projeto, a dar

cobertura a operaçào que envolve a contrato de divida do Estado para corn a
CEMIG, decorrente da aquisição de créditos a compensar. Diante disso,
torna-se necessârio, para a preservaçâo do patrimönio daquelas empresas,
que o tesouro tambérn se responsabilize por eventuais perdas que possarn
ocorrer.
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PARECER SOBRE A EMENDA N o 1, AO PROJETO DE LEI NO 78/99
Comissâo de Defesa do Consumidor

Relatario
0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, tern

como objetivo limitar o valor da multa de mora decorrente do inadimplernento
da obrigaçao do pagamento pelo serviço de abastecimento de água e coleta
de esgoto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

Durante a fase de discussao da rnatéria no 10 turno, fol apresentada, em
Plenário, a Ernenda n o 1, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a qua[ foi
encarninhada a esta Comissao para receber parecer na forma do art. 188, §
20, do Regirnento Interno.

Fundamentaçäo
A ernenda em análise objetiva ampliar o beneficio da reduçâo da multa,

aplicando-se o mesmo percentual também a outros serviços pUblicos, e não
somente áquele previsto originalmente no projeto (àgua e coleta de esgoto)
Já o parágrafo Unico inserido na emenda em apreço torna a medida ainda
mais abrangente, quando estende a reduçâo da aliquota aos debitos corn a
Fazenda PUblica.

No que se refere aos serviços pübticos, de maneira geral, entendemos
acertada a rnedida proposta. A exploraçâo desses serviços deve-se
enquadrar nas normas de proteçâo 20 consumidor, especialmente nas
disposiçoes coritidas na Lei Federal rt° 8.078, de 1990, que contérn o Código
de Proteçao e Defesa do Consumidor. A referida lei, em seu art. 52, já limita a
2% a multa pelo inadimplemento de obrigaçâo quando ha outorga de crédito.
Ha muito que nossos tribunals vém aplicando tal regra as relaçães entre
consumidores e prestadoras de serviços pUblicos. De igual modo, ate mesmo
as escolas tern sido condenadas a reduzir as multas previstas em seus
contratos aos patamares estabelecidos no citado art. 52 do Côdigo do
Consumidor.

Já quanto a inadimpléncia no que diz respeito ac recolhirnento de tributos,
ou a quaisquer outras dividas corn a Fazenda PUblica Estadual, entendemos
ser imprOpria a aplicaçâo do percentual de 2%. Nesses casos não està
presente a denorninada relaçâo de consumo caracterizada pela citada Lei
Federal n° 8,078, de 1990. Trata-se de uma relaçâo juridica completamente
distinta, que deve ser norteada pelas regras do direito tributérlo Cu mesmo
administrativo.

E oportuno lenibrar que corneçou a vigorar em 23 de junho do corrente ano
a Lei n° 13.243, que disciplina a anistia e a remissão de crédito tributário do
Estado. A referida norma concede desconto de ate 95% no valor das multas

465
de ICMS. A operacionalizaçâo de tais descontos iniciou-se no dia 617199, em
razäo da publicaçao do Decreto no 40.455 nessa data. Por tais fundanientos,
entendemos ser oportuno acolher a emenda em anélise na forma da
Subemerida n° 1, que exctui 0 parágrafo ünico da proposiçâo.

Conclusao
Pelas razães aduzidas, opinamos pets aprovaçäo da Emenda n° 1,

apresentada em Plenário ac Projeto de Lei n° 78/99, na forma da Subemenda
n° 1,a seguir redigida.

SIJBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 1
D@-se ao art.1 0 a seguinte redaçao:
"Art. 1 0 - A multa de mora decorrente do inadirnptemento de obrigação de

pagamento dos servicos pUblicos, prestados diretamente ou mediante
concessâo ou permissâo, não será superior a dois por cento do valor do
debit p.".

Sala das CornissOes, 6 de julho de 1999.
Joâo Paulo, Presidente - Bené Guedes, relator - Antonio Andrade - Elaine

Matozinhos.
SUBSTITUTIVO NO 2 AO PROJETO DE LEI N O 187/99

lnstitui 0 Programa de Formaçâo do PatrimOnio do Servidor Püblico e dos
Militares do Estado de Minas Gerais, revoga a Lei n° 5.719, de 22 de junho de
1971, e dé outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituido o Programa de Formação do PatrimOnio do Servidor

Püblico e dos Militares do Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - 0 Programa de que trata 0 artigo anterior tem as seguintes

finalidades:
- assegurar o pagamento de abono pecuniãrio no valor de urn salârio

minimo anual ao servidor pUblico e aos militares que percebarn do Estado ate
dois salârios minimos de vencimento ou soldo mensal;

II - desenvolver programas de qualificacâo, treinamento e desenvolvirnento
do servidor pUblico e dos militares;

Ill - garantir a formação do patrimOnio do servidor pUblico e dos militares.
Art. 30 - Constituem recursos para a execução do prograrna:
I - dois por cento das receitas correntes liquidas do Estado;
II - dois por cento das transferéncias recebidas do Governo da Uniâo por

meio do Fundo de Participação dos Estados;
Ill - oito décimos por cento da receita orçamentéria, inclusive transferéncias

e receita operacional das autarquias, empresas püblicas, sociedades de
economia rnista e fundaçOes.
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Parágrafo ónico - Os recursos de que trata o artigo serâo depositados ate a

quinto dia 6til de cada més.
Ad. 40 - Os recursos de que trata 0 artigo anterior serão distribuldos

igualmente entre todos os servidores pUblicos e militares em atividade, após
deduzidos o percentual empregado conforme previsto no art. 8 0 e o valor
pago relativo ao abono.

Art. 50 - A Secretaria de Estado da Fazenda, a que competira a
administraçâo do programa, providenciara a abertura de contas
individual izadas para cada servidor e militar em instituiçoes f'inanceiras
pOblicas ou privadas, autorizadas pela administraçao da referida Secretaria.

§ 1 0 - Os valores creditados na forma do artigo são inalienáveis e
impenhoráveis.

§ 20 - Os depôsitos efetuados em cada conta, observado o disposto no § 11
do art. 50 da Lei Complementar n° 8, de 3 de dezembro de 1970, não estão
sujeitos a imposto de renda ou contribuição previdenciãria nem se
incorporani, para nenhum firn, a remuneração do cargo ou do emprego
pUblico.

§ 31 - Os recursos existentes em cada conta serão aplicados de rnodo a
preservar seu valor real.

§ 41 - Par ocasião de sua aposentadoria, transferencia para a reserva ou
invalidez, o servidor ou mulitar titular da conta poderá receber Os valores
depositados em seu nome; ocorrendo a sua mode, esse valores serão
atribuidos aos dependentes e, em sua falta, aos sucessores.

§ 50 - 0 disposto no parâgrafo anterior aplica-se ao servidor não estável,
exonerado com base no inciso II do § 30 do art. 169 da Constituição da
RepUblica.

§ 60 - Na forma das normas legais especificas, o servidor ou militar poderá
requerer a Iiberação dos saldos de seus depôsitos para utilização total ou
parcial na compra de casa própria.

Art. 60 - 0 abono anual referido no inciso I do art. 2 0 será pago no més do
aniversário do servidor ou do militar.

Art. 70 - Fará jus ao beneficlo previsto no inciso I do ad. 2° o servidor e a
militar que:

- não houver faltado a mais de trés dias de trabaiho no exerciclo anterior;
II - tiver obtido, no minimo, setenta por cento na avaliação de desempenho.
Paragrafo ànico - A avaliação de desempenho observará, entre outros, as

critérios de produtividade, disponibilidade e eficécia.
Art. 80 - Dos recursos referidos no art. 3 0, ate cinco par cento serão

utilizados visando a consecução do objetivo previsto no inciso II do art. 20.
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Art. 90 - 0 Poder Executivo organizaré o cadastro geral dos beneficiários

desta lei, corn base nas informaçOes prestadas pelos Orgãos e pelas
entidades das adrninistraçoes direta e indireta. 	 ...

Art. 10 - A fiscalizacão do programa cabe a um conseiho constituido por:
I - um representante do Poder Executivo;
II - um representante do Poder Judiciario:
Ill - urn representante do Poder Legislativo;
IV - urn representante do Ministério PUblico;
V - urn representante dos servidores do Poder Executivo;
VI - urn representante dos servidores do Poder Judiciário;
VII - urn representante dos servidores do Poder Legislativo;
VIII - urn representante dos servidores do Ministério Páblico.
§ 1 0 - 0 Secretário de Estado da Fazenda representaré 0 Poder Executivo e

presidiré 0 conselho referido no artigo.
§ 2° - 0 conselho enviará trimestralmente a Assembleia Legislativa re!atário

discriminando més a mês as depôsitos feitos e o montante de recursos do
prograrna, bern como a sua aplicação.

§ 30 - 0 conselho terá entre suas atribuiçOes a de deliberar sobre a
aplicação dos recursos referidos no art. 80.

Art. 11- 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 12- Esta lei entra em vigor em 1 0 de janeiro de 2000.
Art. 13 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, em especial a Lei n°

5.719, de 22 de junho de 1971.
Sala das ReuniOes, dejunho de 1999.
Sebastião Navarro Vieira
Justfficação: 0 Projeto de Lei n° 187/99, do Deputado Rogerio Correia, visa

a cancelar a adesão do Estado de Minas Gerais ao Prograrna de Forrnação
do Patrimônio do Servidor POblico - PASEP -, instituido pela Lei
Complementar n° 8, de 3/12/70, ao mesmo tempo que cria prograrna análogo
no âmbito do Estado.

A justtficação apresentada pelo nobre parlamentar para tal medida baseia-
se no fato de a referido Programa não ter atingido seu objetivo principal - o da
formaçao do patrimônio do servidor püblico -, além de representar para 0
Estado uma aplicação de recursos rnaior que o beneficio pago pela Uniao aos
servidores estaduais.

Fomos designados como relator da matéria na Cornissão de Adrninistracao
PUblica e estávamos realizando estudos para a emissão do parecer, quando
fomos surpreendidos por um requerirnento que motivou a remessa imediata
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da matéria para a Comissao de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária, sem
que pudéssemos concluir nosso trabaiho.

Concordarnos corn o autor da proposiçâo quanto ao fato de que Os recursos
hoje pagos pelo Estado a Uniäo e destinados ao PASEP poderao trazer
maiores benefIcios se aplicados pelo próprio Estado. Entretanto, entendemos
ser necessário, urna vez revogada a Lei no 5.719 1 de 2216/71, que propiciou a
adesäo do Estado ao PASEP, apresentar uma proposta mais ampla para 0
Programa de Formação do PatrimOnio do Servidor e dos Militares do Estado
de Minas Gerais.

Par esse motivo, estamos apresentando este substitutivo, que define vários
aspectos novos do Programs, tais como a gestâo e a fiscalizaçâo dos
recursos, o percentuat para apticaçâo em projetos de aperfeiçoamento do
servidor e a previsâo de saque em caso de exoneraçâo de servidores näo
estáveis. Esta Ultima inovação faz-se necessâria em virtude da Emenda a
Constituicao n o 19, de 4/6/98, que, mediante o art. 21, alterou a redacâo do
art. 169 da Constituiçao Federal, possibilitando a exoneração de servidores
estáveis e não estáveis, corn previsão de indenização apenas para Os
primeiros. E nosso ponto de vista que a Estado, a exemplo da iniciativa
privada, deve, em caso de exoneraçâo, garantir ao servidor,
independenternente da estabilidade, uma indenizacâo que Ihe possibilite
enfrentar o periodo err que estiver a procura de novo emprego. Esperamos
corn esta proposta contribuir para uma discussão mais aprofundada da
matéria.

SUBSTITIJTIVO N O 1 AO PROJETO DE REsoLucAo NO 408/99
DispOe sobre a oferecimento de garantia em operaçâo de crédito realizada

entre o Estado de Minas Gerais e ernpresas pUblicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art 1 0 - As garantias por débitos de responsabilidade do Estado de Minas

Gerais no Contrato de Cessâo de Credito do Saldo Remanescente da Conta
de Resultados a Compensar - CRC -, assinado com a Companhia Energética
de Minas Gerais - CEMIG-, poderao incluir, de acordo corn o que dispuser a
termo aditivo, Os dividendos a que tenha direito a Estado, na qualidade de
acionista da mesma.

Art. 20 - 0 Poder Executivo encaminhará a Cornissão de Fiscalizacâo
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, para conhecimento, cOpia integral dos instrumentos contratuais
utilizados para a consecução do disposto nesta resoiuçâo.

Art 3° - Esta resolução entra err vigor na data de sua publicação.
Art 40 - Revogam-se as disposicöes em contário.
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Chico Rafael

COMUNICAQOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçAO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 6/7199, a seguinte comunicaçào:
Do Deputado Marcelo Goncalves, informando a Casa o falecimento do Sr

Ubiratan Viana, ocorrido em 1 017199, em Pedro Leopoldo. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO 1-IORIZONTE, SE)CFA-FEIRA, 9 DE JULHO DE 1999

ATAS

ATA DA 538 REUNIAO ORDINARIA, EM 717/99
Presidencia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Eduardo

Brandâo
Sumario: Comparecimento - Abertura - l a Parte: l a Ease (Expediente): Ata -

2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçâo de ProposiçOes: Projetos de Lei
n

o
s 437 a 6/99 - Requerimentos n

o
s 458 a 462/99 - Requerimentos dos

Deputados Paulo Piau, Sargento Rodrigues (2), Arlen Santiago, Ivo José e
Alberto Pinto Coelho e das Comissoes de Direitos Humanos e de SaUde, das
CPIs da Carteira de Habilitaçâo e da CEMIG e da Comissao Especial do
Colera no Vale do Jequitinhonba - ComunicaçOes: ComunicacOes das
Comissoes do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Turismo e dos
Deputados Arlen Santiago, Maria José Haueisen, Maria Olivia, Mauri Torres,
Cristiano Canedo (2) e Ronaldo Canabrava (2) - Questöes de ordem -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Marco Regis, Durval Angelo,
João Paulo e Joâo Leite - 2 0 Parte (Ordem do Dia): i Ease: Abertura de
lnscriçöes - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de ComunicacOes -
Despacho de Requerirnentos: Requerimentos da Comissâo de Direitos
Humanos e dos Deputados Sargento Rodrigues e Arlen Santiago e outros;
deferirnento - Discussâo e Votaçao de Pareceres: Prosseguimento da
discussão do parecer da Comissâo Especial para lndicaçâo do Titular da
UTRAMIG; discursos dos Deputados Hely Tarqüinio, Antonio Carlos Andrada
e Paulo Piau; encerramento da discussâo; votaçäo secreta; aprovaçäo;
declaraçães de voto - Discussao do parecer da Comissâo Especial para
lndicaçao do Titular do IMA; encerramento da discussão; discurso dos
Deputados Miguel Martini, Paulo Piau, Márcio Kangussu, Hely TarqUinio,
Márcio Cunha, Ermano Batista, Antonio JUlio, Sebastiâo Costa e Joâo Leite;
aprovação - Votaçao de Requerimentos: Requerimento do Deputado Alberto
Pinto Coelho; discursos dos Deputados Miguel Martini, Paulo Piau, Hely
Tarqüinio, Fábio Avelar, Carlos Pimenta, Alberto Pinto Coelho, Mauro Lobo e
Joâo Leite: requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; deferimento -
Requerimento do Deputado Ivo José; aprovaçäo - Requerirnento da CPI da
CEMIG; discursos dos Deputados Amilcar Martins e Bilac Pinto; aprovaçâo -
Requerimento da CPI da Carteira de Habiiitação; aprovaçâo - Requerimento
da Comissao de SaUde; aprovaçâo - Requerimento da Comissao Especial do
COlera no Vale do Jequitinhonha; aprovaço - Requerimentos n°s 200 e
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203/99; aprovaçâo - Requerimento no 204/99; aprovaçâo na forma do
Substitutivo no -1 -Requerimento no 205/99; aprovaçao corn a Ernenda no 1 -
Requerimento no 212/99; aprovação na forma do Substitutivó no 1 -
Requerimento no 363199; aprovaçâo; declaraçâo de voto - Decisao da
Presidéncia; questâo de ordem - 2 a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussâo e Votaçâo de ProposiçOes: Prosseguimento da discussâo, em 10
turno, do Projeto de Resoiução no 408/99; discursos dos Deputados Fábio
Avelar, Mauro Lobo e Paulo Piau; questac de ordern; charnada para
recomposiçao do nUrnero regimental; existéncia de "quorum" para a
continuaçâo dos trabaihos; discursos dos Deputados Miguel Martini e AntOnio
Carlos Andrada; prorrogação da reuniâo; apresentaçâo do Substitutivo n o 1 e
das Ernendas n

o
s 1 e 2; encerramento da discussão; encarninhamento do

projeto corn o substitutivo e as emendas a Cornissao de Fiscalizaçao
Financeira - Discussao, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 315/99; emissâo de
parecer pelo relator; questâo de ordeni; suspensâo e reabertura da reuniâo;
discursos dos Deputados Paulo Piau e Miguel Martini; encerramento da
discussâo; votaçâo do Substitutivo no 1, salvo ernenda; aprovação; votaçao
da Emenda no 1; rejeição - 3a Parte: Leitura de ComunicaçOes - Encerramento
- Ordem do Dia.

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

Adelino de Carvalho - Adeirno Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho
Silveira - Alton 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 Morals - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canedo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandao - Eduardo Daladier - Eduardo Herrneto - Elaine Matozinhos
- Elbe Brandao - Elmo Braz - Errnano Batista - Fábio Avelar - Hely TarqUinio -
No José - João Batista de Oliveira - Joao Leite - Joao Paulo - Joâo Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marcio
Kangussu - Marco Regis - 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 - Sebastiâo Costa - Wanderley Avila.

Abertura
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o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As l4hOlmin, a lista de
comparecirnento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniáo. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secretario, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

laparte
1 3 Fase (Expediente)

Ata
-0 Deputado Luiz Fernando Faria, 2°- Secretário "ad hoc", procede a leitura

da ata da reuniâo anterior, que e aprovada sem restriçOes.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposiçoes

o Sr. Presidente - Nâo havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçôes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI NO 437/99

Declara de utilidade pUblica a Casa de Assisténcia 80 Manor Gotinha
d'Agua, corn sede no Municipio de Ribeirâo das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1°- Fica declarada de utilidade püblica a Casa de Assisténcia ao Menor

Gotinha d'Agua, corn sede no Municipio de Ribeirão das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reunloes, de juiho de 1999.
Eduardo Brandão
Justificaçao: A Casa de Assistência ao Menor Gotinha d'Agua, fundada em

14/3/97, e urna sociedade filantrOpica, erninentemente assistencialista, sern
fins- lucrativos, cuja diretoria e constituida de pessoas idoneas e não
remuneradas pelo exercicio de suas funçães. E uma associaçâo de caráter
cultural e educacional, corn duraçâo indeterminada e sede no Municipio de
Ribeiraodas Neves.

A entidade, tendo por objetivo principal a amparo a criança carente nos
ambitos material, educacional e da saáde, presta qualquer tipo de ajuda que
for necessária 80 rnenor, tais como rnanutençâo do custeio corn assisténcia
médica e alimentaçâo, fornecirnento de vestuário em geral, promoçâo de
atividades esportivas, culturais, sociais e de lazer. Cabe ressaltar, ainda, o
trabalho desenvolvido pela Escola Gotinha d'Agua, que atende alunos do
maternal, jardirn de infância, pré-prirnário, de V a4 3 series primárias e cursos
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profissionalizantes.

E por meio da articulacão, do desenvolvirnento e da prornoçâo de açöes no
ârnbito dos problernas socials, econôrnicos, educacionais e de saUde que a
associacão contribul corn a sociedade de forma efetiva. 	 -

A entidade espera ampliar seu atendirnento aos rnais carentes corn o titulo
declaratorio de utilidade pUblica, firrnando parcerias corn Orgãos do Estado
para atingir esse objetivo.

Pelas razOes aduzidas, conto corn 0 apoio dos nobres pares para a
aprovacão deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI No 438199
Declara de utilidade pUblica o Instituto Municipal de SaUde e Ação Social -

IMS -, corn sede no MunicIpio de Monte Siâo.
A Assemblela Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- Fica declarado de utilidade püblica o lnstituto Municipal de SaUde e

Ação Social - IMS -, corn sede no Municipio de Monte Sião.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30- Revogarn-se as disposicOes ern contrário.
Sala das Reunioes, 6 de juiho de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçâo: 0 Instituto Municipal de SaUde e Açâo Social - IMS -, fundado

ern 613/96, corn sede no Municipio de Monte Sião, e urna sociedade civil de
caráter filantrópico e tern como objetivo propiciar assistência as pessoas da
comun idade.

Ademais, a referida entidade cumpre todos Os requisitos exigidos por lei,
pelo que faz jus ao titulo declaratório de utilidade pUblica.

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

PROJETO DE LEI N O 439199
Declara de utilidade páblica o Desaflo Jovern Peniel de Uberlandia, torn

sede no Municipio de Uberlandia.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Desaflo Jovem Peniel de

Uberlándia, corn sede no Municipio de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrârio.
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Sala das ReuniOes, 14 de junho de 1999.
Joâo Leite
Justificaçâo 0 Desafio Jovern Peniel de Uberlândia, corn sede no

Municipio de Uberlãndia, e urna entidade civil sem fins lucrativos, fundada em
511/90, e que, desde então, vem promovendo a recuperaçâo de dependentes
quimicos e pessoas marginalizadas de Uberlandia e da regiâo, congregando
pessoas que prornovem açOes que visem ao bem-estar dos toxicOmanos.

o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pUblica fortaleceré
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo meihorias para a populaçao
mineira, pelo que conto corn a apoio dos nobres pares para a aprovaçâo
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Cornissoes de Justiça, para exame prelirninar,
e de Saüde, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 440/99
DispOe sabre criaçâo de sala de aula nas escolas estaduais, para

atendimento de alunos corn deficiência auditiva e dificuldade de aprendizado
e linguagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As escolas estaduais nianterao em suas dependOncias sala de aula

especial para alunos portadores de deficiencia auditiva e dificuldade de
aprendizado e linguagern, de acordo corn a dernanda, apurada nos termos do
art. 20 da Lei no 10.868, de 25 de agosto de 1992.

Paràgrafo Unico - Para que seja criada sala de aula especial, exige-se a
demanda de pelo menos oito alunos portadores de deficiência auditiva e
dificuldade de aprendizado e linguagern, mediante pedido de matricula
protocolada no estabelecimento de ensino.

Art. 20 - 0 atendirnento especializado previsto nesta lei será prestado par
profissionais habilitados, integrantes dos quadros de pessoal existentes ou
designados, nos termos do art. 10 da Lei n o 10.254, de 20 dejulho de 1990.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor no prirneiro dia letivo do ano subseqüente a
publicaçao da lei.

Art. 4° - Revogarn-se as disposiçOes ern contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1999.
Agostinho Silveira
Justificaçao: Educaçao e direito de todos e dever do Estado, conforme

determina a Constituicao Federal em seu art. 205. Nâo é justo que criancas
deficientes carentes sejam obrigadas ao deslocamento diário corn seus
farniliares, para educandários distantes de suas residencias, o que, além de
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onerar as familias, coloca em risco a integridade fisica dos portadores da
deficiencia e de seus acompanhantes. A deficiência é agravada pelo descaso
do Estado, que, alern de não resolver o problema, impOe rnaiores sacrificios
aos deficientes.

Hoje, em Minas Gerais, temos aproxirnadamente 3.000 deficientes, que sO
podem aprender par rneio do método LIBRAS (Lingua Brasileira de Sinais).
Este projeto, além de exigir que o Estado curnpra seu dever, estará abrindo
novas horizontes para aqueles que ja nascerarn ou contrairam a deficiencia,
arcando corn as dificuldades, morrnente as inipostas pelos preconceitos da
sociedade.

Adernais, é born ressaltar que a medida proposta nâo representa alteraçâo
substancial de custo corn relaçào a estrutura já existente, bern corno garantira
o curnprirnento do dever do Estado e 0 exercicio da cidadania pelos alunos a
serem atendidos.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, de Educaçao e de
Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, dc 0 art. 102,
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 441199
Declara de utilidade pOblica a Sociedade de Educaçâo e Promoção Social

Irnaculada Conceiçâo - Lar Santa Terezinha, cam sede no Municipio de
Araxá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Sociedade de Educação e

Promoçâo Social Imaculada Conceiçâo . Lar Santa Terezinha, corn sede no
Municipio de Araxá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 21 dejunho de 1999.
Cesar de Mesquita
Justificaçâo: A Sociedade de Educaçäo e Promoçao Social Imaculada

Conceiçao - SEPROSIC -tern rnatriz na cidade de Araraquara, SP, corn filial e
sede própria na cidade de Araxé desde 1937, cujo name de fantasia é- Lar
Santa Terezinha. E urna sociedade civil de duracäo indeterminada e tem par
finalidade a assisténcia social, sem distinção de credo religioso ou politico,
car, raga ou nacionalidade, dentro de suas possibilidades e nas proporçOes
estabelecidas pelas leis vigentes.

A entidade atende plenamente aos requisitos para a declaração de utilidade
pOblica em nivel estadual; par isso espero encontrar ressonãncia entre as
nobres pares desta Casa Legislativa para a aprovaçâo deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto as Comissoes de Justiça, para exame preliminar,

edo Trabaiho para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 442/99
Dispöe sabre a Conseiho de Administraçäo de Empresas PCiblicas,

Autarquias e Fundaçoes do Estado de Minas Gerais.
A Assembleia do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Conselho de Administraçäo de Ernpresas PUblicas, Autarquias e

FundaçOes do Estado de Minas Gerais terá dois representantes dos
trabaihadores indicados pelo sindicato majoritário da categoria e nomeados
pelo Governador.

Parágrafo ünico - As empresas, autarquias e fundaçOes já existentes terâo
o acréscimo dos representantes conforme mencionado no caput" deste
artigo, nomeados trinta dias após a publicaçâo desta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 23 de junho de 1999.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Administracão

Püblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N O 443/99
Autoriza o Poder Executiva a doar ao MunicIpio de Belo Horizonte o Parque

Florestal Estadual da Baleia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Belo

Horizonte a area do Parque Florestal Estadual da Baleia, corn os limites
definidos pela Lei n° 8.022, de 23 de juiho de 1981.

Art. 20 - 0 Pargue Florestal Estadual da Baleia será incorporado ao Parque
das Mangabeiras.

Art. 30 - 0 imóvel objeto da presente doacão reverterâ ao património do
Estado se, no prazo de trés anos contados da data da doaçâo, não Ihe for
dada a destinaçâo prevista no artigo anterior.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 30 dejunho de 1999.
Rogério Correia
Justiflcaçâo: A administraçâo do Parque Florestal Estadual da Baleia,

vizinho ao Parque das Mangabeiras, demonstra como 0 Municipio de Belo
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Horizonte se encontra credenciado a cuidar do seu patrimônio ecológico. 0
tratamento dado pela Prefeitura ao Parque das Mangabeiras, considerado
modelo, deverá se estender a area da mata da Baleia, garantindo, dessa
forma, preservaçâo e manutenção da fauna e da flora ali encontradas.

Pelo exposto, peço o apoio dos meus pares para 0 projeto em tela.
- Publicado, vai 0 projeto as Comissaes de Justiça e de Fiscalizaçao

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

PROJETO DE LEI N O 444/99
DispOe sobre a criaçâo do Memorial de Direitos Humanos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais, que

se destina a guarda e exposiçao de materiais de qualquer natureza, que se
reuiram ou se vinculem ao esforco de defesa e preservaçâo dos direitos da
pessoa humana.

Art. 20 - Considera-se Memorial de Direitos Rumarios o conjunto de
documentos, fotos, gravuras, relatos gravados e matérias de qualquer
natureza, com a finalidade definida no artigo anterior.

Art. 30 - Compete ao Executivo a guarda permanente do acervo do
memorial, bem como uma polItica estadual para sua divulgação.

Art. 40 - E assegurado a todos Os cidadâos o acesso ao acervo sob a
guarda do Memorial.

Art. 50 - 0 Poder Executivo manterá cadastro centralizado e atuatizado do
acervo e disponivel para pesquisa.

Art. 60 - A documentaçâo constante nos arquivos do Departaniento de
Ordem PolItica e Social - DOPS -, extinto peto art. 15 do Ato das DisposicOes
Constitucionais TransitOrias da Coristituiçâo do Estado, transferida para a
Arquivo Mineiro pela Lei n° 10.360, de 12 de dezembro de 1990, passa a
integrar o acervo do Memorial.

Art. 70 - Todo o acervo do Memorial flea declarado Patrimônio HistOrico
Estaduat.

Art. 80 - Para a elaboraçâo do projeto do Memorial de que trata esta lei,
caberá ao Estado constituir comissão de trabalho, para a qual serâo
convidados Os seguintes Orgâos, instituiçOes e personalidade:

- Secretaria de Estado de Governo;
- Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos:
- Comissâo de Direitos Humanos da Assernbléia Legistativa do Estado de

Minas Gerais;
- Ouvidoria de Policia;
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- Dra. Helena Greco.
Art. 9° - As despesas decorrentes da aplicagao desta lei correrão a conta de

dotaçoes consignadas no orçamento do Estado.
Art. 10 - Esta lei entraré em vigor no ano fiscal seguinte a data de sua

publicaçao.
Art. 11 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 23 de junho de 1999.
Rogério Correia
- Publicado, vat a projeto as Comissoes de Justiça, de Direitos Humanos e

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

PROJETO DE LEI N o 445/99
Dispãe sabre a irnplantação de agrovilas no Estado de Minas Gerais e dá

outras providéncias.
Art. 1° -0 Estado de Minas Gerais, de acordo corn a disposto no inciso VIII

do art. 10 e demais dispositivos afins da Constituiçao Estadual, implantará
agrovilas coma urna das formas de assentamento rural.

Art. 2° - As agrovilas condominiais ou cooperativas se constituem em
mOdulos de unidades produtivas, implantadas em areas de terras, cedidas ou
adquiridas peto poder pUblico, destinadas a exploraçao racional de atividades
agricolas intensivas, especialmente olericultura, floricultura e fruticultura, par
rneio do sisterna associativo e solidário.

§ 1 0 - A quantificaçâo do projeto - tamanho da area e nUmero de farnilias
participantes - será definida de acordo corn as condicöes oferecidas pelo
municiplo interessado, em relaçao a area oferecida para a sua irnplantação.

§ 20 - A area minima a ser oferecida sera de, no minima, quatro hectares
par familia participante do projeto, podendo adotar a forma dos arts. 4°, VIII e
79 do Estatuto da Terra (Lei Federal n o 4.504, de 1964).

§3° - A area na qual será localizada a agrovila deve contar com recursos
hidricos localizados dentro ou nas proximidades da area.

Art. 3° - 0 nUclea urbano da agrovila constituir-se-â de urn conjunto
habitacional de pequenas casas e urn galpao destinado a armazenagem de
produtos e equipamentos e contará corn urn centro comunitérlo e urna escola,
corn toda a infra-estrutura básica necessária

Art. 4 0 - Os objetivos de irnplantaçao do projeto consistem em:
a) gerar empregos ou pastas de trabaihos para trabalhadores corn vocação

agricola que se encontram marginalizados e sem alternativa de renda;
b) melhorar as condiçaes de vida da populaçâo beneficiária do prograrna,

dando-Ihes acesso a moradia, educaçâo, saneamento e saUde;
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c) propiciar justa distribuiçäo de terras no Estado, respeitando as

rnandamentos constitucionais;
d) aumentar a oferta e prornover a dirninuição de custos de produtos

hartifrutigranjeiros nos municIpios mineiros, hoje dependentes de produtos
irnportados de outros Estados:

e) profissionalizar as agricultores par meio da promoçao de cursos de
capacitaçäo técnica e gerencial acornpanhados par Orgâos de extensâo rural
do Estado;

1) estimular a mudança do pertH agropecuário das regiães subdesenvolvidas
par rneio da diversificaçâo de culturas preferencialmente ecolôgicas e do
incentivo a instalaçâo de agro- indCistrias de pequeno porte, normalmente de
cunho cooperativo.

Art. 50 - Para elaboraçâo e execução do programa devem ser obtidos
recursos financeiros e materials junto aos diversos agentes financeiros
controlados pelo Estado, a entidades federals corno a Ministério da Reforrna
Agrária e o Programa Comunidade Solidária e agentes internacionais, entre
outros, corn recursos a fundo perdido ou reembolsáveis, que, em conjunto
corn as Prefeituras Municipais, promoverão a irnplernentaçâo dos projetos
selecionados.

Art. 60 - 0 püblico beneficiário constituir-se-á de familias de baixa renda ou
sern renda, corn vocação agricola, que não sejam proprietarias de irnOveis,
dando prioridade aos integrantes do Movirnento dos Sem-Terra - MST - e do
Sindicato dos Trabaihadores Rurais.

§ 1°-C cadastramento dos beneficiários será feito pela Comissao Municipal
Agraria de Defesa do Emprego, a ser criada em cada municipio.

§ 20 - A cornissâo devera ser integrada par Orgâos oficlais ligados a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento, a Prefeitura
Municipal, ao Movirnento dos Sern-Terra e ao Sindicato dos Trabalhadores
Rurais do municiplo 00 da base territorial respectiva.

Art. 70 - A assisténcia tecnica será prestada pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, diretamente ou par rneio da EMATER-
MG, em conjunto corn técnicos colocados a disposiçäo pelo municiplo
conveniado.

Art. 80 - As atividades agrârias a serem desenvolvidas pelas agrovilas
deverâo ser planejadas de acorda corn o micro-clima, o solo e a vocação
agricola de cada rnunicipio e levando-se ern consideracâo aspectos relativos
a carnercialização e ao mercado regional.

Art. 9° - Após cinco anos da instalaçào da agrovila, as benfeitorias passam
a integrar o condorninio.
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Art. 10 - 0 Estado, por meio do Poder Executivo, enviará projeto de lei, no
periodo de 180 dias, regulamentando as agrovilas quanto a sua
emancipaçâo, ao prazo das amortizaçoes e ao paganiento - em moeda
corrente ou equivalência em produto - bern como a provisão de recursos junto
ao orçarnento do Estado.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 12 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Edson Rezende
Justificaçâo: 0 projeto que ora apresento vern 20 encontro do que dispOe o

inciso VIII do art. 10 da Constituiçao Estaduat: "Compete ac Estado instituir
piano de aproveitarnento e destinaçâo de terra pQblica e devoluta,
compatibihzando-o corn a politica agricola e corn o piano nacional de reforma
agrária".

A implantação de agrovilas condorniniais, mediante a ceiebraçào de
convênios entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, visa a auxiliar
o pequeno agricultor no aprimorarnento de sua produção e a possibilitar 0
assentamento de ex-agricultores, fllhos de agricuitores, alérn de promover a
geraçäo de aiternativas de emprego em municipios da regiäo corn probiemas
de subdesenvoivimento.

Minas Gerais, corno a grande n-iaioria dos Estados brasileiros, enfrenta
problemas graves corn o êxodo rural, provocados quase sempre pela
concentração de terra e de renda. A expulsâo de milhares de pequenos
agricuitores da atividade agropecuária provoca o inchaço das periferias das
pequenas e rnédias cidades, de maneira desordenada, ocasionando o
desernprego, a rnarginaIização social, o crescimento da miséria e da
violéncia, alérn de ocasionar acirramento dos conilitos agrários e aumento no
nUmero de pessoas desempregadas e sem expectativa de meihores
condicães de vida.

Dentro desse contexto, ainda mais grave se torna a situaçäo de algumas
regiOes corn notadas caracteristicas de subdesenvolvirnento e baixos indices
de industrializaçâo, constituindo as agrovilas condominials urn poderoso
instrumento de mudança dessa situaçâo.

- Pubhcado, vai 0 projeto as Comissaes de Justiça, de Poiitica Agropecuária
e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/o o art.
102, do Regirnento interno.

PROJETO DE LEI N O 446/99
Cria cargo no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da

Educação e dá outras providéncias.
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Art. 1° - Fica criada, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de

Estado de Educaçâo - Quadro Ill-i - Carreira de Administraçâo, a que se
refere o Anexo 1-0 do Decreto n o 36.033, de 14 de seternbro de 1994, a
classe de Monitor Disciplinar, destinada 20 Quadro das Escolas Estaduals de
Ensino.

Parégrafo Unico - 0 nUmero de cargos da classe de que trata este artigo
será deterrninado pelo grau e peio nivei de ensino da escola, observadas as
disposiçoes da Lei n° 9.381, de 16 de dezembro de 1986.

Art. 20 - Fica a Secretaria de Estado da Educaçao autorizada a adotar as
providências necessárias ac fiel cumprimento desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 7 de juiho de 1999.
Fábio Avelar
Justificacao: 0 presente projeto, ac dispor sobre a criação da classe de

cargos de Monitor Disciphnar, tern por objetivo dotar as escolas da rede
estadual de ensino de profissional qualificado encarregado da guarda, da
rnanutencâo da disciplina e da rnovimentação dos alunos nos
estabelecimentos escolares.

A medida e oportuna e se faz necesséria como forma de coibir a crescente
onda de violëncia que vern sendo registrada nas unidades de ensino em todo
o território mineira

Assim, espero contar corn o apoio dos nobres pares para a aprovaçâo da
medida legislativa que ora se propSe.

- Publicado, vai 0 projeto as ComissOes de Justica, de Administracâo
Pübhca e de Fiscalizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art- 188, c/c
o art. 102, do Regimento interno.

REQU ERIMENTOS
No 458/99, do Deputado Eduardo Brandao, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulacOes corn a Facuidade de Ciéncias
Humanas de Pedro Leopoldo pela implantaçâo do NUcIeo de Gestäo
Municipal.

NO 459/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratuiacaes corn o Centro de Integração Empresa-
Escola de Minas Gerais - CIEE-MG - pelo trabaiho desenvoivido durante 20
anos em prol dos estudantes.

NO 460/99, do Deputado Ronaido Canabrava, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulacães corn o Sr. Irineu de Souza Cordeiro por
sua posse como Presidente do Rotary Club de Sete Lagoas. (- Distribuidos a
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Comissao de Educação.)
No 461/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulaçoes corn a Sra. Eudecia F. Machado
Menezes por sua posse como Presidente do Clube de Dirigentes Lojistas de
Sete Lagoas. (- A Comissao de Turismo.)

NO 462/99,. do Deputado Joao Paulo, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG, visando a revogaçao imediata dos reajustes das
taxas cobradas por esse orgao relativas a serviços prestados a populaçao. (-
A Comissão de Fiscalizacao Financeira.)

Do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao Presidente da
Assembléia corn vistas a realizaçao, nesta Casa, do II Encontro Nacional de
Frentes Parlarnentares do Cooperativismo - FRENCOOPs. (- A Mesa da
Assernbleia.)

- São também encarninhados a Mesa requerirnentos dos Deputados
Sargento Rodrigues (2), Arlen Santiago, Ivo José e Alberto Pinto Coelho e das
Cornissoes de Direitos Hurnanos e de Saüde, das CPIs da Carteira de
Habilitação e da CEMIG e da Cornissão Especial do COlera no Vale do
Jequitinhonha.

ComunicacOes
- São também encaniinhadas a Mesa comunicaçOes das Comissoes do

Trabalho, de Assuntos Municipais e de Turismo e dos Deputados Arlen
Santiago, Maria José Haueisen, Maria Olivia, Mauri Torres, Cristiano Canédo
(2) e Ronaldo Canabrava (2).

Questoes de Ordern
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, corn fundamento no art. 62, inciso

XXX, da Constituicao do Estado, que diz ser esta Casa competente para,
através de resolução, determinar a revogaçäo de atos administrativos de
autoria de pessoas que estejam na direção de órgãos do Estado de Minas
Gerais, venho apresentar urn reguerimento a Mesa Diretora desta Casa.

Sr. Presidente, o Diretor-Geral do DETRAN baixou urna portaria
determinando reajuste da ordem de quase 100%, das taxas cobradas por
esse órgão dos candidatos que desejam se habilitar a carteira de rnotorista.

Faço, então, urn requerirnento a Mesa desta Casa, para que encarninhe
essa solicitaçâo ao Diretor-Geral dessa autarquia para que revogue
irnediatamente a portaria que deterrninou tal reajuste, porque o fez ao arrepio
do ordenarnento juridico que rege a matéria.

Sr. Presidente, taxa e tributo, e, para legislar, para se alterar valor de
tributo, e necessária a concordância desta Casa, por meio de lei especifica,
não por rneio de portaria. Isso jarnais poderia ser feito através de portaria. E
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essa lei tributária deveria observar o principio da anterioridade - que alguns
juristas, equivocadarnente, costurnam chãrnar de principio da anualidade - e
não e -, porque 0 tributo majoraclo nao pode entrar em vigor no mesmo
exercicio em que houve a majoração, e sim no primeiro dia do exercicio
subseqUente. E o Presidente do DETRAN baixa uma portaria aumentando o
valor das taxas para vigorar de irnediato.

Sr. Presidente, como se não bastasse esse chute na canela da nossa
legislação, houve tambérn uma terneridade no valor do reajuste processado,
que e muito próxirno de 100%. E, veja bern, Sr. Presidente, nenhurn indice em
vigor no Brasil, de que se queira lançar mao, autoriza o aumento de 100%
para qualquer servico prestado, seja no servigo pUblico, seja na iniciativa
privada, como fez o Diretor-Geral do DETRAN.

Ternos uma dificuldade intransponivel de caréter jurIdico, que macula, que
mata e fere de morte essa portaria que ele assinou. Temos outra dificuldade
de ordem financeira, Sr. Presidente: não se pode fazer urn reajuste de 100%.
Alega-se que, desde 1996, não houve urn centavo de reajuste. Podemos ate
concordar. Mas lembremo-nos da situação do funcionalismo pCiblico federal
que não tern urn centavo de reajuste he seis anos.

Então, não ha nenhuma justificativa de ordern jurIdica e rnuito rnenos
financeira, Sr. Presidente. Estou apresentando requerimento a essa Mesa no
sentido de que esse pedido seja endereçado ao Diretor-Geral do DETRAN,
para que ele revogue essa portaria que não deveria ter sido baixada, que nâo
deveria ter sido assinada.

A justificativa, Sr. Presidente, que tern sido veiculada pela irnprensa é que 0
reajuste foi efetivado em função de urna decisão do CONTRAN, rnas o
DETRAN e independente do CONTRAN, e não se trata de matéria
administrativa, isso não e legislação de trânsito. Isso O matéria tributária, e o
CONTRAN não tern cornpeténcia para entrar nessa seara, para legislar sobre
matéria tributéria. Se se tratasse de matéria administrativa, o nosso Estado é
independente. Não se trata, Sr. Presidente, de legislação de trânsito.
Portanto, é urna seara onde o CONTRAN não pode entrar. Somos
independentes.

Solicito a V. Exa. que encaminhe este requerimento ao DETRAN, para que
essa infeliz portaria seja revogada de imediato para o bern do nosso povo, da
nossa sociedade e dos candidatos a terem carteira de habilitacão. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia entende que a rnatéria é realmente
relevante e acolhe o requerimento dé V. Exa.; esclarece que determinou a
assessoria da Casa que faca os estudos necessários.
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o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tendo em vista
a auséncia de vários membros de nossa bancada, gostaria de tentar
responder a algumas indagaçaes feitas pelo Deputado Joâo Paulo.

Ontern, a Bancada do PMDB recebeu, numa reuniâo, a Secretário da
Seguranca Póblica, que estava acompanhado do Diretor-Geral do DETRAN.
Eles tiveram oportunidade de explicar que realmente tinham que cumprir
essas determinaçoes. Mas fizerarn 0 que outros Estados nâo estâo fazendo:
discutirarn a tabela e conseguirarn, inclusive, preços bern inferiores àqueles
propostos pelo DENATRAN. Entáo, Sr. Presidente, queria dar essas
explicacOes, ja que participel dessa reunio. Estou a disposicão do Deputado
Joâo Paulo para rnaiores esclarecimentos.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Plenârio que 0 Grande
Expediente está ficando prejudicado par causa das questOes de ordern que
estão sendo levantadas nessa fase. A Presidencia solicitou a assessoria da
Mesa que preparasse urn projeto de resoluçâo para impedir a apresentaçao
de questöes de ordem no Grande Expediente, prevendo sua apresentaçâo a
partir do final do Grande Expediente.

o Deputado Carlos Pimenta - E isso exatamente que queria falar. Apoio a
posico do Presidente e a da Mesa Diretora nessa questâo. 0 ünico horário
que temos para trazer comunicaçOes politicas a Casa, para falar e expor
nossa posicâo, inclusive para a sociedade, é o do Grande Expediente. E tern
sido praxe as pessoas que não se inscreveram utilizarem a questäo de ordern
para falar sabre situaçoes genéricas. Gostaria de pedir a Presidéncia que
oficializasse isso para todas as bancadas, para que esse espaço politico seja
preservado e utilizado da melhor rnaneira para se tratar da politica do Estado.

o Sr. Presidente - A PresidOncia inforrna ao Deputado Carlos Pimenta que
nâo é apenas nesta fase, que é destinada a pronunciarnentos, porque ternos
a Y Parte para as cornunicaçOes e pronunciamentos de oradores inscritos.

A. Presidéncia aproveita para cornunicar ao Plenário que ira normatizar 0
processo de inscrição para o Grande Expediente, de modo que as inscricães
sejam feitas corn antecedéncia e que tenharn preferencia as incriçães feitas
antecipadamente.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
• Deputado Marco Regis* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

visitantes que nos honrarn corn a sua presença nas galerias da Assernbléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, gostarian-ios de abordar aqui, nesta
tribuna, na tarde de hoje, dois temas que podern parecer ser rnuito distantes.

Gostariamos de falar da Carta de Alfenas, que brotou do seio do Plenário,
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na ültima segunda-feira, nessa cidade, quando da realizaçao de uma
audiência pOblica da Comissao de Meio Ambiente e Recursos Naturais desta
Casa, tao bern presidida pet nosso nobre colega Deputado Cabo Marais; e
da delegaçäo parlamentar mineira ao encontro de Paris. Pode parecer-Ihes
que as temas estão muito distantes. Urn se relaciona a Paris, ou seja, ao
Primeiro Mundo, e o outro, a nossa querida Alfenas, da minha região sul-
rnineira, ou seja, ao Terceira Mundo. Acredito que haja urn paralelisnio entre
as assuntos que irernos tratar, porque a Comissâo de Meio Arnbiente,
atendendo a requerirnento de nossa autoria e do meu bravo e dileto
companheiro do PMDB, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, marcou a
reuniâo para aquela cidade sul-rnineira. Alfenas é cidade de grande
densidade estudantil, não apenas pela presença da EFOA antiga, a Escola de
Farrnácia e Odontologia de Alfenas - que, neste ano, comemora 85 anos de
existéncia e que e urna universidade pUblica federal - coma também pela
presença importante da Universidade de Alfenas, que congrega urns
quantidade sem par de unidades, levando Ia urna grande quantidade de
estudantes, vindos de Sâo Paulo, Bahia, Goiás e tantos outros Estados.
Alfenas foi palco de urna reuniào importante da Comissao de Meio Ambiente
da Assernbléia Leg islativa.

Gostariamos de enaltecer a presença dos demais rnembros da Comissâo,
como o Deputado AntOnio Roberto, do PMDB; o Deputado Fábio Avelar, do
PSDB: a dos autores do requerimento, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e
eu, mas, também, a presença do grande companheiro e grande promessa,
nesta legislatura, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que e da cidade de Ouro
Fino, além da Deputada Federal Maria Elvira. Comparecerarn tambérn
expositores de grande capacidade e elevada estirpe intelectual, como
Aureliano Chaves, ex-Governador do Estado, ex-Vice-Presidente da
RepUblica e ex-Ministro de Minas e Energia; o Secretário de Estado de Minas
e Energia Paulino Cicero, ex-Ministro de Minas e Energia; a Almirante da
Marinba Brasileira, com 34 anos de serviços prestados as nossas Forças
Armadas, Almirante Ernane Goulart Fortuna; o Dr. Agenor Matos, técnico
Presidente do ILUMINA, que e urna entidade de desenvolvimento da area de
energia elétrica, representada par técnicos dessa area; o Secretàrio de
Estado do Meic Ambiente Tilden Santiago: o Secretário de Estado do
Planejamento Manoel Costa: representantes da CEMIG; alérn de vãrios
Prefeitos. Destacamos, também, a presenca do Prefeito anfltriâo Hesse Luis
Pereira, da cidade de Alfenas; dos Prefeitos das cidades de Cabo Verde,
Guape, Carrno do Rio Clara, Doresópolis, Passos; do Presidente da Câmara
de Trés Pontas, representando o Prefeito dessa cidade; e Prefeitos detantas
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outras cidades; de Vereadores; Presidentes de Camaras Municipais; de uma
parte do segmento dos sem-terra da cidade de Campo do Melo; de urn
grande contigente de pescadores daquela regiäo; de estudantes universitários
de Alfenas, representando a UBES de Belo Horizonte e de Santa Luzia, e de
algumas dezenas de estudantes da minha cidade, Muzambinho,
representando a Escola Estadual Prof. Salatiel de Alrneida e a Escola
Agrotécnica Federal de Muzambinho. Realmente, foi urn sucesso essa
audiência püblica, realizada em plena segunda-feira, as 13 horas, ou seja, em
urn rnomento nâo propIcio a realizaçäo de qualquer evento dessa natureza,
visto que era horário de trabalho. Estâo aqui os Deputados da Comissao de
Mejo Ambiente, Cabo Morals e Féblo Avelar, para corroborar o sucesso
dessa audiência pUblica de Alfenas, que, por mais de 5 horas, manteve no
Sindicato Rural de Alfenas, local once se realizou, urn piiblico de mais de 200
pessoas, corn vivo interesse 5 participaçâo, rnanifestando repUdio ao desejo
do Governo Federal de privatizar o cornplexo de Furnas, porque esse
procedirnento näo significa apenas a transferencia do dorninio da energia
elétrica para o capital internacional. Ha algo mais grave em jogo, ou seja, a
transferencia do dominio das águas. Como diz aquela celebre poesia "Urn
passeio corn Maiakovsky", se hoje vocé permits que entrem em seu jardim e
pisem em suas fibres; arnanhã vâo pisar no seu jardim e roubar as suas
floras; no outro dia, irâo rnatar o cachorro que vigia o seu jardirn; e, depois,
cortar-Ihe-5o a garganta. A privatizaçao de Furnas nâo representa apenas a
entrega da energia elétrica, pois, amanhâ, eles dorninarâo as águas do rio
Grande, o grande no mineiro, junto corn as do Paranaiba. Alérn disso, muitos
perderâo a possibilidade da pesca artesanal, que serve de sobrevivéncia para
tantos; da pesca profissional e da prética de esportes, corno a motonáutica.
Além disso, ha o problerna da conservação das rnatas ciliares que preservarn
0 ago de Furnas do assoreamento, da despoluiçâo do lago, da irrigação e
muitos outros vinculados a ãgua, que deverá ser urn dos graves problernas da
hurnanidade nos prOximos séculos. 0 Brasil O detentor de urn grande
potencial de águas, e Minas Gerais e o segundo Estado da Federaçao,
depois do Amazonas, nâo podendo permitir as atitudes desse Governo
entreguista, sern discernimento, refém do FMI. Esse Governo não tern
autoridade moral para privatizar rnais nada, p015 o que foi privatizado não fol
suficiente para rnanter esse Estado rninimo neoliberal, que disse ter o
interesse de preservar funçoes essenciais como saUde, segurança püblica e
educaçâo. 0 dinheiro das privatizaçôes saiu pelos ralos do desperdiclo e nâo
amortizou a divida externa nem a interna. Esse Governo teve a dIvida pUblica
elevada de US$65.000.000.000,00 para US$400.000.000.000,00 e viu sua
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divida externa subir de pot :o mais de US$100.000.000.000,00 para quase
US$300.000.000.000,00, ou seja, nâo• tern autoridade para vender mais nada
no Pals.

Em outra oportunidade, farel urn requerimento a Presidência da
Assernbléia, para que incorpore a Carta de Alfenas nos anais da Assembléia
Legislativa e, também a declaração dos mineiros da delegacâo parlarnentar
mineira, no encontro de Paris, promovido por urna ONG que cuida da
discussão de temas corno o das privatizaçOes e o do exerciclo do capital
especulativo no mundo. Vamos fazer isso em forma de requerirnento, para
que possarnos dar a palavra ao companheiro Fábio Avelar, dentro de I
rninuto, pars que possa corroborar a parte do nosso discurso referente aos
acontecirnentos de Alfenas. Antes, quero vincular a Carta de Alfenas, que é
contra a privatizaçâo de Furnas, a essa declaraçâo de Paris, de uma
delegacäo presidida pelo nobre e dileto colega, o Presidente Anderson
Adauto. Alérn dele, outros colegas là cornparecerarn: os Deputados Edson
Rezende, Rogério Correia, Carlos Pimenta e Cabo Morais. Tenho a certeza
de que, a despeito das criticas sobre o pagamento ou náo das despesas dos
Deputados por esta Casa - o que pouco importa neste mornento -, a
Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais foi a Paris fazer prevalecer
a voz dos mineiros, daqueles que representamos nesta Casa Legislativa,
dizendo para o rnundo que Minas Gerais também tern voz, que Minas Gerais
não compactua corn a atual ordem mundial, perversa e dorninadora por parte
dos paises mais ricos, o Grupo dos 7, que, par conveniència, incorpora urn
pals como a RUssia, em decadência econôrnica, mas que tern urn grande
arsenal e urn grands efetivo militar. Por isso, foi incorporado ao G-7.

0 Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Marco
Regis. Gostaria, mais urna vez, de cumprirnentar V. Exa. e o Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira pela brilhante iniciativa da realização, em Alfenas,
daquela audiência püblica, que possibilitou um arnplo debate em toda a
região, corn a presença de rnais de 400 pessoas, entre lideranças e
representantes de todos Os segmentos da sociedade, que se reunirarn
naquela cidade para debater a privatizaçâo de Furnas. Tivernos a
oportunidade de constatar urna revolta generalizada contra esse processo,
que, se efetivado, seré um crime contra a soberania do Brasil.

Portanto, Deputado Marco Regis, gostaria de testernunhar a sucesso
daquele encontro em Alfenas, onde tivernos a oportunidade de ouvir várias
lideranças locals, pessoas que entendem do assunto. Gostariamos de repetir
urna frase que V. Exa. sempre diz: nâo basta ser contra, e preciso agir.
Portanto, é isto que precisamos fazer: precisarnos unir os nossos esforços a
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firn de evitar que Furnas seja privatizada. Meus parabéns a V. Exa., ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e ao Deputado Cabo Morals, que tao
bern conduziu aquele nosso encontro, corno Presidente da Comissão de Meio
Ambiente. Muito obrigado.

o Deputado Marco Regis* - Obrigado, Deputado Pablo Avelar, pois sues
palavras sornam-se a tudo que falarnos. Portanto, agradecemos muito não sO
a sue intervenção, rnas, tanibérn, a sue participaçâo em Alfenas.

o Deputado Joao Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Marco Regis,
também gostaria de cumprirnentar V. Exa. pela oportunidade do terna que é
trazido ao debate, nesta tarde. Esse tema e sempre atual. Na época em que 0
Brasil era colOnia - embora, no rneu entendimento, nunca tenha deixado de
ser - de Portugal, a quinta parte do aura que se podia mensurar era levada
para esse pals. Hoje, perdernos muito mais corn Os juros da divide externa. 0
FMI, Deputado Marco Regis, foi criado no pOs-guerra, congregando mais de
150 paises, para equalizer a economia do mundo, inas acabou se prestando
ao papel de leão-de-chácara do G-7. Ele e o defensor dos interesses do G-7
e continua espoliando a Brasil mais que quando éramos colônia de Portugal.
Não concordo que estejarnos sendo dirigidos por urna filosofia neoliberal.
Acho que no Brasil não existe gerenciamento neoliberal, mas urn
gerenciamento neocolonial. Estarnos sofrendo as efeitos de urn
neocolonialismo que se caracteriza par urna dominaçáo financeira, por urna
espoliaçao financeira muito mais perverse que aquela que sofriamos quando
nâo érarnos independentes, quando éramos colOnia de Portugal.

Porque os efeitos estão claros: hoje, a que Os paises do Terceiro Mundo
repassam pare Os paises rnais ricos e muito mais do que era repassado
anteriormente - e o FMI tern total culpa nesse processo. Então, o tiro saiu pela
culatra. Deixamos de ser colOnia de Portugal, pare ser coiônia do FMI. Muito
obrigado.

o .Deputado Marco Regis* - Muito obrigado por sues palavras, corn as quais
concordarnos amplarnente.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Depulado Durval Angela.
• Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, ha verbs anos assistirnos, na Assemblela Legislative, a ação da
Comissao de Direftos Humanos na defesa dos direitos, contra a violéncia
policial e as abusos de autoridade praticados pela policia. Tern merecido
rnuita atençâo nesse trabaiho a cidade de Raposos, pois, nos Ultirnos dois
anos, chegaram-nos várias denüncias dessa cidade. Essas denUncias
tiverarn seu cume no ano passado, cam o assassinato de urn jovern, por
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tortures policlais. Mas recentemente também recebemos várias denOncias de
vboléricia e arbitrariedade praticadas pela Policia Militar nesse municipbo.

0 que e triste nessa histOria - para esse ponto chamo a atençio de todos
as Deputados - e que o Governador Itamar Franco assumbu cornprotnisso, em
sue campanha e ern seu discurso de posse, corn urna policia cornprometida
corn a cidadania e corn uma segurança pUblica que realmente levasse em
conta os direitos dos cidadãos, mas, neste periodo de seis rneses,'
cornparado aos seis meses do inIcio do ano passado, houve urn. aumento de
90,5 das denUncias de arbitrariedade e de violéncia policial. Depois que
assistirmos ao video de Raposos, que seré exibido agora - já pedindo a
assessoria para providenciá-lo -, para que todos possarnos ye-b, you
demonstrar quais são as causes dessa violência policial no Governo Itarnar
Franco. V. Exas. vao poder perceber que essa violéncia teve seu cume ha
urna semana, corn o abuso de autoridade e arbitrariedades contra a Diretor
da TV Bandeirantes, Sr. João Salles, e dois amigos, que praticavam trilha
nesse rnunicipio. E houve urna rnanifestaçâo, que seré mostrada pela TV
Assernbléia, a qual cornpareceu a Presidente da Comissão de Direitos
Hurnanos, Deputado Joao Leite, e para a qua] também fomos convidados,
rnas não pudernos comparecer, porque naquele dia estávarnos no Municipio
de Santo AntOnio do Monte, por cause de cornprornisso previamente
agendado. Nessa rnanifestaçâo, aconteceu urn absurdo: os policiais
denunciados aparecerarn ostensivamente, alguns a paisana, e as carros da
irnprensa foram multados, o que tambérn e absurdo. No ano passado,
repOrteres do jamal 'Hoje em Dia" foram ameaçados de rnorte por policiais,
naquela cidade, quando cobriam violéncia policial. Entao, o Jamal "Hoje ern
Dia" e a TV Bandeirantes sofrerarn diretarnente essa acâo da policia. Varnos
passer a projecâo do video, que terá a duraçâo de 9 rninutos e 56 segundos,
e logo em seguida fareb Os cornentârios.

- Procede-se a exibicão de video.
Podemos ver que as relatos falam par si. Quando urna senhora, enfermeira,

diz que não deixa seu fllho adolescente sair a noite par medo, nâo dos
bandidos, rnas da policia, isso é a barbArie. Eu havia dito que tivemos urn
aumento da violéncia de 90,5% neste prirneiro sernestre do Governo Itarnar
Franco. Evidente que a cause disso pode ser a violéncia generalizada que
estarnos tendo, na sociedade, pebo desemprego, mas acho que hoje a
Cornando da PM perdeu a direção. E necessário se repensar a Comando. Na
Ultima greve, tivemos a quebra do pacto da discipline da PM. 0 regimento foi
rasgado. E necesséria que seja feito, imediatamente, urn nova regimento
discipliner da PM, que 6 a reivindicacâo dos policiais militares, agorà, Para
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que realmente prevaleça a novo império das lei. Hoje, a atual Comando da
PM, que foi contra a anistia, contra a autonomia do Corpo de Bombeiros, não
tern condiçaes de conduzir esse processo.

Sr. Presidente, gostaria de dizer que estamos corn urn docurnento assinado
par 72 Deputados pedindo providéncias ao Governador, ou seja, solicitando o
afastarnento dos policiais, inclusive do próprio Comando de Nova Lima, que
responsabiliza também o 22 0 Batalhâo, ao qual Os policlais são subordinados.
Trés Deputados, usando o direito dernocrático, não quiseram assinar, e Os
Deputados José Milton e Sebastiao Navarro Vieira estão viajando; acredito
que se as dois aqui estivessem, corn certeza, tarnbérn assinariarn.

Mas quero fazer uma denüncia gravissirna de urn fato acontecido em
Raposos ontern a noite. A Policia Militar anunciou que iris fazer urns
audiência pUblics nessa cidade. E sabern os senhores a que a Cornando da
Policia Militar fez ontern a noite? Foram a Prefeitura reunir-se corn o Prefeito
e corn as Vereadores, sern a população. Cuero denunciar que five a
inforrnação segura de que ha urns hora a Sr. Prefeito disse que não tern
nenhum problems corn a Policia Militar naquele rnunicipio e que isso é fofoca
de dois ou trés moradores da cidade.

Cuero denunciar o Prefeito, que era urn ex-Vereador, despachante na
cidade e sernpre teve esquernas corn a Poilcia Civil e corn a Policia Militar
para soitar bandido e proteger marginal.

o Prefeito está falando de algo em que ele foi cUmplice, como despachante
que foi na cidade. E larnentável que a Prefeito e a Policia façam urns
audiéncia pUblics sornente corn as Vereadores. Isso mostra que as criticas
que fazernos a Policia Militar tern fundamenta

Varnos entregar, hole, esse manifesto ao Governo do Estado e varnos
pedir... A reunião de ontem é urn sinai claro de que a Policia Militar e o atual
Cornando nao tern autoridade pars resolver problemas de violéncia no Estado
de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a paiavra, a Deputado João Paulo.
• Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros colegas parlamentares,

volto a esta tribuna por irnperativo da responsabilidade, por terern as colegas
me escoihido pars presidir a Comissão de Defesa do Consumidor da Casa, e
para cornentar corn os colegas e corn a sociedade mineira a mudez da
telefonia fixa interurbana em Minas Gerais e no Brasil. Essa rnudez, meus
caros colegas parlarnentares, é absolutamente injustificavel, porque a que
inspira a privatização de urn serWço pOblico é precisamente a expectativa de
sua utilizacão. Ahada, e verdade, a capitalizacão necesséria do serviço
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pUblico, dos cofres pUbhcos nests época de vacas rnagras.

Ha outra inspiração - tambérn e verdade que existe e que devenortear a
privatização -, qual seja a incornpeténcia do Estado pars se meter a
empresário. A figura do Estado-ernpresário não deu certo ern lugar nenhum,
nern no mundo cornunista nern no rnundo socialists. 0 Estado deve cingir-se
a rnissão de reger a econornia e entregar as setores de produção a iniciativa
privada.

Essa tern sido urns prética - ainda ha pouco, falávarnos sobre essa postura
do Estado - do neoliberalismo, que contesto, e não concordo ern que
estejarnos dirigidos por urns filosofia neoliberal. Ja disse muito antes,
neocolonial.

Mas essa mudez, rneus caros colegas, jé tinha assolado Minas Gerais, Bela
Horizonte especificarnente, quando urn fusivel da TELEMAR da Praca Milton
Campos explodiu. Ern Belo Horizonte, cerca de 90 mil telefones ficaram
rnudos par quase 4 horas consecutivas, causando prejuizos incalculáveis a
varios segmentos da populaçao. Isso motivou urns audiencia pUblica da
Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa. Alias, urns audiência rnuito
feliz, que foi conjugada corn a de igual finalidade da Cârnara dos Deputados,
de Brasilia.

Pela primeira vez na histOria desta Casa, tivernos a honra irnpagavel de
receber urns cornissão da Cémara dos Deputados pars discutir urn terna de
interesse de nosso municipio, de nosso Estado. E, a quatro rnãos, travarnos
essa discussão, que poderia ter rendido esclarecirnentos rnaiores a sociedade
de Belo Horizonte e de Minas Gerais, nao fora a ausência dehberada do
Presidente da ANATEL, Sr. Renato Guerreiro, que nos enviou urn docurnento
par fax, pelo qUal dizia que não cornpareceria a audiência, mas que jé havia
tornado todas as providencias necessérias so restabelecirnento da
normalidade das cornunicaçOes ern Belo Horizonte.

Percebernas, poucos dias depois, que essa reguiarização, efetivarnente,
não ocorreu. 0 que ocorreu foi exatarnente o contrário, cu seja, 0
agravarnento de urna situação ao limite do insuportávei. Ha quern digs que a
ANATEL esteja mancornunada corn a TELEMAR, corn a TELEMIG Celular,
cam a TELE NORTE-SUL, corn a TELE CENTRO-SUL, corn a lele não-sei-o-
qué", enfirn corn todas essas empresas que foram privatizadas, porque a
qualidade do serviço caiu vertiginosarnente, rnesrno diante do comprornisso
firrnado contratualrnente de otirnizar a serviço, de preservar a figura do
trabaihador e, de resto, preservar tarnbem a direito do usuãrio do serviço, a
direito do consurnidor.

Alérn disso, a Codiga de Defesa do Consumidar assegura a ininterrupção
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do serviço pUblico. Esse serviço nâo pode ser interrompido, sob pena de se
fazer, obrigatoriamente, urna indenizaçâo aos segmentos qua se viram
prejudicados. Mesnio no caso da interrupçâo, da mudez dos telefones, ainda
que nâo haja uma culpa formada e firmada dessas "teles", a indenizaçâo ha
que Se fazer, náo so par determinaçao do COdigo de Defesa do Consumidor,
em seu art. 14, mas tambérn por causa de decisOes judiciais já exaradas, que
determinarn o ressarcirnento, a reparo dos danos provocados a quem
efetivamente as experirnentou.

As "teles", a partir das privatizaçôes, meteram-se numa propaganda
maciça. Cansamas de ver a Edgard e a Norma nas propagandas, em vez de
mensagens educativas, ensinanda 30 usuário do serviço a maneira através
da qua] teria acessa ao serviço, a partir do Ultimo sábado. Fizeram
verdadeiros programas huniaristicos, tais coma os trés "DDDs", aqueles
gardinhos que tiram a roupa em frente a televisão, rebolando para a
consumidor, que nâo prestaram informaçao, nao somaram serviços, nenhurna
utilidade tiveram para o consumidor, ja que nâo trouxeram informacão
efetivamente Util. Os "DDDzinhos" diziarn que urna ligação interurbana era
mais barata do qua urn copo de cerveja ou urn sanduiche, falando: "liga prá
Ia, senäo eu choro." E qual foi o serviço que as "DDDs", Os "Edgarzinhos au
Normas" prestaram ao consumidor brasileiro, ao usuário do serviço de
telefonia? Nenhum. Em momenta algum foi dito ao usuário que deveria
colocar "0" antes das ligaçOes interurbanas. E corno houve
congestionarnento, a usuário veio a ser responsabilizada.

Pergunto quais foram as usuários que passaram a ligar de maneira
inadequada e a resposta seria: todos. IJma mela düzia, consistindo em
exceçâo, fez a ligaçâo corretamente. A rnaioria ligou equivocadarnente
porque nâa recebeu a inforrnaçâo necessária. Do ponto de vista contratual,
essas "teles" estavam obrigadas a disponibilizar para a populaçao de nossa
Estado e do Pals todas as informaçaes necessárias a tim de qua a serviço
näo entrasse em colapso. 0 COdigo de Defesa do Consumidor, que vigora no
Brasil desde 1990, é urn côdigo do Prirneiro Mundo, um presente elaborado
nos modes do Primeiro Mundo e ofertado a um Pals do terceiro Mundo, corno
e o Brasil. Precisamos veicular, de maneira efetiva, as disposicoes desse
cOdigo para que 0 consumidor receba a proteçâo que a legislaçâo the
confere. 0 Sr. Renato Guerreiro, Presidente da ANATEL, nâo compareceu ao
evento e nào disse quais foram as providências tomadas corn relaçao ao
"apagâo" que houve em Bela Horizonte. E nâo está dizendo coisas acertadas
em relaçao a mudez geral da telefonia interurbana fixa no Brasil. Deveria
aplicar a penalidade que rezam os contratos feitos por imposicão dos editais
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de licitaçao, que chegarn ate R$400.000.000.000,00 e podem ser aplicadas a
TELEMAR e a autras. Várias companhias estâo operando no Brasil, que foi
esquartejado, loteado, e a elas entregue, e elas, por voracidade do lucro,
determinararri este estado de coisas. Em Minas Gerais, fez-se demissâo em
massa na TELEMAR. 0 Presidente da TELEMAR, que esteve nesta Casa,
par ocasiâo da audiéncia externa, confessou abertamente, cam todas as
letras, haver demitido mais de mil pessaas na companhia.

E a compromisso era exatamente a contrário - era fazer mais contrataçôes
que pudessem melhorar a qualidade dos serviços prestados. Fez demissOes,
e ha suspeitas de que tenha feito contrataçoes para beneficiar estrangeiros e
Ihes atribuir os meihores cargos, as cargos que dâo os maiores satários.

O Deputado Rogério Correia (ern aparte) - Quero parabenizâ-lo, Deputado
Joâo Paulo, por trazer esse assunto a tribuna. Essa questão das
privatizaçOes das telecomunicaçoes já deu a que falar, ha ate urn movimento
para a instalaçao de uma CPI no Congresso Nacional, pelos grampos ao
Presidente, apontando a interferência dele prOprio para que urn determinado
gwpo ganhasse.

Sabemos que par trás disso houve de tudo. Foi prornetido pelo Presidente
Fernando Henrique que essas privatizaçOes significariam um avanço na
telefonia no Brasil, que a serviço seria rnelhorado, e prometerarn ate que
dirninuiriam os preças. Hoje vemos que tudo isso nâo passau de uma farsa,
que é a farsa do processo de entrega do Brasil ao capital financeiro
internacional.

V. Exa., que esta fazendo urn belissimo papel na Comissao de Defesa do
Consumidor, levanta a assunto numa hora oportuna para esta Casa porque,
evidentemente, é uma hora em que todos as tucanos "fecham a bico".
Parabéns a V. Exa.!

o Deputado Joâo Paulo - Muito obrigado, Deputado Rogério Correia. A
intervençao de V Exa., sob a forms de aparte, vivifica a nosso
pronunciamento e a luta de todos nOs: da sociedade rnineira, da sociedade
brasileira, do consurnidor brasileiro contra a voracidade do desejo de lucros.

Veja bem, nobre Deputada. Este documento que tenho em mäos é
simplesmente a edital de convocaçäa da TELEMAR, veiculado nos jornais de
hoje, chamando seus acionistas pára fazer urn aumento de capital. Isso aqui
e uma confissâo de quem, tendo assumido a serviço na sernana passada,
nâo estava preparado. Esses ernpresários não estavam preparadas para dar
a resposta que a saciedade exige, e a falta de investimento mostrou-se,
confessada aqui no edital. Este jornal e de hoje, e esta aqui a edital de
convocaçâo dos acionistas da TELEMAR para aumentar S R$35.000.000,00
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o seu capital. Sabemos que 0 objetivo, pelo menos, é este: possibilitar a
melhoria do serviço que jé tinha sido anunciado quando se fez a privatizaçäo.

Houve urn erro, e esse erro é hoje objeto de urna contenda entre Os
Ministros da Comunicaçâo e da Justiça, que de maneira acertada e
competente intervêm nessa questäo e dizem: 0 Orgâo rnáximo de defesa do
consurnidor neste Pals é 0 Ministérlo da Justica, ao qual encontram-se
subordinados a Secretaria de Direito EconOrnico e o Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor. Corn toda propriedade, ele faz essa
intervenção em favor do consumidor.

o Deputado Edson Rezende (em aparte) - Obrigado, Deputado Joâo Paulo.
E importante o seu pronunciarnento, porque antes se dizia que a privatizaçâo
seria para melhorar o serviço, para avançar tecnologicarnente, mas a que
temos vivido e sentido na pele, teenicarnente, é 0 contrário.

Alérn disso, a titulo de cooperaçâo, temos a informaçâo de que poucos
meses antes de ser vendido a sisterna telefonico, foram investidos na
TELEBRAS US$5.000.000,00, para a compra de novas telefones e novos
terminais.

Veja bern: val-se vender a empresa, e são injetados all US$5.000.000,00.
Depois, a que se consegue de ãgio nessa empresa, segundo Aloysio Biondi
anunciava ontern, a Governo pretende transformar em isençöes f'iscais para
as empresas estrangeiras que comprararn as nossas empresas pOblicas
brasileiras. Veja, Sr. Deputado, aonde estamos cheuando corn esse rnodelo,
não you falar neoliberal, rnas de entrega total do nosso capital pUblico e
também privado ac, setor estrangeiro.

o Deputado João Paulo - E neocolonial, nobre Deputado.
ia you encerrar, Sr. Presidente, mas não gostaria de faz6-lo sem antes

fazer uma recomendação a população, ao consumidor mineiro, ao
consumidor brasileiro. Quem tomou algurn prejuizo corn a mudez dos
telefones do Estado de Minas Gerais, por gentileza, a mais rapidamente
possivel, levante as provas e as encaminhe a TELEMAR, para obter as
indenizaçOes.

Ela veio acs meios de cornunicação, Sr. Presidente, dizer que estava
disposta a indenizar. Para indenizar na justiça nâo precisava dizer isso.
Entao, queremos saber, a Comissâo de Defesa do Consumidor quer saber,
se a TELEMAR, de fato, vai indenizar por decisão administrativa pacifica as
prejudicados por essa mudez na telefonia interurbana ern Minas Gerais e no
Brasil. Muito obrigada

* - Sern revisão do orador. 	 -
o Sr. Presidente - Corn a paiavra, o Deputado Joâo Leite.
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o Deputado João Lelte* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,

pUblico presente, telespectadores da TV Assemblela, temos muitos assuntos
para tratar aqul, infelizrnente.

o Deputado Durval Angelo trouxe a situação de Raposos. Tivemos
oportunidade de estar là no domingo, ouvindo as reclamaçOes da populacâo
sobre as arbitrariedades e as violéncias. A Assemblela Legislativa recebe,
hoje, uma cornissâo de trabalhadores que ocuparam as terras da Fazenda
Beirada, ern Manga Eles vierarn denunciar a vioiéncia policial e as
arbitrariedades. Relatam, no documento trazido a Assernbléia Legislativa: "No
dia 29 de junho, mais de 30 policlais militares, fortemente armados, invadiram
o acampamento Nova Piano, acornpanhados de urn Oficial de Justiça- e de
empregados do latifundiário que custeou a operaçao. Todos Os barracos
foram incendiadas, inclusive corn os poucos pertences dos carnponeses.
Quem botou fogo foi o Sarg. Veboso, da Florestal, denunciado pelos
trabaihadores rurais de Manga por acobertar exploracao ilegal de madeira e
carvão." Eles denunciam ainda que dois companheiros se encontrarn presos.
Esta é a situaçâo que estarnos vendo: os trabaihadores indefesos no Estado
de Minas Gerais. 0 Deputado Durval Angelo denunciou urn aumento de
quase 100% na violència. Esses são dados do Governo, trazidas por urn
Deputado da base governista, o Deputado Durval Angelo.

Quero tratar de urna outra situação muito grave para Belo Horizonte, que é
a construção das cadeias. Mas you falar pasteriormente sobre isso.

Vou abordar outro assunto rapidarnente, que estã na midia hoje. E a jogada
de 'marketing" do Governo. A principio era o arçamento participativo, qua
atropela a Constituiçao do Estado de Minas Gerais, que fala em audiência
pUblica. Antecedendo a audiéncia pUblica, e necessérlo que o Governo do
Estado encaminhe para a Assembléia o Piano Mineiro de Desenvolvimento
lntegrado, que não esta aqui ainda. E esse Governo fala em orçamento
participativo. Varnos rasgar a Constituicao do Estado para fazer o orçamento
participativo. Seri 1% para ele. Tivernos a experiència lamentavei, no Ultimo
Governa, de discutir e não serern encaminhados os recursos. Agora vamos
participar de discussOes para destinar 1% para todo o Estado de Minas
Gerais.

Ha agora outra jogada de "marketing" do Sr. Governador, que é o
lançamento da loteria para angariar fundos para a bolsa-escola em Minas.

Sabem quem ira vender essa loteria? Os professores e os estudantes serâo
utilizados para vender a loteria do Estado de Minas Gerais. Na rnanhã de hoje
discutimos a possibilidade de os professores e a pessoal da area de saUde do
Estado, contratados, que estão ha 20, 25 e 27 anos no serviço, terern 0 direito
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a indenizaçâo, ao 130 salârio e as férias. Agora, além da base governista ter
mantido o veto do Governador, nào tivemos a oportunidade de mudar isso.
Apesar de Os trabalbadores falarem que determinado Deputado iria votar a
favor deles e que 0 outro era voto garantido para 0 trabalhador, 05 tais
Deputados se ausentaram do Plenérlo. Agora será utflizada a rnao-de-obra
dos estudantes das escolas estaduals para vender Joteria. Isso é"rnarketing".
Ternos 1% para discutir corn o Estado todo. Se forern vendidos todos os
bilhetes, pelos professores e estudantes - seremos abordados por eles, pars
comprarmos bllhete de loteria -, serâo arrecadados R$2.000.000,00, 20%
sera destinado ao Programa Bolsa-Escola, ou seja, R$400.000,00. Serão
atendidas, exatarnente, 245 familias, entre Os mais de 16 rnilhOes de
habitantes de Minas Gerais. Nâo dá para participar disso. A Assembléia
Legislativa nâo pode aceitar isso. Nâo dé para atender nem essas crianças
que estão nos sinais de Belo Horizonte, sem considerar a regiäo
metropolitana e a Estado de Minas Gerais.

Gostaria de falar, rapidamente, que 0 Governador anunciou, ontern, que 0
programa de valorizaçäo do servidor foi adiado. Claro que foi. Primeirarnente,
para valorizar o servidor, temos de reconhecer que urn trabaihador qua
trabalha 20, 25 ou 27 anos tern direito a indenizaçâo. 0 programs fol adiado e
jogado fora, nests manha, no Plenário da Assernbléia Legislativa, por urn
desconhecido. Nâo venharn falar em valorizaçâo do servidor. 0 Diretor de
Coordenaçao Sindical, Renato Barros, disse que o programa e fantástico.
Coma, se ele nâo participau nern acompanhou, hoje pela manha, a proposta
de da valorizaçâo das Bancadas do PSDB, do PFL e do PSN, de reconhecer
o direito básico e universal do trabaihador? Näo virnos isso.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria apenas de voltar ao
terna inicial do seu pronunciarnento, quando fez alguns cornentários acerca
do Programa Bolsa-Escola. I-là pouco tempo, o Governo Federal lançou 0
Prograrna de Rends Minima em todos os municipios do Pals, de forma
gradativa, au seja, uma parte para este ano, outra para 2000 e outra para
2001 Cads municiplo ficou obrigado a fazer o levantarnento das crianças
pobres, de 7 a 14 anos, que estâo na escola. De acordo corn esse prograrna
do Governo Federal 1 cada criança, nessa faixa etária, se for
comprovadarnente pobre, receberia mais ou menos R$45,00, para a sua
rnanutençâo na escola. Esse prograrna nào teve nenhuma divulgaçào. A
Secretaria da Educaçâo e as Secretarias Municipais, na Ultima semana,
aprontaram urn corre-corre, e muitos municipios ficarani fora do Programs de
Renda Minima do Governo Fede(aI.

Entâo, gostaria apenas de ressaltar que essas boas açöes e esses bons
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programas precisam ser debatidos e divulgados, mas nào dessa forms.
Temos de procurar valorizar as iniciativas que venham, de fato, ajudar Os
pequenos municipios e as pessoas pobres, e essa ajuda deve ser para
divulgar o programa e ajudar o Prefeito a fazer o levantamento, através da
disponibilizaçäo da rnáquina administrativa do Estado para as prefeituras. Nao
se deve colocar o prograrna da forma como foi feito, como bem explicou V.
Exa. Esse programa vai berieficiar duzentas e poucas farnilias, em urn
universo de rnilhöes de crianças, que estâo nas escolas e precisam
efetivamente do poder püblico.

o Deputado Joâo Leite* - Agradeco o aparte do Deputado Carlos Pimenta.
Queria dizer ainda que considerarnos grave a utilizaçâo de professores e
estudantes na venda de loteria.

o Deputado Rogério Correia (ern aparte) - Nâo irei atrapalhar 0
pronunciamento de V. Exa. Apenas para esclarecer, gostaria de dizer que
tivemos, exatamente hoje de rnanhã, urn debate sabre a questào da bolsa-
escola, corn a Secretária Adjunta, Profa. Maria José Ceres. Ela estava
exatarnente dando explicaçOes a respeito de coma 0 Governo pretende
irnpJernentar esse projeto, que deve se iniciar a partir de setembro.
Certarnente a projeto nâo ire se lirnitar a essa questão da loteria, pois ele é
muito mais ligado ao programa da fome, segundo suas explicaçOes, rnas a
Estado tern o compromisso de, a partir de setembro, iniciar a execuçào do
projeto da bolsa-escoia, principalmente no Jequitinhonha. Depois, ele será
estendido para o Node de Minas, nas regiöes mais pobres e nas periferias
das cidades. Esse assunto me interessa de perto, pois, como V. Exa. sabe,
fui o autor do projeto de lei do Prograrna Bolsa-Escola em Belo Horizonte, que
foi sancionado peJo Prefeito Patrus Ananias e que, agora, esté sendo
irnpJernentado pelo Prefeito Celio de Castro, atendendo a 4.500 familias. Esse
e, de fato, um prograrna fantástico, que depende da boa-vontade dos
governos corn relaçâo a seu financiarnento, pois ele deve ser prôprio dos
municipios, do Estada e da Uniao. 0 Deputado Carlos Pimenta lernbrou bern
que o Governo Federal, de fato, anunciou 0 programa, mas, logo ern seguida,
no orçarnento deste ano, cortou toda a verba destinada a ele. Dessa forma,
realrnente, nao he como se sonhar corn esse tipo de prograrna, pois a verbs
foi praticamente elirninada do orçamento. Portanto, é necessário que façarnos
a cobrança, pois o programs da bolsa-escola e fantéstico.

Pars finaJizar, a Secretéria Municipal de Educação de Bela Horizonte nos
reJatau os beneficios que esse programs traz as famIlias que a recebern. E
bom que realrnente fiquemos atentos e que a idéia do PT vá para frente.
Muito obrigado.
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22 Parte (Ordem do Dia)

1 2 Fase
Abertura de lnscriçOes

o Sr. Presidente (Eduardo Brandao) - Esgotada a hora destinada a esta
parte, a Presidéncia passa 2a Parte da reuniâo, corn a V Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as cornunicaçOes da Presidencia e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerirnentos. Estâo abertas as inscriçães
para o Grande Expediente da práxirna reunião.

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia quer

esciarecer ao Plenário que, pela primeira vez, foi adrnitida no PlenArio da
Casa a apresentação de urn video. Na minha avaliaçâo pessoal, trata-se de
urn avanço, e acho que ternos que ter as meios de comunicaçâo e tudo aquilo
que nos ajude a desernpenhar nosso papel. 0 video pode ser utilizado no
Plenário porque ha condiçoes técnicas.

A Presidéncia inforrna so Plenàrio que, atendendo a pedido do Deputado
Durval Angelo, autorizou a exibição de video sabre assunto relativo ao
pronunciarnento desse Deputado no Grande Expediente, rnas, a partir de
agora, deterrnina que esse procedirnento sornente será adotado nesta fase da
reuniâo, observado o praza regimental e a inscriçôo prevista no art. 157 do
Regirnento Interno.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dé ciência so Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reuniâo pela Cornissâo de Turismo - aprovação, na 122
Reuniâo Ordinária, do Requerirnento n° 431/99, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; pela Comissao de Assuntos Municipais - aprovaçâo, na 132 Reuniao
Ordinária, do Requerirnento n o 429199, do Deputado Bene Guedes; e pela
Cornissao do Trabaiho - aprovaçâo, na 62 Reuniac Extraordinária, dos
Projetos de Lei n°s 153/99, do Deputado Luiz Fernando Faria; 291/99, do
Deputado César de Mesquita; 300/99, do Deputado Pastor George; 304/99,
do Deputado Joao Leite; 314/99, do Deputado Anderson Adauto; 320/99, do
Deputado Dilzon Melo; e 336/99, do Deputado Agostinho PatiOs; e pelos
Deputados Arlen Santiago - sua auséncia do Pals no periodo de 10 a 18/7199;
e Maria José l-Iaueisen - sua ausência do Pais no periodo de S a 24/7/99
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos, cada urn por sua vez, requerimentos da Comissâo

de Direitos Humanos, em que solicita a retirada de tramitaçao do
Requerimento no 405/99 (Arquive-se 0 requerirnento.); e do Deputado
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Sargento Rodrigues (2), em que solicita sejarn retirados de trarnitaçao as
Projetos de Lei n°s 231 e 394/99 (Arquivern-se as projetas.); defere; ainda,
deixando para fixar a data em outra oportunidade, requerimento do Deputado
Arlen Santiago e outros, ern que solicitarn a realização de reuniâo especial
pars homenagear a CODEVASF pelos 25 anos de sua criação.

Discussão e Votação de Pareceres
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Prosseguirnento da discussâo do

parecer da Comissão Especial para lndicaçâo do Titular da UTRAMIG.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely TarquInio.
o Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostariamos

de fazer algumas consideraçöes corn relaçâo a indicacão do Sr. Weliton
Eustáquio de Jesus para dirigir a Fundaçâo de Educacão pam o Trabalho do
Estado de Minas Gerais - (JTRAMIG. 0 PSDB quer discutir aqui sobre a
posiçâo do Governador Itarnar Franco, que sernpre interfere no Poder
Legislativo. Por forca da Constituiçäo, essas pessoas ( ... ). Nada temos contra
o Sr. Weliton Eustáquio de Jesus, pois sabemos que sea curricula é
consistente e compativel corn o cargo para o qua[ está sendo indicado, mas a
Governador se antecipa a Assembléia Legislativa e faz sua nomeaQâo, sern
que ele passe pelo crivo da avaliação do Poder Legislativo. Quer dizer, o
Governador precisa respeitar a Assembléia Legislativa.

Queriamos, então, conclarnar os nobres pares, aqueles que são da base de
apoio do Governo, para que se sensibilizassern, par meio do Secretário da
prOpria Casa Civil, as conselheiros - aqueles que estão rnais próximos, as
áulicos, que cochicham em sea ouvido -, para dizer-Ihe: "Desse jeito, vocé
nâo vai administrar Minas Gerais. Primeiro, vocé nâo comecau a trabaihar.
Segundo, quando trabalha, usa uma sO 'canetada', ameaça algurna coisa...
De repente, você faz a nomeação, no diana da Imprensa Oficial, do Sr.
Weliton Eustáquio de Jesus, para a UTRAMIG, sem que fosse, antes,
sabatinado na Assernbléia L.egislativa".

Então, nosso encarninhamento de votaçâo está ernbasado ern nosso
posicionarnento contrário a atitude, vamos dizer, do Governador. E
gostariarnos de protestar contra essa postura, discordando dela. Fizemos o
alerta, e, depois, sirn, ele reviu a ato de nomeaçâo. Vamos ver se isso não
acontece mais.

Entao, é em nome do Poder Legislativo, em respeito ao Poder Legislativo
que estamos aqui na tribuna para pedir so Sr. Governador que não repita
esse ato, porque, senão, a situaçâo fica dificil. A dernocracia implica, pelas
ConstituiçOes Estadual e Federal, harmonia entre os Poderes. 0 PSDB não
pode concordar corn essa atitude. Tenho a impressâo de que a rnaioria dos



r
Sb

500
Deputados que gostarn da democracia não podem tolerar esse ato. E nesse
sentido que vimos aqul encaminhar esse assunto. Mas, corn relaçâo ao
mérito da indicação do Sr. Wehton Eustaquio de Jesus, nâo ternos nada a
dizer. Certarnente ele já passou, depois disso, pelo crivo da Assembleia e,
posteriormente, corn certeza, vai receber o voto da maioria dos Deputados. 0
nosso protesto é contra a ato do Sr. Governador, urn ato sempre autocrático

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Carlos Andrada.
• Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assistência, venho a tribuna para discutir a proposiçâo ern tela, que
trata da indicacâo do Presidente da UTRAMIG, 0 Sr. Weliton Eustãquio de
Jesus, que teve o seu name aprovado pela Comissâo Especial destinada a
sabatinã-lo e a emitir, em seguida, o parecer para apreciaçäo do Plenário.

Venho a tribuna porque, anteriormente, aqui tinha vindo a tim de alertar para
• fato de que o Governo do Estado tinha atropelado a Assembléla e nomeado
• indicado antes que o Plenário se pronunciasse. Dissemos, naquele
momenta, que era uma posture inadmissivel. Pedirnos ate que a Presidência
retirasse de pauta a indicaçâo, uma vez que eta já tinha sido efetuada. Ocorre
que houve a revogaQão do ato.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Quero dizer a V. Exa. que
este Deputado concorda plenarnente com a sua posiçao - que é tambérn a do
Deputado Hely TarqUinio - quanta a essa obediOncia as normas legais,
deterrninadas pela Constituiçao, relativas a essas indicaçOes.

No mesmo dia em que ocorreu o fato, este Deputado passou fax para o
gabinete do Governador, comunicando a irreguiaridade, no que foi
prontarnente atendido. A devida correQao fol feita com a revogaçao do ato no
"Mines Gerais", regularizando-se a situaçâo, para que possamos apreciar
aqui, no Plenário, a indicacao do name do Sr. Weliton Eustáquio de Jesus.
Muito obrigado.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Agradeço as palavras de V. Exa. e
venho aqui apenas para ratificar o seu pronunciamento. NOs, que tivemos o
empenho de reclamar aqui do Governo, de denunciar o atropelo, ternos agora
de fazer justica. 0 Governo recuou, consertou o seu erro, reconheceu a sua
falha, e agora a matOria volta ao Plenário para discussâo e apreciaçäo. Ern
nenhurn momento fizemos questionamento algum corn relaçao ao indicado.
Não o conhecemos pessoalmente, mas sabemos, segundo informacOes de
terceiros, que e uma pessoa habilitada para a função. Queremos apenas
dizer que, urna vez sanado 0 erro jurIdico-constitucional, estarnos prontos
para votar a matéria, dando andamento aos trabaihos da Casa.

Como ful eu quem levantou a questão, volto para dizer que me dou par

501
satisfeito diante dos desdobramentos que ocorreram a partir dé então. Muito
obrigado.

* - Scm revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

gostaria, simplesmente, de manifestar minha alegria pelo fato de a
Assembléia Legislativa ter instituido essa sabatina dos indicados para a
PresidOncia de autarquias e fundacOes. Quero dizer que o filtro funcionou,
neste inicio de ano. Várias pessoas indicadas pelo Governo nâo cumpriam,
na verdade, todas as exigências para assumir as respectivos cargos.
Portanto, acho que foi urna medida extrernamente acertada desta
Assernbléia. Eta é mesrno rnoralizadora do poder pUblico. Corn relaçâo ao
caso especifico da Fundaçâo de Educação para 0 Trabalho do Estado de
Minas Gerais - UTRAMIG -, que e uma instituiçâo muito irnportante, porque
trata exatamente do preparo e da capacitaçâo da nossa rnào-de-obra, 0 seu
Presidente, que ora é indicado par esta Casa, apOs ser sabatinado e
aprovado pela Cornissâo Especial, atende a todos as requisitos exigidos pela
nova lei. Não conhecernos a indicado, mas esperarnos que ele curnpra todas
as suas obrigaçOes e faça da UTRAMIG urna universidade do trabalho no
Estado de Minas Gerais.

o Sr. Presidente - Nâo he outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo. Em votação, a parecer. A Presidencia vai submeté-lo a votaçâo
pelo processo secreto, de conformidade cam o art. 261, inciso I, c/c o art. 255,
do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a indicaçâo
registrarâo "sirn", as que desejarem rejeitá-la registrarâo "no". A matéria será
aprovada par malaria simples. Em votaçäo.

- Procede-se a votaçâo par meio do painel eletrOnico.
- Registrararn seus votos as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -

Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JOnior. - Alvaro
AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio
Genaro - Bend Guedes - Cabo Marais - Carlos Pimenta - Cesar De Mesquita -
Cristiano Canedo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalrna Diniz - Edson Rezende -
Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elmo Braz -Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Ivo José - Joao
Paulo - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Pettersen -. Paulo
Piau - Rérnolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
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Rodrigues - Sebastiäo Costa - Wanderley Avila.
o Sr. Presidente - Votaram "sirn" 41 Deputados; votararn "nâo" 8

Deputados; nâo houve voto em branco. Está aprovada a indicação do Sr.
Weliton Eustáquio de Jesus para o cargo de Presidente da Fundacào de
Educação para o Trabaiho do Estado de Minas Gerais - UTRAMIG. Oficie-se
ao Governador do Estado.

DeclaraçOes de Voto
o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pUblico presente, quero apenas agradecer aos parlarnentares a
indicaçäo do Sr. Weliton Eustaquio de Jesus. Realmente, quero confirmar que
se trata de pessoa competente, esteve a frente da Associaçâo dos
Subtenentes e Sargentos por dois mandatos, e pessoa muito integra e tern
urn curriculo invejáveL Tambérn esteve a frente da administracão de outros
órgâos. Hoje, e 2 0-Tenente da Reserva. E pessoa muito simpática, muito
querida na Policia Militar e por todos os que o cercam. A Assernbléia
Legislativa está de parabéns corn essa indicacâo. Daqui a pouco irei a tribuna
para agradecer aos demais pares da Casa por terern aprovado a indicação do
Sr. Welitori Eustaquio de Jesus. Muito obrigado.
o Deputado Cabo Morais - E apenas para dizer que votei "sirn", pois

conheço o Sr. Weliton he rnais de 15 anos. F urna pessoa honrada,
responsável e competente. Por isso, votei e quero agradecer aos dernais
pares desta Casa por também terern votado a favor do norne do Sr. Weliton.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
o Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, gostaria de dizer que votei

"sirn", mas o meu veto nâo foi cornputado.
o Sr. Presidente - Parecer da Comissâo Especial para lndicaçâo do Diretor-

Geral do IMA. A Cornissão Especial opina peta aprovaçao do nome. Em
discussâo, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em
votaçâo, a parecer. A Presidéncia vai submeter a rnatéria ao processo de
votacão secreta, de conformidade corn o art. 261, inciso I, c/c o art. 255, do
Regirnento Interno.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, para lembrar aos nobres pares

desta Casa, gostaria de dizer que é muito bonito esse processo dernocrático,
em que o indicado para urna autarquia e sabatinado por esta Assembléla,
para que seu nome seja aprovado ou rejeitado numa votação secreta.
Estamos fazendo isso corn todo o Executivo, mas, como dizern, "ern casa de
ferreiro, o espeto e de pau". 0 Presidente do nosso Instituto, a IPLEMG, tern
de ser sabatinado e ter seu norne aprovado em votaçâo secreta nesta Casa.
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Já está ocupando o cargo, rnas nao passou pela sabatina e pela apreciaQao
desta Casa. Estou-Ihes chamando a atençao porque está no exercicio
indevidan'iente. Não temos nada contra ele, ao contrário, o consideramos unia
pessoa cornpetente, é urn ex-Deputado, mas nôs, que fazernos as leis, nao
podernos descumpri-las. 0 IPLEMG é urna autarquia do Estado; portanto 0
indicado para a sua Presidencia deve ser sabatinado e ter seu nome
aprovado pela Assembléia.

Jé suscitamos esta questâo de ordem por diversas vezes, rnas ate hoje
ainda não obtivemos urna resposta. 0 que nos dizern sempre é que está
sendo avaliada. Mas fica ruim para nOs fazer corn os outros e nâo fazer corn
os nossos tambérn.

Entâo, estou fazendo esse encaminhamento, aproveitando essa votaçâo.
Quem sabe meus pares entendarn que isso e importante e comecem a se
rnobilizar, para termos uma resposta da Mesa para esta questao de ordem
feita de acordo corn o art. 111. Sabernos que a Procuradoria está fazendo
estudos, mas jé estanios querendo a soluçao, estarnos querendo que nos
seja encarninhada a resposta, sob pena de lidarmos corn dais pesos e duas
rnedidas. Para a Executivo fazemos e para nôs, do Legislativo, nâo vamos
fazer. Por qué?

* - Sem revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também gostaria

de me manifestar neste caso. Embora sendo oposiçao ao Governo,
evidenternente torcernos por urn born desernpenho de Minas Gerais.
Portanto, nao poderia me furtar a dizer que conheco a Presidente do IMA
indicado, Dr. Cello Floriani, uma pessoa de bern, que rnerece a conflanca
desta Casa e do Governo. Tenho a certeza absoluta de que fará um grande
trabalho a frente do Instituto Mineiro de Agropecuária.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Kangussu.
o Deputado Márcio Kangussut - Sr. Presidente, eu, que tive a privilégio de

ser a Presidente da comissão que procedeu a argUiçao do Dr. Célio Floriani,
quero manifestar nossa alegria, dando a nosso depoimento relativamente a
cornpetência e a seriedade do Dr. Célio Floriani, que, apOs a nomeaçâo do Sr.
Governador, dirigiré esse instituto. Sou mernbro da Cornissao de
Agropecuária, e isso nos deixa tranquilo, jé que a sanidade animal é
importantIssirna para a nossa atividade. Quero tambérn registrar a nossa
alegria relativamente a indicacâo dos outros dois Diretores. 0 Dr. Altino, que
é Diretor Tecnico, é extremamente competente, funcionârio de carreira do
IMA; e o Diretor Administrativo e Financeiro, Dr. Hélio Junqueira, pessoa
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idOnea corn larga foiha de servicos prestados a Minas Gerais. Todos Os trés
Diretores do IMA são pessoas dignas, honradas e capazes. Encaminhamos
favoravelmente a indicação do Dr. Célio Floriani, extensivamente aos outros
Diretores.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Hely Tarqüinio.
• Deputado Hely Tarqüinia - Gostariamos de pedir a apaio dos ilustres

pares desta Casa para o Sr. Cello Floriani, que e pessoa de nosso
conhecimento, qualificado do ponto de vista profissional, tendo larga
experiência na EMATER, tendo sido assessor e orientador do Ministério da
Agricultura. Ele reüne todas as qualidades para o cargo, jé tendo sido
submetido a sabatina nesta Casa. Reiteramos a nosso apoio ao seu nome e
solicitarnos a apoio dos nobres pares.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marcia Cunha.
• Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pam que não

fique parecendo que apenas a Oposicao indicou as Diretores do IMA, em
name da bancada governista gostariamos de dizer: foram escoihidos homens
que se encontram acirna das lides partidárias. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ermano Batista.
• Deputado Errnano Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nao conheço

pessoalrnente a Dr. Cello Games Floriani, mas tenho excelentes inforrnaçOes
a seu respeito e sabre sua competéncia, seu caràter e sua disposicão de
trabaiho. Voto favoravelmente a sua indicação na certeza de que prestaré
excelentes serviços ao Estado de Minas Gerais. Voto em seu name tambern
por ter sido indicado pelo Senador Arlindo Porto.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado AntOnio JUlio.
• Deputado Antonio JUliot - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos

votando favoraveirnente a indicacão ora apresentada. Mas gostaria de
questionar o PSDB, que tern criticado a Governador Itamar Franco e hoje está
aceitando sua indicação e ate tecendo elogios a essa indicacão. Isso mostra
que Itamar Franco e hornem democratico, que aceita as indicaçOes do PSDB
e do PFL. E nOs, do PMDB, acatamos a indicação por se tratar de urn homern
competente. Isso rnostra a postura firme do nosso Governador Itarnar Franca,
aceitando a indicaçâo do PFL edo PSDB.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sebastiao Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero dizer

que nem tudo que a Governo faz nOs criticamos. Apenas criticamos o que faz
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de inconveniente para a Estado. Quando ele acerta, temos a gthndeza de
dizer que acertou. Quero dizer mais, que o que hoje aqui estamos praticando
foi iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Quando o Governo
estava norneando todos as dirigentes de autarquias e fundaçOes sem
sabatina, o Deputado Sebastiao Navarro Vieira, valendo-se de uma ernenda a
Constituicão do Deputado Miguel Martini, no seu mandato anterior, uso6 cia
prerrogativa de comunicar ao Governo nãa ser aquele a procedimento a ser
adotado, procedendo o Governo as devidas correçOes. Elogio não tanto a
indicação, mas a atitude do Deputado Sebastiao Navarro de ter feito o
Governo voltar atrés, permitindo que a ernenda a Constituicão do Deputado
Miguel Martini, passasse a viger. Quando a Governo acerta, temos a
grandeza de dizer que acertou e, quando erra, estamos aqui para criticar. 0
Governo acertou quando acolheu a sugestão do Deputado Sebastiao Navarro
Vieira e voltou atrás.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João leite.
• Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado José Braga, apenas

gostaria de dizer que concordo, porque tive informaçOes, por outros
Deputados, do trabalho do indicado e que a mensagern é do Governador,
mas a indicacão é do Senador Arlindo Porto. As informaçOes são as
melhores, o Deputado Marcio Kangussu presidiu a Cornissao e
acompanharemos este Deputado, votando favoravelmente. Parece-nos que a
Senador Arlindo Porto fez urna boa indicacâo para a Governo do Estado.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Em votação, o parecer.
- Procede-se a votação par meio do painel eletronico.
- Registraram seus votos as seguintes Deputados:
- Adelino de Carvaiha - 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 -
Bené Guedes - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Cristiano
Canedo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Hely TarqUinio - Iva José - Joao Leite - Joao Pinto Ribeiro - José
Braga - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Tories - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor
George - Paula Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Wanderley
Avila
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o Sr. Presidente - Votaram 'sim° 48 Deputados; votaram "não' 4

Deputados; não houve voto em branco. Está aprovada a indicacào do Sr.
Célio Gornes Floriani para o cargo de Diretor-Geral do IMA. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Votação de Requerirnentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho,

apoiado em deliberaçao do Colegio de Lideres, nos termos do § 20 do art. 272
do Regimento Interno, em que solicita seja atribuido regime de urgência a
tramitaçao do Projeto de Resoluçâo n° 408/99. Em votacão, o requerimento.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, pediria a todos os pares desta

Casa e, "data venia", ao Deputado Alberta Pinto Coelho que votássemos
contrariamente, porque não dá para votar a toque de caixa questöes de
extrema importância e que tern repercussães no Estado de Minas Gerais, de
modo especial a questão da COPASA.

Esse projeto está passando a toque de caixa, e tentarnos convidar 0
SINDAGUA - inclusive ha requerimento da Deputada Maria Tereza, do PT,
convidando para que façarnos urn born debate sabre essa questâo, porque
esté em risco a permanência, ate mesmo a sobrevivência da COPASA.

Estarnos correndo o risco de Belo Horizonte não renovar o convènio com a
COPASA, e corn isso se perderiam 40%. Agora, corn os 60% restantes para
garantir urna dMda de R$600.000.000,00 junto a CEMIG, achamos que seria
o fim da COPASA.

Teriarnos de ouvir outras pessoas, as pessoas envolvidas, Os funcionários,
etc. De forma que o meu encaminhamento é que esta Casa,
responsavelmente, como sempre tern feito, possa rejeitar o regime de
urgéncia, para ter urna trarnitação normal, a firn de fazerrnas 0 debate. Essa
questào e grave, e chamamos a atençaa dos Srs. Deputados para não
darrnos essé regime de urgéncia para essa matéria. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn palavra, a Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, encaminho também

contrariamente a esse pedido de regime de urgéncia. Nâo assinei essa
relaçâo que o Colégio de Lideres assinou, exatarnente porque, nessa
trarnitaçao em regime de urgéncia, os tempos são reduzidos. A trarnitacão é
mais rápida, e penso que deveriarnos utilizar 0 maximo possivel o tempo,
porque esse projeto é polémico. Esta Casa deveria conscientizar-se do que
significa essa rnudança de garantia que está sendo proposta pelo Governo,
através do Deputado Alberta Pinto Coelho. Portanto, pedirnos aos Deputados
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que votern contrariamente a esse requerimento de pedido de urgéncia, para
amadurecermos bastante essa idéia.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia informa ao
Deputado Paulo Piau que o requerirnento se encontra assinado por dois
terços dos LIderes.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Rely TarqUinio.
• Deputado Hely Tarqumnio - Gostariamos de dizer que não assinamos

Acordo de LIderes, reiterando as palavras do Deputado Paulo Piau. Esse
projeto é de rnuita importéncia e precisa ter esgotada a sua discussâo. Nao
assinamos e vamos aguardar a resultado da votaçâo.

• Sr. Presidente - Corn palavra, o Deputado Fábio Avelar.
• Deputado Fabio Avelar - Sr. Presidente, tambérn encaminhamos

contrariarnente a esse requerimento. Gostariamos de manifestar a nossa
apreensão com relação a maneira coma esse projeto vem tramitando,
inclusive sern que se perrnita a participação de todos os segmentos da
sociedade envolvidos. Tivernos uma situaçao constrangedora na Ultima
reunião da Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria, em que foi
negada a participação, nesta Casa, dos representantes do SINDAGUA,
sindicato que represehta os funcionários da COPASA-MG, da CEMIG e da
prôpria COPASA-MG. Encaminhamos contrariamente a esse requerirnento.

• Sr. Presidente - Corn palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, estarnos, desde ontern, em

reuniâo corn a Liderança do Governo, a Liderança da Situaçao, tentando
estabelecer uma pauta minima para, no tempo deterrninado e acordado,
encerrar as trabalhos legislativos. Esse projeto teve iniciada hoje a sua
discussâo. Durante o periodo de discussão, na reuniâo extraordinária,
recebeu as suas emendas. A Cornissao de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentária sO teré reuniâo amanhâ pela rnanha, quando dará parecer
sobre as emendas. Amanha, a tarde, teriamos o tempo de encerrar a
discussão e, talvez, avançar no processo de votação. De repente, aparece
pedido de regime de urgéncia, assinado pelo Colégio de Lideres, que não
contérn a assinatura das Lideranças do PFL, do PSDB, do PSN e da Minoria.
Não estou entendendo por que, se jé estamos carninhando para o
encerramento das nossas atividades, arnanhã. Par que o regime de urgéncia,
se ele não altera em nada o que foi proposto e acordado corn a Oposiçâo da
Casa? Para mirn, essa solicitação e inOcua. Peço ao Alberta que retire esse
pedido, para avançarmos e cumprirrnos a pauta minima, que já esté proposta
pam amarihé. 0 nosso acordo não inclui acordo de Lideranças algurn para
acelerar a tramitaçao de urn projeto para 0 qual já estava acordada votação,
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arnanhâ. De maneira que estou me sentindo ate rnesmo traido no acordo que
fizemos. Talvez, corn essa proposta, possamos revel a nossa participaçâo no
acordo. Nâo vejo por que rnanter urn requerirnento dessa natureza, sem o
conhecirnento nem a assinatura dos partidos que compOern a Oposicáo na
Casa. Ate entào, Alberto, nobre Lider, gostaria de persistir nisso. Gostaria de
aflançar a V. Exa. que estarnos dispostos a curnprir o acordo que fizemos
corn a Liderança do Governo. Apenas, nâo irernos apreciar 0 projeto hoje,
porque e impossivet receber ernendas em Plenário, que apenas irâo receber
parecer arnanhã. No acordo que fizemos, o projeto receberia a nossa votação
final amanhâ a tarde. Entâo, esse Acordo de Lideranças e inOcuo. Pediria a V.
Exa. que o retirasse, para que dAssernos seqüência ao que foi acordado
ontern e hoje.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho* - Agradeço essa deferencia ao nobre

Deputado Mauro Lobo. Gostaria de esciarecer a todos as parlamentares,
principairnente aos LIderes ca Oposicao, que, urna vez que esse projeto yen
de urn acordo firrnado, a nosso propósito, 20 requerer o regime de urgéncia,
foi de acelerar o rito processual, já que estarnos aqui para dar vazão a todos
os projetos que foram objeto desse acordo. Mas, se par parte ca Oposicâo
entenderern que 0 regime de urgéncia representa a quebra de urn acordo,
isso janais acontecerá, por urn principio nosso de conduta dos trabaihos a
frente da Liderança do Governo. Portanto, de piThlico, retiro a requerirnento
de urgéncia.

* - Sern revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
• Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, inicialmente, agradeço a seu

posicionarnento, que rnostra a gentileza e o espirito democrático que tern corn
seus pares. Corn relação a esse projeto, gostaria de afirniar que estivernos,
ha pouco tempo, votando, ern urna cornissâo conjunta, urn projeto da
COPASA, envolvendo Irapé. Naquele mornento, tivernos inforrnacOes
preciosas do Presidente da COPASA. Isso fez corn que houvesse a
aprovação da cornissào, par unanirnidade. Hoje, tarnbérn, houve a aprovação,
por unanirnidade, no Plenário, ou seja, houve participação e inforrnação. Corn
relação a esse projeto de resolução, estarnos sentindo que ha urna pressa ern
sua votaçäo e, rnais ainda, está havendo urn boicote a urna ampla discussâo.
Parece-me que está havendo algo ern desacordo corn a própria orientaçâo do
Governo. Quando diz estar preocupado corn a participação da sociedade nas
decisoes de Governo, nao e issoo que estamos vendo. Foi-nos vedado a
convite, corn a presença do Sindicato, ou seja, do SINDAGUA, para que
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pudéssemos trazer rnais subsidios e para que encontréssernos urna forma
adequada de ver a participaçao da COPASA nesse processo. Tememos pela
COPASA. Na rnedida em que eta participa, é inserida em urn processo; corno
avalista e coma pagadora de encargos do Estado. Percebernos o seu
enfraquecirnento. Nâo e o momenta para se enfraquecer uma empresa do
porte da COPASA. Principalrnente, quando ela já tern urn problema pela
frente do inicio do ano: a sua concessâo no Municipio de Belo Horizonte. Se
não discutirrnos mais a fundo o assunto, estarernos perdendo espaço, no
Legislativo, para que possarnos discutir as nossos problemas e suas
soluçOes, de forma arnpla e democratica.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado joão Leite.
o Deputado Joâo Leite* - Gostaria apenas de me manifestar, porque

considerarnos que hoje e, na Assembléia Legislativa, urn dia de derrota para
Os trabaihadores. Pudernos ver a tentativa da base do Govemo de votar 0
projeto a toque de caixa, apressadamente, sern a possibilidade de discussâo,
deixando de fora as trabalhadores da CEMIG e da COPASA, que nãa tern
direito a voz nessa situaçäo.

A COPASA está sendo colocada corno devedora solidária dessa divida de
R$600.000.000,00 que a Estado contrai corn a CEMIG. NOs abrimos mao de
ouvir as trabalhadores das duas ernpresas e as sindicatos, querendo aprovar,
rapidarnente, essa proposta. Tenho a expectativa de que se coloque urn freio
nisso. Quase foi aprovada aqui urna "roiha", que calaria a Oposiçao e
impediria a rnanifestaçâo dos trabalhadores da CEMIG e da COPASA. Espero
que, daqui por diante, haja born- senso e que haja urna audiência pUblica para
discutirmos a questão. Nâo devernos votar da maneira como pretende a base
do Governo, sern discussâo, irnediatarnente. Essa questâo envolve duäs
empresas irnportantes, e as Deputados foram escoihidos pelo povo, para
atentarnente julgar tudo a que chega a esta Assernbléia. Assim, espero que
haja born-senso e que discutamos essa situaçao corn as interessados, corn a
sociedade e corn as servidores das empresas, sern essa pressa que tornou
conta da base governista, para votarmos esse projeto. Muito obrigado.

* - Sern revisáa do orador.
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Alberta Pinto

Coelho solicitando a retirada de tramitaçâa de requerirnento de sua autaria
em que solicita frarnitaçâo em regime de urgéncia para a Projeto de
Resoluçâo no 408/99. A Presidéncia defere a requerirnento, nos termos do
inciso VIII do art. 232 do Regirnento Interno. Arquive-se a requerimento.

Requerimento do Deputada b,o José em que solicita seja o Prajeto de Lei no
12/99 distribuido 6 Carnissao do Trabalho. Em votaçaa. Os Deputadas que
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estiverem de acordo permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento da CPI da CEMIG, em atendimento a requerimento aprovado
na reuniâo do dia 15 de junho, em que solicita a prorrogação do prazo de
funcionamento dessa CPI por mais 60 dies, nos termos do § 2° do art. 112 do
Regimento Interno.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
• Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tive a

oportunidade, no âmbito da própria CPI da CEMIG, de dizer, por mais de uma
vez, que me parecia que todas as questOes peridentes de esclarecimento
sobre a venda de parte das acães da CEMIG já haviam sido esciarecidas.
Entretanto, foi entendimento de meus colegas da CPI a necessidade da
prorrogaçâo par mais 60 dias, nao apenas para ouvir urn ou outro depoente,
mas sobretudo pars a elaboraçâo do resultado final dos trabalhos da CPI.
Portanto, encaminho favoraveimente a aprovaçâo desse requerimento, a firn
de que, definitivarnente, todas as questães sabre a venda dessas açäes
fiquem esclarecidas.

* - Sen revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Depuado Bilac Pinto.
• Deputado Bilac Pinto* - Sr. Presidente, coma retatou a Deputado Amilcar

Martins, foi feito urn acordo na CPI da CEMIG, por meio de seu Presidente,
Deputado Adelmo Carneiro Leäo, a fim de que posterguernos par rnais 60
dias a conclusão dos nossos trabalhos. Corn relaçâo a isso, a PFL,
representado por este modesto Deputado na Cornissâo, ja deu. a sua palavra,
esté plenamente de acordo. Coma näo ha nada a comentar a respeito desse
assunto, gostaria de dizer que samoa favoráveis. Muito obrigado.

* - Sen revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Em votacâo, o requerimento. Os Deputados que a

aprovam perrnaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerirnento da CPI da Carteira de Habilitaçâo solicitando prorrogação do

prazo de funcionarnento da referida Comissâo por mais 60 dias. Em votacão,
a requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerirnento da Comissâo de Saude em que solicita seja encaminhado ao
Ministro da Saüde pedido de informaçâo sobre a estrutura e o funcionamento
do MG-Transplantes, responsável pela captaçao de orgâos no Estado de
Minas Gerais. En votaçâo, o requerimento. Os Deputados que a aprovarn
permaneçarn coma se encontram. (- Pause) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissâo Especial do Colera no Vale do Jequitinhonha
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em que solicita seja encaminhado oficio ao Secretário Municipal de Saide de
Pedra Azul, solicitando seja enviado a essa Comissâo relatôrio detalhado des
atividades realizadas por ease Orgâo no combate aa cólera, constando,
também, sugestães aos Governos Municipal. Estadual e Federal pare a
resoluçâo definitiva do probiema. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento n° 200/99, da Comissão de Educaçao, pedindo informaçöes
20 Secretario da Educaçâo sobre a situação funcional dos professores dos
cursos de nivel medio de qualificaçâo profissional extintos em decorréncia de
medidas adotadas par esse Orgâo. A Mesa da Assembléia opine pela
aprovação do requerimento. Em votaçâo, a requerirnento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa,) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 203/99, da Cornissâo de Fiscalizaçâo Financeira, em que
pede inforrnaçoes ao Secretário da Casa Civil sabre a documentaçao do
contrato entre o Estado e a empresa SMP & B Cornunicaçâo, referente a
publicidade do Enduro Internacional da Independéncia, realizado no ano
passado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaçâo do requerimento. Em
votaçâo, a requerimento. Os Deputados que a aprovarn perrnanecam coma
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 204199, da Comissão do Trabalho, solicitando informacaes
ao Camandante da 85a Companhia da Policia Militar de Minas Gerais
referentes a denUncias efetuadas por integrantes do Mavimento Sem Terra,
cam as especificaçoes que menciona. A Mesa da Assembleia opina pela
aprovação do requerirnento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votaçäo, a Substitutivo n° 1. Os Deputados que a aprovarn permaneçam
corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado a
Requerimento n° 204/99 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 205/99, do Deputado Marcia Kangussu, em que pede
informaçães ao Secretário do Planejamento e Coordenaçâo Geral e ao
Presidente da TURMINAS sabre a perspective de inserçâo do vale do
Jequitinhonha no Programa de Desenvolvirnento do Turismo - PRODETUR. A
Mesa da Assembléia opine pela aprovaçâo do requerirnento corn a Emenda
n° 1, que apresenta. Em votaçâo, a requerimento, salvo emenda. Os
Deputados que a aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votaçao, a Ernenda n° 1. Os Deputados que a aprovarn
perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto,
aprovado o Requerimenta n° 205/99 corn a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 212/99, do Deputado Ailton Vilela, em que pede sejarn
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solicitadas informaçoes ao Diretor-Geral do DER-MG e a Secretaria de
Transportes e Obras PUblicas sobre o cumprirnento do cronograma das obras
de duplicaçâo da Rodovia Fernâo Dias - BR-381 - correspondente A segunda
etapa, especialmente quanto 80 trecho entre as Municipios de Carmo da
Cachoeira e Campanha. A Mesa da Assembléla opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Em votaçâo, o
Substitutivo no 1. Os Deputados que a aprovarn permaneçam como se
encontram. (- Pause.) Aprovado. Esta, portanto, aprovado 0 Requerimento no
212199 na forma do Substitutivo n o 1 Oficie-se.

Requerimento n° 363/99, do Deputado Paula Piau, em que pede seam
solicitados esciarecimentos ao Governador do Estado sobre a desativaçâo
das estaçoes aduaneiras do interior localizadas nos Municipios de Uberaba e
Uberlândia. A Mesa da Assembléia opine pela rejeiçAo do requerimento. Em
votaçâo, o requerirnento. Os Deputados que o aprovam permaneçam coma
se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oflcie-se

Declaraçâo de Voto
O Deputado Paulo Piau - Gostaria simplesmente de agradecer aos

companheiros da Assembléia por terern derrubado a parecer da Mesa,
fazendo justiça, porque, em nossa opiniâo, nAo havia razäo nenhuma
Usamos, inclusive a tribune para pedir esciarecimentos ao Governo do
Estado corn relaçflo ao possivel fecharnento dessas estacoes aduaneiras
(portos secos), de Uberaba e de Uberlândia, que prestam grande servico A
regiâo. E nosso requerimento fol exatamente corn esse urn, pois entendemos
que é problema do Governo do Estado, sim, a manutençAo dessas estaçOes.
Por isso, o requerimento teve o propósito de envolver o Governo do Estado
em urna questão que, de fato, e de âmbito federal, mas, antes de tudo,
precisa receber a opinião e a açâo politica do Governo EstaduaL Portanto,
agradeço aos companheiros. -

DECISAO DA PRESIDENCIA
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidéncia vai decidir questâo

de ordem formulada pelo Deputado Miguel Martini na reuniâo extraordinAria
reahzada hoje, pela manha. Argumenta o nobre suscitante que, se a reuniâo
da Comissao de FiscalizaçAo Financeira e Orçamentária a que se refere o §
1 0 do art. 204 do Regimento lnterno A conjunta corn as denials comissOes
permanentes, deve ser presidida pelo Presidente mais idoso entre os
presentes. Argumenta ainda que nAo havia "quorum" para a realizaçAo da
referida reuniAo. E, mais, alega a parlamentar que as membros das
comissOes permanentes que participararn da reuniâo não puderam usar seu
direito de voz e voto.
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Em respasta, esta Presidencia informa ao Deputado que nem a § 1 0 do art.

204, que trata dos projetos de lei do piano plurianual, do Piano Mineiro de
Desenvolvimento integrado, de diretrizes orçamentArias, do orçarnento anual
e de crAdito adicional, nern a Decisao da PresidAncia exarada em 23/6199,
que regularnenta a trarnitação dessas matArias, deixam aigurna düvida de que
se trate de reuniâo da Cornissão de FiscalizaçAo Financeira e OrçamentAria,
corn a participaçâo de dois membros de cada urna das outras comissOes
permanentes. Portanto, trata-se de urna reuniao conjunta de carAter peculiar,
cujos procedimentos se operam no âmbito da referida Cornissao, como fica
ciaro no já rnencionado § 1 0 do art. 204. 0 item 5 da citada decisào
estabelece que "o 'quorum' pare a abertura dos trabalhos e para deliberação
será o da rnaioria dos membros da ComissAo de Fiscaiizaçâo Financeira.
Portanto, e o Presidente dessa Comissáo quem dirige as trabaihos.

Quanto a segunda questão, o item 2 da mesma decisão oferece
esclarecimento quando estabelece que "Os membros terâo direito a voto, na
CornissAo de Fiscalizaçáo Financeira e OrçamentAria, reiativamente apenas
As niatérias abrangidas pela cornpetencia das comissöes par eles
representadas". Na votaçAo do parecer, todos os membros tiveram direito a
voto; nas matérias destacadas, apenas votararn as membros das comissôes
afetas ao assunto em questão. Se a fase processuai de votaçAo e constituida
pelo encaminhamento da votaçAo e pelo respectivo processo, e, segundo
principio de direito processual, o acessôrio segue o principal, conclui-se que
aquele que näo participa do processo de votação também não tern direito ao
seu encaminhamento.

Finalmente, a Presidéncia lembra sos Srs. Deputados que essa decisAo se
fundamenta em decisOes de Mesas anteriores e jA constitui entendimento
cediço na jurisprudAncia interna.

Sala das Reunioes, 7 de juiho de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente, no exercicio da Presidéncia.

QuestAo de Ordem
0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, 0 desacordo corn o art. 204, §

1 0 e quanto ao ponto em que este diz que a ComissAo A a de Fiscalizaçao
Financeira e OrçarnentAria, acrescida de dois Deputados de cada comissâo
permanente desta Casa, e que todos as Deputados tém direito a voz e voto.
EntAo, A urna comissão diferente da normal, e, quanto a essa interpretaçâo
dada na decisAo lida pelo Presidente da Comissâo - nâo estamos
questionando se ele e a Presidente ou nâo -, o grande questionamento e que,
se o Regirnento diz que o Deputado tem direito a voto, uma resolução nâo
pode lhe cassar esse direito. Essa 6 a grande questâo. 0 que acontede 6 que
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99% das matérias, pela Iôgica, são pertinentes a Comissao de Fiscalizaçao
Financeira e Orçarnentaria. Entâo, o que querenios questionar, levantando
esta questão de ordem, e que na reunião passada houve outros problernas.
Por exernplo, no espaço destinado para essa Comissao, não cabiarn todos os
Deputados que deveriarn estar alL Segundo, por incrivel qua pareça, a LDO,
a Lei do Orçamento, o PPAG e o PMDI são assuntos de relevante interesse
do Poder L.egislativo, porque sua apreciação constitui, fundamentalmente, a
funçao do Deputado e do Poder Legislativo. Entao, a reuniâo deveria ser mais
valorizada, e nem a televisão estava là, nem para fazer tomadas desse
mornento. Entao, a coisa foi tratada de maneira urn pouco atabalhoada, diria
assirn, Por qué? Porque se diz que é uma reunião conjunta, sern que 0 seja.
o direito do Deputado e assegurado pelo § 1 0 do art 204 do Regimento, e au
não se diz se a assunto é atinente a Cornissão Cu fl0. 0 Regimento é muito
claro. Os Deputados que compâem essa Cornissao ampliada téni direito a
voto, e sempre foi feito assirn. Durante a legislatura passada, foi feito dessa
maneira: eu presidi essa Cornissão, e todos os membros tinham direito a voz
e voto, e assim aconteceu. E esteve correto o legislador quando estabeleceu
isso: ele pensou exatamente que a Lei de Diretrizes Orçamentárias interessa
não sá a comissão, mas a todos os Deputados desta Casa e a todas as
comissOes, porque nela são tratados assuntos do interesse de todos. Entao,
essa decisâo cassou o direito do Deputado, garantido no § 1 0 , ao dar essa
interpretação, que, na nossa maneira de ver, não procede, porque 0
Regimento foi votado pelo Plenário da Casa, e não posso interpretar se 0
texto e muito claro, se e Obvio. Nao posso interpretar tirando direitos. Talvez,
acrescentando direitos, ate pudesse, mas retirando, não. Alguns Deputados
foram tolhidos ern seu direito de participar, corno, por exemplo, as Deputados
Carlos Pimenta e Sebastião Costa, que queriam encaminhar e nao puderam.

Esta e a consideraçao: que, pelo menos, para a frente, para a Lei do
Orçamento que será votada no final do ano Cu ate mesmo para a votaçâo do
PPAG, isso não seja mantido, porque e, na verdade, cerceamento da
liberdade e do direito do parlamentar. Eu pediria tambem que essas questoes
da Lei de Diretrizes Orçarnentárias e da Lei do Orçarnento fossem mais
valorizadas por esta Casa.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras de S. Exa. No entanto, a
Presidéncia mantérn a decisão, par ser esse a entendirnento da Mesa.

21 Fase
o Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a V Fase, a Presidéncia

passa a ? Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao da matéria
constante na pauta.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário qua faz retirar da pauta da reunião o Veto
Parcial a Proposicão de Lei no 14.069 e Os Projetos de Lei n°s 333 e 238/99,
em virtude de sua apreciacão em reunião extraordinãria realizada hoje, pela
manhã, bern como o Projeto de Lei n o 187199, que, par ter recebido
substitutivo na referida reunião, foi devolvido a Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão e Votação de Proposiçoes
o Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de

Resoluçào no 408/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que dispOe sobre 0
oferecimento de garantia em operacão de crédito realizada entre a Estado de
Minas Gerais e as empresas pUblicas. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissao de Fiscalização Financeira opina
par sua aprovação. Em discussão, o projeto.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Depuado Fàbio Avelar.
• Deputado Fébia Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores das

galerias, senhores da imprensa, corn uma satisfação muito grande
registramos aqui tambérn a presenca do Vice-Presidente do SINDAGUA e
grande parte da sua diretoria. Estamos vendo aqui dois de seus Diretores
presentes e alguns funcionérios dessa empresa. Tivernos a oportunidade, na
reunião extraordinãria de hoje, de tecer alguns comentérios sobre a Projeto
de Resolução n° 408/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que determina,
em seu art. 1 1, que as garantias par débitos de responsabilidade do Estado de
Minas Gerais no Contrato de Cessão de Crédito do Saldo Rernanescente da
Conta de Resultados a Compensar - CRC -, assinado corn a Companhia
Energética de Minas Gerais - CEMIG -, poderão incluir, de acordo corn a que
dispuser o terrno aditivo, receitas prôprias da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA-MG - e da Companhia de Mineração de Minas
Gerais - COMIG. Justificacão: compete ao Poder Legislativo, de forma
privativa, nos termos do art. 62, XXXII, da Constituição do Estado, dispor
sabre as condiçOes para a concessão de garantia do Estado em operação de
crédito. A proposiçio apresentada par ele trata da necessidade de alteraçäo
das condiçoes de garantia em operação jé autorizada por lei, sendo
necessãrias alteraçoes nas condicaes econômicas e financeiras em virtude
das candiçOes do Estado. Assim, para que as prOprias operaçOes de crédito
se tornem exeqUiveis, existe a necessidade de modificação nos termos de
garantia ja existentes. Ressalte-se ainda o fato de qua o principio da
publicidade fica assegurado, bern como o paper uiscauizador do Poder
Legislativo. Realmente, compete a esta Casa deflriir essa matéria. 0 qua
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expusernos aqul hoje, na reunião extraordinária, é o risco que entendernos
que a Cornpanhia de Sanearnenta de Minas Gerais estth correndo se esse
projeto for aprovado.

Ate entendernos a intençáo do ilustre Deputado Alberta Pinto Coelho, coma
Lider do Governo, de ter acatado a mensagern do Governador e apresentado
ease projeto. Mas, no nosso entendimento, na prática, isso signd9ca que a
COPASA estaria sendo avalista do Governo de urn débito que eta tern junta a
CEMIG.

E interessante dizer que esse debito foi originário de diferenças tariférias
näo autorizadas pelo Governo Federal. A CEMIG adquiriu urn crédito junto ao
Governo Federal, que, através de urna negociacão corn o Governo Estadual,
transferiu parte desse debito para a CEMIG. A garantia desse contrato foi o
Fundo de Participaçâo dos Estados. Como esse Fundo está comprornetido,
segundo justificativa do projeto, torna-se necesséria a definicâo de urna nova
garantia. Foram indicadas a COPASA e a COMIG para darem a nova
garantia.

Ora, no nosso entendirnento, toda pessoa que se responsabiliza por urn
débito pode vir a ser chamada a cumprir esse cornprornisso. A nossa
preocupaçâo, corno muito bern diz a justificativa, é que esse aval que se
estaria dando a CEMIG, possibilitaria ate rnesrno a COPASA retirar de seu
caixa, da sua arrecadacão recursos financeiros necessários para compra de
produtos quimicos, para pagarnento de energia elétrica e outros insunios
necessários a sua operaçâo. Entâo, se a Governo nao cumprir o seu
compromisso corn a CEMIG, a COPASA terá que arcar corn ele.

Corn relaçâo a esse débito - confesso que ainda tenho dUvidas -, foi dito
pela imprensa que esté aproximadamente em R$2.000.000,00. No entanto,
na Cornissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçarnentária, foi apresentado urn
débito de R$600.000,00. De qualquer rnaneira, entendemos que o aval nesse
valor é muito grande para uma companhia do porte da COPASA. Para Os

senhores terern uma idéla, esse valor corresponde ao que praticamente a
ernpresa arrecada ern urn ano.

Acreditarnos que se a COPASA tiver que cumprir esse compromisso, caso
o Governo nâo consiga curnpri-lo, a COPASA terá cornprornetido toda a sua
missâo de levar o saneamento a todo o Estado de Minas Gerais. Ternos
levantado ease aspecto e nâo entendemos corno escoiheram a COPASA
para dar esse aval. Na parte da martha, fiz essa denUncia aos nobres
colegas, dizendo que parece haver urn complô contra a COPASA.

Como as senhores sabern, tivé a oportunidade de trabalhar na COPASA
por, aproxirnadarnente, 26 anos e vivenciei toda a açâo da empresa ao tongo
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dos anos. For exernplo, lernbro-me de que quando fol criada, dependiamos
do Governo ate rnesrno para pagar a folha de pessoal da COPASA. Ao longo
dos anos, quando tivernos o pIano nacional de sanearnento, a ernpresa teve
uma época expansionista rnuito grande e dependia de urn percentual, a titulo
de adrninistração, dos financiarnentos para tambérn conseguir pagar a sua
folha de pessoal.

Hoje, decorridos todos esses anos, a COPASA nao precisa rnais do
Governo Federal. Pelo contrário, tern ajudado o Governo a resolver os seus
problemas de sanearnento levando as suas acoes a todos Os rincOes do
Estado de Minas Gerais, indeperidentemente do tarnanho ou do porte das
cidades.

Estamos vendo ocorrer certas açOes estranhas. Tive a oportunidade
tarnbem de denunciar dessa tribuna 0 empréstimo que a COPASA fez a
Prefeitura de Juiz de Fora - cidade ern que a COPASA nem opera - para
implernentar ou executar melhorias em uma usina de lixo. Neste momento,
estarnos vivenciando a negociaçào que vem sendo feita unilateralrnente pela
Prefeitura de Belo Horizonte corn a COPASA para nào renovar a concessâo
corn a ernpresa. Denunciei essa questâo desta tribuna e, caso essa
negociação ocorra, fatalmente a COPASA nâo terá condiçaes de sobreviver e
terá as suas açOës encerradas no Estado.

0 que nos estranha é que essa açio vem sendo discutida apenas pelo
Prefeito Celio de Castro, de Belo Horizonte, junto ao Governo, pessoa que,
inclusive, teve o privitegio de indicar a Diretoria Metropolitana da COPASA,
que negociará essa concessâo, nao tendo nenhurn envolvirnento corn os
demais Prefeitos da regiâo metropolitana e tampouco corn os dernais
Prefeitos do Estado de Minas Gerais.

Entâo, no nosso entendimento, neste mornento, acreditamos que esse
projeto, se aprovado, vai cornprorneter, e rnuito, a COPASA.

Estarnos estranhando, tambem, a maneira pela qual esse projeto vern
trarnitando nesta Casa. Hoje mesmo, ha pouco, foi feito urn requerimento para
que sua trarnitaçâo seja ern regime de urgência. E, agora, estarnos a toque
de caixa discutindo o projeto.

Na (iltima reunião da Cornissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária,
corno também foi dito por rnim, corn muita tristeza, nâo conseguirnos aprovar
urn requerimento do Deputado Mauro Lobo e urn da Deputada Maria Tereza
Lara, que possibilitaria trazer para esta Casa o debate sobre esse assunto tao
significativo e tao irnportante.

Esta Casa, que deveria ser urn palco de debates e de discussôes sobre
temas de relevância, nâo participou. Inclusive, recebemos aqui toda a
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diretoria do SINDAGUA, que questionou o fato de näo termos conseguido
abrir debate sobre urn assunto tao importante.

Participei tambérn da comissào sobre 0 projeto Irapé, em que, depois de
escutarmos os convidados, os Presidentes da CEMIG e da COPASA, tivemos
esciarecidos verbs assuntos Assim, foi possivel aprovar nesta Casa, hoje,
por unanirnidade, esse projeto de Irapé.

Por isso nao conseguirnos, de rnaneira nenhuma, entender como esse
projeto tao importante para a COPASA vem sendo discutido de urna forma
nao muito transparente, em que nào é permitida a participacäo dos diversos
segmentos ligados ao assunto.

o Deputado Rogérlo Correia (em aparte) - Muito obrigado, Deputado.
Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar V. Exa. por estar atento a urn
assunto tao irnportante quanto esse que envolve a COPASA, a COMIG e uma
divida ja existente. TambAm comungo corn V Exa., no que se refere a essas
preocupacöes, que são justas. De fato, devernos estar atentos, para que não
baja prejuizos para a COPASA nem para a COMIG.

Apenas quero dar a minha opinião sobre ease assunto e dizer que,
cornungando da mesma preocupacão, you apresentar uma proposta que
talvez possa resolver essas dUvidas, esses dilernas e garantir que não baja
prejuizo, ao rnesrno tempo em que garante o pagamento dessa divida.

Na verdade, V. Exa. conhece bern ease contrato a que estamos nos
referindo, através desse projeto de lei. Ele fob feito entre a Estado, pelo Sr.
João Heraldo dos Santos Lima, na época Secretérlo da Fazenda, e a CEMIG.
Foi colocado que ficou, então, essa divide do Estado corn a CEMIG, por urn
acordo feito na época. em 1995, junto corn a União. F a garantia de que isso
podia ser feito era dada pelo Fundo de Participaçào do Estado.

o que é alegado, agora, é que a Fundo de ParticipacãO do Estado não
poderia ter sido avalista. Nesse sentido, o Governo do Estado, atualrnente,
enViou outro projeto, colocando corno avalista, nesse contrato feito em 1995
palo Sr. Joao Heraldo, a COPASA e a COMIG. 0 temor que V. Exa.
expressou muito bern e tambérn rneu e da Bancada do PT: o de que possa
haver prejuizos para a COPASA ou para a COMIG no decorrer do tempo,
mesmo porque a COPASA anda se recuperando e tern condiçoes de andar
corn as prôprias pernas, corno V. Exa. bern demonstrou.

Nesse sentido, apresentei uma ernenda perrnitindo que a COPASA e a
COMIC sejam avalistas,o que seria a forma legal de curnprir esse contrato, de
1995, que tern sido cumprido ate agora corn o lucro que 0 prôprio Estado tern,
dentro da CEMIG, com as açOes que Ihe restararn depois que foram
entregues, quase de graça, aos acionistas rnajoritários estrangeiros. Mas a

519
que sobra tern permitido ao Estado pagar mensalmente 0 contrato de 900
milhães. Ate hoje não houve problemas, e não fol necessàrio recorrer ao
Fundo de Participacão do Estado. Mas caso isso acontecesse, cairia para a
COPASA e para a COMIG. Nesse sentido, apresentei uma ernenda pela qua[
o Estado garante, tanto a COPASA quanto a COMIG, que não haverá
prejuizo, ou seja, caso se faça necessário Iancar rnäo da COPASA ou da
COMIC, tern o Estado, através do Tesouro, a obrigatoriedade de recompor os
caixas das referidas companhias. Isso nao pode ser feito diretarnente pelo
Estado, por urn problema constitucional. 0 Tesouro nao pode ser 0 avalista
dele rnesrno. Gostaria, depois, de comentar ease assunto na comissão, visto
que o projeto bra para là, pois, alérn dessa emenda, existem outras a serern
debatidas.

Gostaria de parabenizar V. Exa. corn relaçao a preocupação que està
dernonstrando no tocante a COPASA.

Agradeço o aparte de V. Exa. e gostaria de curnprimentar, através da sua
Liderança, toda a Bancada do PT, que se encontra junto a nós nesta
caminhada. Tivemos urn depoimento da Deputada Maria Tereza Lara, que
possibilitaria a arnpliaçào do debate que, infelizmente, não fob possivel. Não
entendernos o porquê de a Assernbléia cassar a palavra de pessoas que
poderiarn nos ajudar a encontrar urn caminho.

Tambérn apresentei uma ernenda a esta Casa que, acredito, resolveria
esses problemas, porque, ern nosso entendimento, e pela justicação que Ii
no projeto, nâo encontrei nenhuma alusao a novos ernpréstimos, a novas
operaçôes de crédito. Não se trata de novas operaçOes de crédito, trata-se
apenas de urna renovaçao de garantia. Estou encarninhando, por isso, urna
ernenda pela qual as garantias por debito de responsabilidade do Estado de
Minas Gerais, no contrato de cessão de credito, o saldo rernanescente da
conta de resultados a compensar, o CRC, assinado corn a CEMIG, poderão
incluir, de acordo corn o que dispuser o terrno aditivo, os dividendos devidos
ao Estado de Minas Gerais por sua participaçao no capital social da CEMIG e
como garantia suplernentar, se for o caso, pois não conheço a situacào da
COMIC, a própria COMIG. Essa é urna ernenda que estou apresentando,
após ter consultado a nossa assessoria juridica que disse que atenderia a
questao legal.

0 Deputado Bené Guedes (em aparte) - Agradeço o aparte de V. Exa. e
quero externar rninha opinião a respeito da sua preocupação corn relacão a
COPASA. V. Exa. conhece muito bern a ernpresa pela sua vivência dentro
dela e bern sabe que nós, da Bancada do PDT. temos . sido base de
sustentação do Governo, e, hoje, votamos favoravelmente ao Governo. No
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que tange a COPASA, aproveitando o discurso de V. Exa., gostaria de dizer
que em Leopoldina existia uma regional, que V. Exa. bern conhece, ha mais
de dez anos, onde foram feitos investimentos vultosos, e ela foi deixada de
lado, preterida pela cidade de Ubá, onde atualmente a COPASA está
investindo muito. Isso não se justifica no momento em que o Governador
Itamar Franco estã cortando na prôpria came, procurando enxugar a
máquina, encontrar caminhos para viabilizar o Estado. Existe ai uma situaçâo
muito estranha, corn a qual nâo nos conformamos, absolutarnente. 0 tato de
apoiarmos o Governo näa significa que cancordamos corn aquilo que 101 feito
em Leopoldina, e V. Exa. fai solidário corn todos nós. Houve urn fato que
prejudicou muito os funcionários, dai entendermos que 0 pessoal do
SINDAGIJA também trabalhou para que fosse evitado esse trauma para a
cidade de Leopoldina. E irnpressionante vermos hoje em Ubá a COPASA
alugando casas e fazendo urn esforço para colocar urna regional, estando
praticamente a 1 hora de distância de Leopoldina, onde ternos urna regional
pronta, funcionando ha dez anos. Ernbora eu nâo seja engenheiro - sou
apenas parlamentar e tenho a preocupacâo em ajudar a Governo e ver Minas
carninhar dentro da realidade, o que é muito difici! -' fico realmente
impressionado em ver urn caso coma esse que ocorre em Leopoldina, no
momenta.

E  que tinha que dizer e agradeço 0 aparte.
o Deputado Fábio Avelar - Gostaria de agradecer o aparte de V. Exa.,

Deputado Bené Guedes, que canhece toda aquela regiâo, e rnais uma vez
dizer que, naquela oportunidade, respeitamos a decisão da diretoria da
COPASA, não poderia ser diferente, e entendemos que foi urna atitude que
nâo conseguiu atender ninguém - nem os funcionários, nem a classe sindical,
nem aas critérios administrativos - porque conheço bern essa parte
operacional -, nern a classe politics.

Realmente, não entendemos como foi tarnada uma medida dessa natureza,
que provocou gastos desnecessários para a sua irnplantaçâo.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado.
Gostaria apenas de reforçar as palavras do Deputado Bené Guedes e dizer
corn todas as letras que sabemos as motivos da transferéncia, de Leopoldina
para Ubé, da COPASA. A Campanhia tinha prédio prOprio na cidade em que
estava instalada, dava lucro e tinha o respeito da populacâo da regiâo. Nisso
tudo. Deputado Bené Guedes, existe dedo politico para agradar o Senador
José Alencar, que fai eleito e, coincidentemente, é da cidade de Ubá. Näo
houve autra razäo, alérn de dar prejuizos corn novos aluguéis, corn atitudes
politicas relacionadas a funcionários, para a transferencia da COPASA, a nâo
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ser agradar ao nosso Senador José Alencar, que é daquela cidade.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero curnprimentá-lo
Deputado Fábio Avelar por essa luta em defesa da COPASA, que é um bem
pUblico de Minas Gerais, e nesse processo procuramos contribuir para uma
discussão mais ampliada; mas, como nâo foi possivel, esperamos que essas
emendas - e no momenta queremos cumprimentar Os companheiros do
SINDAGUA - possam resolver esses impasses e que, de fato, a COPASAnao
fique prejudicada. Eles tern acompanhado, durante todo esse tempo, a
discussâo das emendas, as de V. Exa. e as do Deputado Rogério Correia.

Desejamos que possa haver uma soluçâo, que a COPASA näo fique
prejudicada nem muito menos o povo mineiro; que Se solucione a problema
dessa divida e que a COPASA também seja respeitada.

0 Deputado Fâbio Avelar - Agradeco 0 aparte de V. Exa., Deputada, e
gostaria de dizer que, em vârias oportunidades, temos conversado sabre
essa necessidade de mobilizaçäo de toda a classe que conhece bem aquela
empresa. 0 sindicato sempre coloca o PT coma urn aliado, que estará
sempre ao lado da COPASA, dos seus trabaihadores, defendendo as
interesses daquela empresa.

Mais urna vez, gostaria de pedir aos nossos colegas que apóiem a nossa
emenda.

Ela dare segurança ac, Governo do Estado e nào trará prejuizos para a
COPASA.

Gostaria de agradecer a presença do sindicato, do seu Vice-Presidente, dos
diretores e de dizer da necessidade de uma mobilizaçâo da nossa classe.
Estaremos aqui, a partir de amanhâ, pela rnanhã, para votarmos essas
emendas na Comissao de Fiscalizaçao Financeira. No inicio da tarde, ou
talvez a noite, devernos votar, em Plenário, esse projeto de lei.

Seria muito interessante que a sindicato e os trabalhadores da COPASA
estivessem presentes, numa mobilizaçâo grande, tentando sensibilizar Os
Deputados. Não temos dUvida, todo Deputado, de urna rnaneira ou de outra,
teve ou tern uma ligacâo corn a COPASA, porque essa empresa sernpre
esteve presente no Estado e, a cada dia, vem aurnentando a sua atuaçâo,
principalmente nas cidades mais sofridas do Norte, dos vales do
Jequitinhonha e Mucuri e de vérias outras cidades do Estado.

Peço, rnais urna vez, o apoio dos Deputados, para que, arnanhâ, durante a
reuniâo da cornissão, aprovemos essa emenda, a fum de que ela chegue a
Plenârio e possa dar a tranqüilidade que a COPASA precisa para continuar no
exercicio das suas atividades. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Meuro Lobo.
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0 Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,

presentes nas galerias, quando passamos a discutir a Projeta de Resolução
n° 408199 na Comissao de Fiscalizacâo Financeira, depararnos corn algo que
nos tern preocupado. E a urgência e a forma de informacaes subsidiárias corn
relaçâo a esse projeto. Mais ainda: detectamos 0 desconhecimento que 0
próprio SINDACUA tinha desse projeto.

Conseguirnos que ele nâo fosse votado na primeira reuniâo. Na reuniâo
seguinte, apresentamos urn requerirnento para que houvesse uma abertura
na discussâo, corn a participaçâo do prOprio SINDAGUA. Continuarnos, de
certa forma, quase no mesmo nivel de conhecimento do inicio desse
processo.

Busca-se substituir garantias que, antes, estavam sob a responsabilidade
do Fundo de Participação do Estada Em decorrencia de o Governo Federal
estar utilizando as recursos do Fundo de Participacâo do Estado para
amortizar a divida do prOprio Estado de Minas Gerais, era necessária a
substituição dessas garantias. E interessante e paradoxal. Se o próprio
Governo Federal estava a exigir alteração dessas garantias, pergunto: nao é
esse Governo que tern sido acusado, constantemente, de privatista?
lmaginernos que a COPASA ou a própria COMIC tivessern sido privatizadas.
Que instituição dana essas garantias? Entäo, temos, par outro lado, ease
paradoxo, ou seja, a necessidade do Estado de continuar tendo empresas
rentáveis e economicarnente sOlidas para que possam, eventualmente, dar
aval ou responder coma garantidoras de débitos do próprio Estado, e a
exigència de Governa Federal. Então, tica a nossa observaçäo sabre essa
incoeréncia. Quern defence a privatização, ao mesmo tempo, quer 0 aval e a
garantia das empresas do prOprio Estado. Entendemos que esta Casa não
pode ficar presa naquele discurso sabre a participação da sociedade nas
decisOes do Governo. Essa é uma proposta que, urna semana atrás, a
Secretário do Planejarnento expunha para nOs, ou seja, urna diretriz deste
Governo no sentido de ouvir a sociedade. Quando entrarnos corn a
requerimento para que esse assunto pudesse ser esmiuçado e discutido,
deparamos, para surpresa nossa, corn a recusa da base do Governo ern
aprová-lo. Então, via-se a incoeréncia entre 0 discurso de participacâo e a
açâo, que era para evitar esse envolvimento. Par que isso? Qual a razâo de
se procurar evitar esse envolvimento, principalmente das partes rnais
interessadas e rnais envolvidas e que tern o major conhecimento, ou do
problerna ou da prôpria empresa? Sabernos que a COPASA tern uma bela
trajetória e uma boa prestaçâd de serviço no Estado e, rnais ainda, é urna
empresa sôlida. Ouviamos, no inicio deste Governo, criticas a anterior gestão
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da econornia do Estado, corn relaçao ate a utilização da COPASA coma
geradora de recursos para a Estado, na operaçäo da prOpria COPASA de
carnprar açöes do Estado. Ora, estarnos assistindo ao envolvirnento da
mesma COPASA, de forma diferente, garantindo as açães do Estado.
Saneamento deve ser alga muito lucrativo, porque, se no inicio deste
Governo, dizia-se que a COPASA havia sido muito prejudicada no Governo
anterior, coma consegue, em seis rneses, urna total recuperação? Urna.
recuperação tarnanha que venha a assurnir obrigaçOes do próprio Estado,
que independa ate do resultado financeiro da prOpria ernpresa? Casa a
resultado não seja satisfatôria, tira-se do seu faturarnento. Isso nos causa
estranheza.

Par isso, pensamos que a sociedade deve participar quando estamos na
tribuna, discursando sabre a participaçâo e sabre 0 envalvirnento da
sociedade na gestâo do Governo, porque 0 prôprio Governo criou urn novo
name para as audiências pàblicas - orçarnento participativo - ou seja, a
intenção é a de que a sociedade diga quais são suas reivindicaçôes e
propostas principais. No entanto, urna misera discussâo, ern uma cornissão
técnica e temética nesta Casa, nâo e aceita pelo prôprio Governo. Entâo,
debaternos essas incoeréncias. Realmente, se esta Casa nâo se posicionar,
pelo menos, de acordo corn determinados principios, continuarernos tendo
esse conceito de parlamentar que temos, hoje, perante a saciedade. Ha
pouco tempo, tornamos conhecirnento de urna pesquisa, ern nivel nacional,
sabre coma as instituiçäes eram vistas peto pUblico.

E nOs sabemos que a instituicâo parlarnentar estava em urn nivel mais
baixo de credibilidade. tsso não se deve apenas a midia e âqueles
parlarnentares que fogern a urna conduta ética, rnas rnuito mais a incoeréncia
entre o discurso e a realidade e a açãa Par isso, precisamos criar, nesta
Casa, em nossas camissOes ternáticas, urn campo aberto a arnpta discussâo,
a Vim de encontrar o melhor carninho para as nossos projetos e as do
Governo e dar urna contribuição real para a meihoria das condiçOes de vida
de nosso Estado e para nosso crescirnenta econãrnico-social e politico. Não
vejo urn sentido em nossa atividade parlamentar se nâo criarrnos um
arnbiente propicio a participaçâo e a discussão de nossos problernas. Ha
pouca tempo, eu participava da discussão a respeito de urn projeto do
Governo - a criaçâo do Instituto Mineiro do Café -, e vimos a real necessidade
do charnamento de diversas instituiçoes interessadas no assunto. Assim, foi
confirmado a que ja estávamos irnaginando: a projeto era descabido, fora de
hora e sern sentido. No entanto, se fossemos dar a rnesrno tratamento que
demos a esse caso, 0 projeto seria aprovado. Portanto, essa participação é
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fundamental, e estamos sendo coerentes: temos procurado, nas comissöes
em que estarnos atuando, apresentar corn requerirnentos buscando trazer a
discussâo e ao conhecirnento a colaboràçao das pessoas e das instituiçães
que tern interesse no assunto e que podem trazer sua contribuiçâo. Portanto,
meus prezados colegas, sern que haja uma mudança nesse projeto, através
de ernendas que foram apresentadas no Plenário e que serão analisadas pela
Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentária, consideramos esse
projeto totairnente descabido. Mas, corn urna discussao mais ampla e corn a
apresentaçâo de ernendas que possam evitar aqueles riscos para a
COPASA, veremos qual será o nosso posicionamento. 0 importante e que o
projeto seja reformulado e aperfeicoado, para que o Estado possa conseguir
dar a sua garantia, nao colocando em risco a COPASA, que está em urn
momento muito especial. Ela poderá, dentro dos prOximos 12 meses, ser urna
empresa rnais forte ou mais fraca, pois, no decorrer deste ano e inicio do
próximo, passaré por essa rediscussao a respeito da sua concessão corn o
Municipio de Belo Horizonte. Entretanto, estarnos vendo que essa discussâo
está ainda fechada, e essa situaçâo nos assusta, tendo sido ja colocada
nesta Casa pelo Deputado Fabio Avelar. Belo Horizonte representa 40% dos
negócios da COPASA e algo acima de 60% do seu lucro, e, por isso, essa e
urna negociaçäo de suma irnportância para a empresa. Neste momento,
estarnos colocando a necessidade de a ernpresa dar garantias so Estado.
Este é urn momento delicado e, Se a proposta não for bern encaminhada,
terernos a fragilizaçao da empresa. Isso ocorrendo, simplesmente estará
facilitada a entrada de novas enipresas para atuarem na area de sanearnento
do Estado. Al, sim, teremos nâo uma privatização da COPASA, mas o seu
afastamento ou diminuiçao corno uma das meihores empresas de
sanearnento do Pals e uma ernpresa que vern, no decorrer de sua vida,
prestando bons serviços a Minas Gerais.

Hole, ao verificarrnos os investirnentos feitos nos Ultirnos anos na area de
saneamento em nosso Estado, principalmente no saneamento rural,
perceberemos que houve uma orientação politica, a flm de que a COPASA
pudesse atender as regiOes que nâo tinharn conhecirnento sobre o que era
saneamento, o que era aQua tratada.

Para finalizar, gostaria de pedir aos prezados colegas Deputados que
atentassem para esse projeto, pois pode ser necessário a um ajuste de
contas do prôprio Governo do Estado. Mas é urn projeto que, nâo pode servir,
nâo deve ser motivo pare o enfraquecirnento dessa empresa que é patrimônio
do nosso Estado, e patrirnonio do povo mineiro. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
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0 Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos esta

tribuna para fazer as nossas observaçoes corn relaçâo ao Projeto de
Resoluçâo no 408/99, de autoria do nosso colega, Deputado Alberto Pinto
Coelho, a quern adrnirarnos por sua atuação corno Lider do Governo e corno
companheiro. No entanto, entendemos que esse projeto de resolução cria
urna responsabilidade para a COPASA-MG e para a COMIG, como já foi dito
pelo nosso cornpanheiro Fábio Avelar, que, corno ex-Diretor daquela casa, a
conhece bern. Portanto, a sua posiçao nos convence, independenteniente de
fazerrnos ou näo oposição 20 Governo.

Entendemos, também, que nâo podemos aprovar tudo aquilo que nos 4
enviado pelo Executivo, porque temos experiência, nesta legislatura, de
projetos de responsabilidade, pura e simplesmente, do Executivo. Esta Casa
recebeu projetos e participou de sua discussâo, embora tais projetos não
fossem de sua responsabilidade. Citarnos o projeto da Policia Militar. 0 Sr.
Governador tinha plenos poderes pare conceder a anistia. A soluçâo
encontrada passava pelo desrnembramento do Corpo de Bombeiros. No
entanto, a anistia jamais poderia ter sido concedida pela Assembleia
Legislativa, quando o Sr. Governador abriu mao da sua prerrogativa de
anistiar aqueles policiais. Como disse o Deputado Mauro Lobo, foi enviado
para esta Casa o projeto do Instituto Mineiro do Café, cuja criação não tern
mais nenhum sentido. Portanto, gostariarnos, para o bern do desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais, que os projetos enviados pelo Executivo fossern
mais consistentes e mais duradouros. Alias, o que estarnosvendo e que este
Governo diz tudo 0 que a comunidade quer ouvir, num comportarnento
populista, mas, corn seis meses, já deveriamos ter aqui, corn clareza, as
propostas para 0 futuro e pam o desenvolvirnento do Estado de Minas Gerais,
para julgá-las e colaborar na busca do rurno e do destino do Estado.

Nâo 4 responsabilidade apenas do Governo de Minas o desenvolvirnento do
Estado. Temos, do outro [ado, as entidades de classe, a iniciativa privada, a
sociedade civil organizada como urn todo, e, no fundo, esta Casa é urn abrigo
para toda essa sociedade que tambern quer se rnanifestar. Portanto, quando
o Governo diz apenas aquilo que o povo quer ouvir - nâo somente durante a
carnpanha, rnas também, como notarnos, apás sua posse -, ficarnos
realrnente preocupados corn o futuro do Estado de Minas Gerais. Precisamos
ter politicas publicas transparentes, inteligentes e duradouras. Ternos de
aprender a enxergar o futuro de maneira rnais longinqua e mais distante.
Enfirn, temos de ter nosso planejamento estratégico, porque o Estado de
Minas Gerais ate pode ser a segunda econornia do Pals, rnas, se
compararmos outros indices 	 inclusive os sociais e. ate rnesrno 0 de
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analfabetismo -, veremos que este Estado, no conjunto, é o quarto ou quinto
da Federaçäo.

Portanto, ha urna preocupaçäo muito grande corn o Estado de Minas. 0 que
esperarnos do Governo e que assurna a responsabilidade de mandar para
esta Casa o planejarnento estratégico, como fez a Governo passado, corn o
PMDI. Evidenternente, essa é urna aQâo importaritissirna para que esta Casa
tambérn possa dar sua contribuição, porque Situacào e Oposicâo tern, em
principio, urn objetivo sO, que e o desenvolvirnento do Estado e a meihoria da
qualidade de vida do povo rnirieiro.

Corn relação a esse projeto, temos aqui o parecer da Comissão de Justiça,
da qual faco parte. Analisarnos o projeto, e, naquela época, não havia
nenhum Obice de ordern juridica ou legal a sua tramitacâo. Ele, portanto,
passou per aquela Cornissâo e, posteriormente, foi analisado pelas
comissOes de mérito. Gostaria de charnar a atenção da comunidade, corno
bern disse o Deputado Fábio Avelar, exatarnente para o risco de, em urn
futuro próximo, estarmos prejudicando duas grandes empresas: a COPASA,
que é exemplo ate para as outros Estados da Federação, que é auto-
suficiente, que independe dos cofres do poder pUblico e que, portanto, tern
agora a co-responsabilidade no relacionarnento entre a CEMIG e o Governo
Federal; e a COMIG, empresa que sabemos sadia, que tern estrutura
financeira bastante Isso, evidenternerite, podera trazer conseqüências, ja
que a Governo buscou o carninho da resisténcia, da trincheira, do nâo-
relacionarnento corn o Governo Federal, é, portanto, urn Governo auto-
suficiente. E pode haver urn grande desgaste de empresas que hoje são
sadias e ate rentáveis para a prOprio Governo - come é o case da CEMIG I da
COPASA e da COMIG. For isso rnesrno, querernos charnar atenção dos
senhores parlamentares e da sociedade mineira coma urn todo, para que
tenhamos consciência das iniplicaçOes desse projeto e nos debrucemos
ainda rnais sabre seus riscos, nesse final de legislatura. Não querernos fazer
uma oposição intransigente, uma oposição pela oposição, mas é nosso dever,
aim, charnar atenção para as conseqUências dos projetos que nos são
enviados do Executivo e que são aprovados por Deputadas desta Casa, para
que não aprovernos urn projeto sirnplesrnente pOr aprovar.

A bancada governista tern uma responsabilidade maior, porque é de
sustentação do Governo e, via de conseqUência, deverá fazer urn estudo
mais profundo, rnais detalhado, e nao simplesmente votar porque o Executivo
encarninhou urn projeto para esta Casa. Mas votar de acordo corn a
consciência, corn o futuro das ernpresas, corn o futuro do Estado de Minas
Gerais, e, evidenternente, comprornissado corn a rnelhoria da qualidade de
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vida de todos Os mineiros. Portanto, quero dizer que estaremos lutando ate o
final da votação desse projeto, para que essa troca sirnplesrnente não
aconteça da forma come está sendo apresentada aqui pelo Governo do
Estado. Acredito que O uma responsabilidade muito grande desta Cthsa
avalizar essa troca de responsabilidade, de aval, porque corn isso poderemos
estar denegrindo ate essas ernpresas que hoje se fazem presentes e que são
orguiho para 0 povo de Minas Gerais.

Entao, encerro as minhas palavras, Sr. Presidente, pedindo aos Srs.
Deputados que leiarn, que se conscientizern e que, na hora de dar a seu voto
no panel eletrOnico, coloquem o vote de forma consciente e de acordo corn
as interesses do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Questao de Ordem
0 Deputado Miguel Martini- Sr. Presidente, estou percebendo que o

assunto é de muita importância, por isso gostaria de solicitar a V. Exa. a
recornposiçao do "quorum".

0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidencia solicita ao Sr. Secretãrio que
proceda a charnada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Antonio JUlio) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 35 Deputados; corn rnais 5

Deputados nas cornissOes, perfaz-se a nUrnero de 40 Deputados. Portanto,
ha "quorum" para a continuaçao dos trabalhos.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
0 Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, estou corn o

projeto em rnãos e gostaria de lé-lo para V. Exas., inclusive para charnar
atençao para urn aparente detaihe. Deputado Fâbio Avelar, V. Exa., que é
muito interessado e entende bern a matéria, preste atenção. Estarnos
achando que esse projeto fala em substituir o Fundo de Participação do
Estado pela COPASA e pela COMIG, mas o projeto não fala isso. Essa é a
atenção que precisamos ter, principalrnente porque ouvirnos dizer que o
Governo pretende privatizar 49% das açOes da COPASA.

Prestem atençao os senhores: "As garantias par débitos de
responsabilidade do Estado de Minas Gerais no contrato de cessão de credito
do saldo rernanescente da Conta de Resultados a Cornpensar - CRC -'
assinado corn a Cornpanhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG". Entâo,
está-se falando em um valor que a CEMIG tern direito de receber do Governo
Federal, que era da ordern de R$2.400.000,00. Uma parte foi paga, e 0
Estado de Minas Gerais tornou emprestado, junto a CEMIG, esse recurso,
dando come garantia o Fundo de Participaçao do Estado.

Trata-se de urna aperaçâo já realizada e cansagrada. 0 problernà esté
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resolvido. Aqui chanio a atençâo dos senhores, porque se diz 0 seguinte:
"Poderâo incluir, de acordo corn o que dispuser o termo aditivo, receitas
prOprias da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e
da Companhia de Mineraço - COMIG".

Vejarn: o que nos dá garantia de que nao seria urn novo empréstinlo que 0
Governo quer fazer junto a CEMIG, dando, como garantia, a COPASA? Nâo
seria possIvel algum tipo de operação envolvendo as açöes da COPASA,
que, depois, seriarn dadas corno garantia desse novo debito que o Estado
teria corn a CEMIG? Se nâo me engano - nâo sei se as inforrnaçOes estäo
certas -, o Governo Federal deve ainda R$900.000.000,00 a CEMIG.

Entâo pode ser que, na verdade, nao estejamos dando urna autorizacào
para substituir a Fundo de Participaço do Estado pela COPASA e pela
COMIG. Vejam o que diz a projeto: poderâo incluir. Acho que não devemos
aprovar urna lei corn essa condiçäo. A lei tern que ser imperativa: faz ou nâo
faz, autariza ou não autoriza. 'Poderão incluir" e rneio complicado.

Diz o art. 20: "0 disposto no art. 1 0 aplica-se as aperacOes de crédito já
autorizadas em lei, corn validade ate a Iiquidação de todas as obrigacOes já
assurnidas".

"0 Poder Executivo", diz o art. 30, "encaminhará a Comissâo de
Fiscatizaçâo Financeira, para conhecimento, cOpia integral dos instrurnentos
contratuals utilizados para a consecução do disposto nesta resolucão".

Não entendo por que tanta pressa em apenas fazer substituiçäo num
contrato que jé existe e que ja está em andarnenta, que já foi assinado. Se foi
born ou mau nâo é urn problerna que tenharnos que resolver. Cabe ao Estado
de Minas Gerais e a CEMIG cobrar as responsabilidades de quern as tern. 0
que nào podernos fazer é dar urna autorizaçâo que va colocar em risco a
COPASA ou ate rnesrno possibilitar uma operaQão que naG tinharnos
imaginado que pudesse ser realizada.

A COPASA, corn seu corpo técnico, corn seus funcionários, tern prestado
urn relevante serviço ao Estado de Minas Gerais, reconhecido por todos. E
pr que a Governo nâo quer ouvir os sindicalistas do SINDAGUA? For que
nao quer ouvir Os funcionérios da CEMIG? Par que nâo quer ouvir Diretores
envolvidos? For que ternos que votar uma lei as cepas?

Gostaria, inclusive, de consultar o Presidente para saber se foi
apresentada, err Plenário, alguma ernenda a esse Projeto de Lei n o 408199.
Se foi, ete terá que ser devolvido a Con,issâo.

• Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Vai voltar para a Comissâo.
o Deputado Miguel Martini Vai voltar para a Comissâo de Fiscatizacäo

Financeira e Orçamentária.
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o Sr. Presidente - Arnanhâ, apenas arnanhà. Nâo ha reunião extraordinaria

da Comissao. Então ele so serâ votado amanhâ.
o Deputado Miguel Martini* - SO amanhã e que voltaré pare a Cornissao.
Sinto-me na obrigaçao de advertir os nobres pares desta Casa, inclusive as

Deputados do Norte de Minas, que hoje ficaram felizes corn a aprovaçâo da
construção da usina de Irap6, sobre o fato de que talvez tenharn que Ira pé,
parque a usina nâo ire, pois, se a COPASA for dada como garantia, poderã
ficar prejudicada essa parceria envolvendo a Companhia. Se a COPASA nâo
renovar a concessâo corn Belo Horizonte, serão 40% a rnenos. Imaginem a
COPASA sendo dada em garantia para mais 600 milhOes. Não sei se a
capital da COPASA e niais de urn bilhâo e pouco, ern torno disso, talvez.
Coma e que vai assumir 20% da construção de urna usina no valor
aproxirnado de R$400.000.000,00? Seriam R$80.000.000,00. Como é que
eta, debilitada par esse contrato, poderé manter essa situaçâo? E urn
problerna grave. Ternos, coma representantes do povo rnineiro, a
responsabilidade de alertar a sociedade para nao perrnitir que isso venha a
acontecer. E querern fazer isso a toque de caixa.

Quero aproveitar, Sr. Presidente, para cornunicar a V. Exa. que a Deputado
Antonio Carlos Andrada, juntarnente cornigo, protocolou urn requerirnento
corn a seguinte teor: (- Lé:)

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléla Legislativa do Estada de Minas
Gerais, os Deputados que este subscrevern, nos termos regimentals,
solicitarn que V. Exa. designe a comissâo especial encarregada de inquirir 0
Presidente eleito do IPLEMG, conforrne determina a Ernenda a Constituiçâo
n° 26, que deu nova redaçâo ao art. 62, XXIII, da Constituição do Estado de
Minas Gerais."

Esperamos que esse requerirnento, Sr. Presidente, seja acolhido, e
finalmente esta Casa complete o processo de legalidade da eteiçâo do
Presidente do IPLEMG. Tenho levantado esse assunto por meio de questäo
de ordern, por diversas oportunidades, e ainda nâo obtive a resposta, que é a
convocação. For isso estarnos encaminhando esse requerimento.

Acredito que o Projeto de Resoluçâo n° 408, ao voltar a Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçarnentária, deverá ser emendado, mas, de
qualquer forma, estaremos entrincheirados para irnpedir que esse absurdo
seja cornetido. Se esse projeto for aprovado, seré determinada a extincão da
COPASA. Muito obrigado.

* - Seni revisão do orador.
0 Sr. Presiderite - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Carlos Andrada.
0 Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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prezada assisténcia, quero ratificar as palavras do Deputado Miguel Martini
quanto a sua colocaçao relativa ao projeto de resolução. Antes, porérn, queria
fazer urn alerta relativamente a trarnitação e ao conteOdo desse projeto de
resoluçao. Primeiro, esse projeto de resoluçâo trata de garantias que estâo
sendo dadas pare urn empréstimo que o Estado fez corn a CEMIG. Aos autos
e a análise feita pela Casa e pelas comissöes näo foi juntada a lei, e a
Constituiçao do Estado exige que haja uma lei para autorizar essas
operaçOes de crédito. 0 art. 61, IV, da Constituiçao determina que haja uma
lei autorizativa.

Aqul näo se citou a lei- Nâo se conhece a lei. Nâo se sabe que lei 0 essa.
Nem o projeto de resoluçao faz referOrtcia a essa lei, dessa dita operaçâo que
teria ocorrido. Em seguida, a Constituiçâo determina que as garantias, sim,
elas podem ser aprovadas por resotuçao da Casa. 0 art. 62, inciso 32, da
Constituiçao Estadual diz isto: urna resoluçâo pode tratar da questão das
garantias. Ora, nâo conhecemos a lei que autorizou. Näo está aqui, tentei
procurar, nao achel. Nâo a vi, nao conheço os termos do contrato firrnado
entre o Estado e a CEMIG. Não está aqul. Ninguém viu, nâo foi apresentado,
ninguém comentou, e agora aparece urn projeto de resolução, que, segundo
a versâo corrente nesta Casa, tratava-se de urna substituiçâo - que o Fundo
de Participaçâo do Estado jé estaria sendo bloqueado pelo Governo Federal
para garantir outras dividas e que era preciso substituir o Furido de
Participaçâo pela COPASA e pela COMIG, nesse dito contrato que nao
apareceu aqui e que ninguOrn conhece. Pois bern. 0 que estO estranho ern
tudo isso é que o projeto de resolução, na verdade, não fata em substituicao
de nada, corno disse aqui a Deputado Miguel Martini- Aqui se diz a seguinte:
as garantias do contrato entre a Estado e a CEMIG poderào incluir, de acordo
com o que dispuser o terrno aditivo, receitas próprias da COPASA e da
COMIG. Poderão incluir - náo está substituindo nada. Esté aumentando as
garantias.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Onde estO esse termo aditivo, V
Exa. achou?

o Deputado AntOnio Carlos Andrada - Nâo conheço a lei que autorizou, nâo
achei a lei, nâo achei a contrato e muito menos 0 terrno aditivo. Nâo hA nada
aqui, 50 o que disseram, disserarn e disseram. Ninguern rnostrou documento
nenhum.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - E a resoluçao diz: "PoderAo". E se
não incluir? E por que vai incluir? Qua] o terrno aditivo?

SerA que nâo poderiarnos aproveitar o PlenArio e apresentar essa emenda,
dizendo que todo contrato deve passar por urna prévia autorizacâo da
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Assembléia Legislativa? Al teriarnos esse termo aditivo, e vamos ver se
aprovamos ou nâo. Se é de fato o que estäo dizendo ou é outra coisa

Claro, dentro dessa linha que V. Exa. estA colocando, quero alertar para o
seguinte: coma estA tramitando aqul algo que tern como base legal, ou que
deveria ter, urns lei autorizativa, urn contrato firmado, e estamos alterando
aqui - se isso for aprovado - clAusulas desse contrato corn questOes de
garantias e como ninguOm conhece essa lei, as condiçOes desse emprOstimo,
como são essas garantias, em decorrOncia de quê, prazo, forma, nao se
conhece nada, corre-se o risco de estarrnos aqui autorizando a inclusao de
novas garantias e não ter a lei, ou, de repente, Os termos da lei não
permitirem isso Nâo se sabe. Isso poderA arnanhâ ser alvo de
questionamentos judiciais, ate por parte de setores da COPASA, como seus
funcionArios, parlarnentares ou pessoas que estão assustadas corn o futuro
da cornpanhia.

SO quero apenas dizer que o projeto de resolução é alga solto. Não tern
base nenhuma, não tern dada nenhum aqui. Nada informa. Não se conhece a
lei que autorizou na origem a operacão do Estado corn a CEMIG, não estâo
aqui juntados as termos do contrato que foram firrnados em decorréncia da
lei. Então, podemos supor - como aqui està tudo ern suposicão -, que a dIvida
Ode R$600.000.000,00, ou R$900.000.000,00, rnas ninguOm sabe que divide
é essa. Nao está aqui. NOs estariamos autorizando a Governo a colocar a
COPASA corno garantia de que divida, de que valor? Não ha nada explicado
aqui.

Poderemos, de repente, estar colocando a COPASA coma garantia de urn
contrato razoAvel, mas poderemos tarnbém estar autorizando jogar a
COPASA nurn grande embrulbo, nurna grande confusão.

0 Deputado AntOnio Julio (em aparte)* - Caro Deputado, essa discussão é
muito importante. Nos Ultimos Governos nada disso foi transparente. 0
senhor tern razão, Deputado Miguel Martini. Devemos discutir mesmo. Estava
all corn o nosso Presidente, o Deputado Anderson Adauto, e ele se
compromete conosco a ter urna discussão ampla para que esse processo
seja 0 rnais transparente possivel.

Das Ultimas negociacOes que envolveram a CEMIG e a COPASA,
realmente ninguém teve e nern terá conhecimento.

0 Governador ltarnar Franco faz questAo de dar conhecimento. 0 nosso
Presidente esté se comprometendo a trazer isso para uma discussão arnpla,
assirn que passar essa primeira fase, porque ele faz questão de que a
AssernblOia Legislativa tenha urna participação de transparOncia nesse
processo. Muito obrigado.
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o Deputado Antonio Carlos Andrada - Agradeço a intervençâo do nobre

Deputado AntOnio Julio. Quero aproveitar as suas palavras, corno Corregedor
da Casa...

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Quando 0 assunto foi
levantado por V. Exa. da tribuna, corn a colocaçào do Deputado Miguel
Martini, o Deputado Antonio JUlio estava prôxirno, e cornentarnos exatamente
o esforco que o PT e o PMDB fizerani aqui, na Assembleia, no sentido de
conhecer corn detaihes. Quando darnos urna autorização dessas, estarnos
falando de alguns milhOes de reais, qua comprornetem sempre o Estado nâo
por 4 anos, mas por 20 anos. E rnuitas vezes a Casa não tern urn processo
de acompanhamento das autorizaçOes legislativas que são concedidas ao
Executivo. E fundamental isso. Cuero parabenizar Os dois. 0 Deputado
Miguel Martini exerceu uma influencia rnuito grande, porque, durante algum
tempo, fol Presidente da Cornissão de Fiscalização Financeira. Cheguei a
afirmar numa das reuniöes que, no rneu entendirnento, essa Comissão não
estava preparada para exercer sua missâo principal, que é fiscalizar o
Executivo.

Hoje, o quadro rnudou. 0 Governo é do PMDB, a PresidOncia da
Assernbléia é do PMDB, e, na condiçao de Presidente deste Poder, faco
questão absoluta de que, se quiserern, a partir de hole, criaremos uma
cornissão de Deputados para propor e fazer o necessário: urna emenda a
Constituição Cu urn projeto de resolução. Mas é fundamental que haja urn
acornpanhamento, apOs a autorizaçao de urn endividamento, de todos Os
passos que foram dados pelo Executivo, dentro do que foi autorizado pelo
Poder Legislativo. Faço questão absoluta de que, no meu rnandato corno
Presidente, o Poder perceba quanto isso e irnportante. No sisterna capitalista,
a parte de recursos é muito irnportante. F entre as prerrogativas do Poder
está a de exercer influencia de fato. A partir do rnomento em que se torna
uma decisao politica, se se deve ou nâo conceder uma autorização para
empréstirno ou substituiçao, que e o nosso caso, é fundamental que, após a
autorizaçao, haja o acornpanharnento.

Os Deputados tern o que eu não tive na adrninistração passada, porque eu
tentei isso que as senhores querern. E 0 primeiro projeto de ernpréstirno que
0 Governador atual estâ encaminhando. Estou percebendo que o projeto vai
ser aprovado. Mas faco questão absoluta de não me comportar como a base
de sustentação do Governo anterior se comportou corn relação a esse pleito,
que e de fiscalizar os prOxinios passos. Isso é fundamental; essa proposta
dos senhores é extrernarnente séria. Ela conta corn todo o apoio e respaldo
da Presidéncia deste Poder. Muito obrigado.
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0 Deputado Antonio Carlos Andrada - you conceder aparte. Apenas quero

comentar a palavra do Deputado Antonio JUlio e do Presidente. Em seguida,
concederei aparte.

Veja bern. Não estive aqui no mandato passado, porque não era Deputado,
rnàs senti, pela palavra dos ilustres representantes do Governo nesta Casa,
que estiveram aqui, que são Deputados experientes, que ha realmente
vontade de deixar a coisa toda transparente. Apelo aos dois, neste momento,
pars que essa questâo especifica tramite corn urn minhmo de transparéncia:
Senão, o mesrno erro cornetido, ern tese, pela colocação dos senhores, nos
mandatos passados, estará ocorrendo agora. Se esta Casa votar esse projeto
de resolução, estarã votando sem conhecer a lei que autorizou a operação e
sem conhecer o teor do contrato. Ao incluirmos a COPASA-MG e a COMIG
corno garantidoras, como não conhecernos a lei autorizativa e 0 contrato,
poderernos estar apenas reforçando as garantias e autorizando, de antemão,
que o Governo tome mais dinheiro emprestado da CEMIG, sern o nosso
conhecimento. Existem rnuitas hipOteses. De acordo corn essa transparéncia
tao defendida pelos senhores e de acordo corn o consenso desta Casa,
gostariarnos que esse projeto fosse retirado e assim permanecesse ate que
essas questOes fossern esclarecidas. Senão, estarernos votando e
cornetendo o mesmo erro que fol cometido nos Governos anteriores, segundo
o que foi exposto aqui. Penso que, se votarmos do jeito que está, estarernos
votando no escuro, porque não sabemos o que estamos votando. Essa é a
verdade. Do jeito que está, nao devemos votar, nern corn as ernendas que
foram apresentadas, nem corn as ernendas do Deputado Fábio Avelar, as
quais ele pode rever. As emendas são assuntos que não deveriam ser
expostos. Talvez, a emenda sirva para retirar a COPASA-MG da histôria,
rnas, corno urna operaçao que está dando urn cheque em branco pam o
Governo, eta não deveria existir. A emenda do senhor deveria apenas retirar
a COPASA-MG, porque, ao substitul-la, estariarnos dando condicOes so
Estado de aumentar o seu endividarnento junto a CEMIG, corn outras
garantias, porque não conhecernos o teor do contrato que deu origern a essa
operação nem o da lei autorizativa, que não está aqui. As decisoes das
cornissOes, fazendo apenas urna constataçâo, em casos tao especificos,
deveriam ser mais rigorosas. Talvez, haja tentativas. Não gostaria de
denominar nada. Pode ter havido tentativas, ern nivel de cornissão, que não
tenham sido aprovadas ou encaminhadas, mas a Cornissâo como urn todo
deveria se ater, de maneira mais dura e mais decidida, a origern desse fatos
financeiros.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado pelo aparte.
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Tivernos duas tentativas, tanto na Cornissâo quanta em PIenario, pars saber
se queriani aprovar esse projeto a toque de caixa. Corn a palavra do
Presidente de que nâo fare mais isso, ficarnos mais tranqüilos, porque, na
Cornissâo, as requerirnentos pars audiência e para debate foram derrotados,
e urn deles fol derrotado quando se pensava que estava acordado. Pensei
que estivesse aprovado quando sal, porque o Deputado Márcio Cunha, que
tinha feito urn discurso em defesa da COPASA-MG, votou contra ela. Gostaria
de aproveitar, Sr. Presidente, para elogiar a postura de V. Exa., a qual não
esperava que fosse diferente, e dizer que, mais uma vez, estarnos em urn
momenta born de votaçâo da Lei de Diretrizes Orçarnentãrias, que ampha a
autonomia e o poder fiscalizador da Assembléla Legislativa. Segundo,
estarnos em urn momenta ern que 0 entâo Presidente, Deputado Anderson
Adauto, sentiu, na própria pele, e nos sentimos tambérn a faIth e a deficiéncia
deste Poder. Isso nâo é para denegrir o Poder, pelo contrário, é para
reconhecer que ele precisa aprimorar a sua competéncia e a sua capacidade
fiscalizadora. Ainda nâo temos as rnecanismos ideais. Aproveitando a fala de
V. Exa., quern sabe se faria urn projeto de resolução, porque tern de ser urn
projeto da Mesa, criando uma cornissäo que realmente exercesse urna
eficiente e eficaz flscalizaçao do Poder Executivo? Sabernos que, hoje,
contamos corn o Tribunal de Contas, rnas 0 processo que existe là é quase
ineficiente para nos. Lernbro-me que, quando V. Exa. era rnernbro de uma
CPI da qual eu era Presidente, pedirnos urn docurnento, ou seja, urn parecer
ao Tribunal de Contas, sabre o IPSEMG, e, depois de quatro ou cinco meses,
ele veto, rnas näo nos termos que pretendiarnos. Este e 0 momenta para
fortalecerrnos a democracia, fortalecendo este Poder. Aproveito esta
oportunidade para dizer que este Deputado apresentou 23 ernendas a LDO;
15 foram aprovadas, e, das S que sobraram, talvez aceitàssemos discutir
depois urnas 3 ou 4. Nessas 8, ha rnecanisrnos e instrumentos para que este
Poder Legislativo exerça de fato sua competéncia fiscalizadora do Poder
Executivo, Dal par que pediria a V. Exa., considerando sua Iiderança dentro
do partido- não pelo fato de ser a Presidente, mas, sim, par sua capacidade
natural -, que convencesse as outros parlamentares a fim de que
pudéssernos aprovar alguma dessas emendas rejeitadas pelo relator. Este,
ontem, no debate, parecia concordar corn muitas delas, mas preferiu manter
sua idéia. Quer dizer, para manter urn deterrninado acordo, mesrno
concordando corn nossas idéias de rnodificação, o relator nâo as aceitou, e
fomos derrotados naquela Comissâo. Aproveitamos este momenta para
registrar que ficarnos satisfeitos torn o fato de o Presidente ter assurnido 0
comprornisso de que esse projeto nâo será votado a toque de caixa, de que
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terernos realmente urna explanaçâo sabre essa realidade e de que essa
Cornissão constituida ira exercer seu papel fiscalizador. Assirn, varnos parar
de, nesta Casa, dar cheques em branco para o Executivo, pois ternos a
responsabilidade e a obrigaçâo de fazer esse controle. Muito obrigado.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Agradeço a contribuiçao de V. Exa. 0
Presidente quer fazer usa da palavra.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Gostaria de dizer ao
Deputado Miguel Martini que não entrei na questão do processo da votaçao
desse projeto. A Presidéncia colocou, de forma muito clara, que, havendo a
autorização para a substituiçâo e qualquer outra solicitaçâo de emprestirno
que a Casa venha a autorizar, é fundamental que haja as rnecanismos de
controle dos Was do Executivo a partir dessa autorização. As rninhas
colocacOes se iniciam exatarnente para que a Pacer possa se posicionar
efetivamente corno Poder, apOs a decisâo do Plenário de conceder ou não a
autorizaçâo.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Senhores, vejo, entáo, concluindo
minhas palavras, que estarnos votando urn projeto, sem saber o que
representa. Mao conhecernos a lei que autorizou a empréstimo nem as
condiçOes e as amplitudes dela. 0 contrato firmado entre o Estado e a
CEMIG näo estã aqul, e nâo conhecernos seus termos. Assirn, votarrnos
qualquer autorizaçâo de inclusão ou substituiçäo de garantias é ternerário,
pois nâo sabernos corno isso ire ser usado. Mais temerário ainda e embarcar
a COPASA nessa aventura. Esse grande patrimônio do povo mineiro está
sendo colocado, juntarnente corn a COMIG, em urna aventura, pois nào
sabernos o que ocorreré se votarrnos esse projeto sern conhecer seus dados
bésicos. Estarnos colocando essas duas instituiçaes mineiras, importantes,

a dentro de urn quadro de desconhecirnento.
o Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado, estava là em cima,

mas atento as suas palavras e estranhei urn dado que V. Exa. parece nâo
conhecer: a autorizaçäo da Assernbléia Legislativa no contrato. Realmente
nao houve essa autorizaçâo, e esse é urn dos problemas. 0 Governo
Eduardo Azeredo fez o contrato sem a autorizaçäo Iegislativa. Isso é incrivel,
rnas ocorreu. Portanto, está errado. Deveria haver a autorização legislativa,
mas o Governo que V. Exa. tanto protege preferiu desconhecer a Assembleia

C Legislativa e fazer a contrato. Portanto, é importante que V. Exa. tome
C conhecimento desse dado, pois urn dos rnotivos da necessidade de se ter urn
-c avalista e a falta da autorização legislativa. Par isso, 0 contrato foi feito corn o

Fundo de Participação do Estado, o que é outra irregularidade. Portanto, esse
contrato está completarnente irregular, apesar de o acordo feito estar sendo
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pago corn o dinheiro das acöes do Governo na CEMIG. Mas, de fato, ele foi
feito sern autorizaçâo legislativa, porque o Governa nao o enviou para a
Assembleia, que, na época, nada reclamou do Governo, talvez por
desconhecirnento. Obrigado.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Veja bern, V. Exa. traz uma
contribuiçao muito importante pam o debate, além de seu testemunho. Se a
Governo anterior fez essa operaçäo sern lei autorizativa, a sua nulidade pode
ser argüida a qualquer momenta. A Constituicâo é muito clara ao estabelecer
que ha a necessidade de uma lei para qualquer operaçâo de crédito do
Estado. Eu nâo tinha conhecirnento desse fato, mas näo e possIvel que a
atual Governo, tendo conhecimento dele, ira incorrer no mesmo erro,
querendo alterar urn cantrato todo irregular. Ele estará apenas ratificando a
irregularidade e contribuindo para aumentá-1a.

Além de ter as garantias atuais de urn contrato irregular, o atual Governo de
Minas quer jogar, nesse contrato irregular, a COPASA e a COMIG,
aumentando a embrulbo, aurnentando a irregularidade.

Diante disso, Sr. Presidente, a carninho certo - e quero fazer um
levantarnento juridico - seria o seguinte: a atual legislatura deveria votar urna
lei, autorizando o ernpréstimo, convalidando a operaçâo, para, em seguida,
votar essa resoluçâo, que é urn acessório, pals a resoluçâo cornplernenta a
lei. Näo houve lei. Entâo, essa resoluçâo já é morta. Estudarei corn a minha
assessoria a possibilidade, levando, ern primeiro lugar, a consideraçao do
rneu partido, de argUir, se isso for aprovado por esta Casa, a
constitucionalidade dessa resoluçâo. Ela nao pode trocar ou aumentar
garantias de alga que e irregular e que nâo existe.

0 Deputado Rogério Correia (em aparte) - 0 problema e que o Governo
Azeredo ja gastou o dinheiro do empréstirno. Então, a senhor pode argüir a
constitucionalidade e, talvez consiga cobrar do ex-Governador Azeredo e de
seus Secretários, que, naquela ocasião, fizeram toda essa confusao.

No entanto, se a atual Governo nâo arcar corn esse pagarnento, corre a
risco de quebrar a CEMIG, encalacrando tado o Estado, porque o dinheiro já
foi gasto. Entâo, o Governo fez urna confusâo. 0 que estamos tentando fazer
e conseguir algurna coisa corn autorizaçâo legislativa, a fim de que a contrato
tenha validade.

Em virtude da nossa preocupaçâo corn a COPASA, estarnos apresentando
essa emenda, que ja foi relatada aqul. Conforme essa ernenda, mesmo sendo
a COPASA e a COMIG avalistas, 0 Tesauro seria o responsável para cobrir
qualquer prejuizo causado a essas ernpresas. Isso e importante, porque ira
garantir que o Governo nao utilizará isso, simplesmente para que o dinheiro
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saia da COPASA. Isso de pouco adiantaria, pois ele teria, par lei, de cobrir
corn 0 dinheiro do caixa. Acho que essa é uma preocupacão justa. Portanto,
espero que V. Exa., tendo essa preocupaçâo, vote conosco. E preciso
verificar as conseqüências das rnedidas juridicas. Talvez ate assinaria corn V.
Exa. alguma rnedida juridica, principalniente para incriminar o Governo, que
tinha a obrigacâo de mandar urn processo autorizativo para esta Casa e nâo
a fez. Estudarei corn V Exa., para que, juntos, possarnos entrar contra o
Governo Azereda, por rnais esse ato cornetido contra o Poder Legislativo,
contra as ernpresas, especialmente contra a CEMIG.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada - Erro mantido pelo atual Governo, que
ainda quer aurnentá-lo, incluindo, na irregularidade, a COPASA e a COMIG. 0
ex-Governador Eduardo Azeredo pode ter cornetido urna falha, rnas o atual
Governo, que venceu as eleiçOes corn a prornessa de consertar tudo, está
sirnplesmente mantendo a situaçâo ern vez de consertá-la. Teria de ter
enviado urn projeto de lei, pedindo para convalidar, regularizar, estabelecer as
condicOes, e, em seguida, se for o caso, de maneira transparente, propor a
inclusão da COPASA nesse processo.

Se o Estado esté pagando ern dia, irregularrnente, para que colocar a
COPASA coma garantia? So as pessoas muito ingénuas e que acreditarao
que 0 Estado continuará a pagar. ApOs a aprovação disso e tendo a COPASA
corno garantidora desse empréstimo, é óbvio que a conta ficará para a
COPASA pagar. Então, essa lei, estabelecendo que o Estado deve cobrir
qualquer prejuizo causado a COPASA e a COMIG, sera letra rnorta. Sabemos
rnuito bern que leis obrigando setores e ôrgãos do Governo a se
cornpensarern nâo sâo obedecidas, isso nunca ocorre. Entâo, esse crédito
ficará durante a vida inteira na COPASA, que o cobrara do Estado. Este, por
sua vez, levantara créditos passados da COPASA, a firn de fazer o encontro
de contas no futuro. E sempre assirn. lnfelizmente, o Estado funciona dessa
maneira. 0 Estado, como esta precisando de recursos, usaa COPASA para
sugar dinheiro, a firn de arrancar mais dinheiro da CEMIG. E isso o que está
acontecendo. Esté repetindo o mesmo erro do Governo passado, porque esta
querendo tirar mais dinheiro da CEMIG, reforcando as garantias, sem que
haja uma lei para fazer tal rnedida. 0 erro é igual. Vanios fazer a acâo
conjuntarnente, colocando a responsabilidade sabre o Governo passado e a
atual, que não rnudou nada no comportarnento corn relaçâo ao anterior.

o Deputado Rogérlo Correia (em aparte) - Deputado, you permanecer no
debate, porque nào esta claro. 0 Estado deve a União, via CEMIG, par urn
contrato feito sern autorizacâo legislativa.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada - 0 Estado deve a CEMIG.
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o Deputado Rogerio Correia (em aparte) - 0 contrato e entre a Uniao, a
CEMIG e o Estado..;

• Deputado Miguel Martini (em aparte) - Nâo, nâo é.
• Deputado Rogerio Correia (em aparte) - Essa foi a triangulaçâo fella. E

evidente. Urn contrato corn a União, e claro. 0 Estado nâo deve
simplesmente a CEMIG.

o Deputado Miguel Martini (ern aparte) - Nao. Se o nobre Deputado me
permite entrar no debate, a Uniäo deve a CEMIG - ou seja, a CEMIG tern
credito junto a Uniao. 0 Estado tomou emprestados da CEMIG Os recursos E
a CEMIG deve ao Estado os R$600.000.000,00 que foram tornados...

o Deputado Rogerio Correia (em aparte) - Nâo, não é a CEMIG que deve
ao Estado. Ela deve a Uniao.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - A CEMIG deve ao Estado...
o Deputado Rogério Correia (em aparte) - A CEMIG não deve ao Estado.

Na cotizaçäo da CEMIG, o lucro que ela tern está servindo para cumprir ease
acordo corn a (Jniao. A cota da CEMIG é para cumprir a acordo corn a União.
[dat que tern saido...

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Nâo; V. Exa. está equivocado.
o Deputado Rogério Correia (em aparte) - 0 Estado deu a Fundo de

Participaçao do Estado como garantia, rnas tern pago, corn a cola, o lucia da
açâo da CEMIG, esse valor. Entâo, O uma divida de cerca de
R$900.000.00000, em 140 parcelas, se não me engano.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Se assim fosse, certarnente 0
Governador Itarnar Franco estaria rnorrendo de rir. Porque, se o Estado deu
em garantia o FIDE, que já está sendo retido pela União, por que trocaria? Al,
seria rnesrno falta de inteligéncia do Governador. Ora, se ele deu em garantia
o Fundo de Participaçao, que esté sendo retido, por que tiraria e dana outra
coisa para 0 Governo Federal? Entao, ache que esse raciocinlo de V. Exa.
nâo esté correto, a menos que a informaçao que me foi dada seja
equivocada.

E por isso que queriamos fazer o debate. Veja bem: sou da Comissao, once
debatemos essa questâo, e achava que havia entendido. Agora V. Exa. esté
levantando outra questâo, e percebo que, então, nâo entendi nada. Entâo,
ternos de trazer aqui as autoridades para nos explicarem isso: não podemos
ficar irnaginando. Ern rninha Iógica, pelo que me foi colocado, o Estado de
Minas Gerais deve urn valor a CEMIG e deu a esta corno garantia, o Fundo
de Participaçao do Estado. Como a Uniao esté retendo todo o FPE do Estado,
a CEMIG ficou a descoberto. Dal por que teria IOgica - se bem que nâo esteja
acreditando muito nisso - a CEMIG estar pedindo ao Estado que de outra
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garantia, para que possa receber, porque ha urn debito na contabilidade da
CEMIG: o FPE não entra, nâo existe rnais, porque esté retido - e o será pelo
tempo que for-, equal a garantia que Ihe fica? 0 Estado nao paga a CEMIG,
e, ai, ha esse buraco. Dal, a garantia da COPASA. Mas, na hora em que se
der a COPASA, ela seré absorvida, sumirá - esse é 0 risco que estamos
querendo evitar. Isso, se nossa suspeita estiver errada. Porque, se estiver
certa, o que vai acontecer e que se poderá estar trarnando mais urn
ernpréstirno do Estado junto a CEMIG. Porque esse termo ai esté meio
maroto...

• Deputado Rogério Correia (em aparte) - Está incluindo...
• Deputado Miguel Martini (em aparte) - Poderé incluir. Não esté falando

em substituir, rnas diz "poderà incluir". E ha urn termo aditivo que nâo
sabemos qua! é. Entao, V. Exa. sO vern trazer ainda mais dCividas as que ja
tinharnos.

o Deputado Rogerio Correia (em aparte) - SO para terrninar. Na verdade,
esse raciocinio e impossivel. Posso estar equivocado, mas varnos continuar
esse debate, e ternos tempo para isso, inclusive na Cornissao. Mas a cota da
CEMIG, as acöes da CEMIG tern servido, ate hoje, para quitar essa divida de
R$900.000.000,00, que ja foram emprestados ao Governo, corn garantia do
Fundo de Participação do Estado. Como esse Fundo nâo pode ser dado ern
garantia - inclusive, isso foi feito ilegairnente, sem a autorizaçäo da
Assembleia Legislativa -. 0 que o Estado estã pretendendo é colocar como
avalistas tambern a COPASA e a COMIG. Evidenternente, se o Estado nâo
puder cumprir esse acordo, existe o risco de que o dinheiro da COPASA Va
direto para o pagamento dessa divida.

• Deputado Antonio Carlos Andrada - Avalista e para isso...
• Deputado Rogenio Correia (em aparte) - Dal porque a apresentaçâo da

emenda que faz corn que o Tesouro do Estado garanta a COPASA e a
COMIG que nâo haja prejuizos: exatamente para que o dinheiro da COPASA
não va para isso. Começarnos a "costurar" esse acordo, corn o qual concorda
o prOprio Governo, e, portanto, fica a garantia de que ele nâo esté usando o
avalista apenas no sentido de esvaziar o Tesouro, por meio da COPASA. 0
prOprio Governo aceita isso como condicâo para aprovaçio do projeto, 0 que
nos dá essa tranquilidade. Mas e necessario que seja regulanizada essa
situaçâo. 0 Estado nâo pode continuar na condiçao ilegal em que esteve ate
hoje, e sem conhecimento da Assembléia Legislativa, que so ficou sabendo
da situaçâo aqui, corn este debate. Estaremos legalizando neste Gdverno a
que o outro nâo fez. V. Exa. he de convir comigo que foi feito dessa forma - V.
Exa. cobnou isso - sem que autorizaçao legislativa tivesse existido, sem que
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esse debate tivesse existido, então, siniplesmente, esses R$900.000.000,00
foram feitos sem que ninguérn tivesse conhecirnento, a época, a nâo ser,
talvez, o Sr. Joao Heraldo e o Sr. Eduardo Azeredo.

Veja bern, não sei se são R$900.000.000,00 ou R$1.000.000.000,00, naG
ha nada aqul no contrato, não vi nada aqui. Estou ouvindo urn ou outro falar.
E disso queestou reclarnando Mao tenho documento, não tenho dados, nào
tive inforrnaçâo nenhurna. Nenhurna autoridade veio nos car essa informação.
Estou sabendo por terceiros. V. Exa. tern toda credibilidade, comb integrante
do Governo que é, e nos dá essas informacOes, mas, em terrnos
documentais, eases dados nao estão registrados aqui, e essa é uma das
razOes por eu ester aqui reclamando ca tramitação.

Corn relaçâo ao empréstimo, a origem dele pode ter sido, pela ausência de
lei, ilegal. 0 atual Governo está rnantendo essa ilegalidade, não tomou
providéncia para legalizar a situação, e esta Casa - a que é mais grave -, ao
votar essa resolução está colaborando corn a ilegalidade. Está autorizando a
inclusão de garantias nurn contrato ilegal. Isso e qua é grave. Esta
Assembléia, tomando conhecimento da ilegalidade, està colaborando corn ela
e autorizando o atual Governo a aurnentar a ilegalidacle, porque está
aumentando as garantias de urn contrato ilegal. Se o Governo está,
rigorosarnente, em ca, e se a CEMIG e uma companhia que pertence ao
Estado, para que colocar a COPASA corno garantidora de urn ernpréstimo
entre ôrgãos do poder püblico, do Estado para a CEMIG? Para qua colocar a
COPASA? Estâ Obvio que é pare utilizar o seu dinheiro para pagamentos em
name do Estado. E essa garantia, desculpe-me, de que no futuro o Estado vai
devolver para a COPASA é uma grande conversa flada, uma falàcia. Se o
Estado não està conseguindo pagar nern a 13 0 salàrio dos funcionarios, vai
pagar R$600.000.000,00 para a CEMIG? Nunca. Vai, no meu entendimento,
reforçar as garantias junto a CEMIG, para tomar mais dinheiro dela e
comprometer a COPASA, porque o valor assumido, daqui para a frente, quem
vai ter de bancar é a COPASA.

Ainda digo rnais: a COPASA estâ sofrendo - e o Deputado Fábio Avelar
abordou isso rnuito bern - urn processo de negociacão corn a Prefeitura de
Bela Horizonte. A Região Metropolitana de Belo Horizonte - a região toda -
representa rnais de 60%, talvez, da receita ca C0PASA em termos de
volume. Mas, se o contrato da Prefeitura corn a COPASA não for renovado, a
COPASA vai passer por dificuldades financeiras. E, alérn dessas dificuldades
financeiras, ainda vai ter de carregar o Estado nas costas, no pagarnento de
dividas junto a CEMIG. 	 -

Penso que estarnos votando no escuro. Esse que é o medo. Estarnos
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votando sern conhecer o assunto. Estarnos colaborando com questOes que
foram encarninhadas de maneira errada. Não estarnos legalizando nada,
estarnos aurnentando a confusao, estamos jogando a COPASA e a COMIG
nessa confusão. Concedo aparte ao Deputado Mauro Lobo.

0 Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Deputado acredito que, para
esclarecer o Deputado Rogério Correia, seria born que lesse a Parecer para a
1 0 Tumo do Projeto de Resolução n° 408199, da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira. Nesse docurnento està rnuito clara que a CEMIG e credora tanto
do Estado quanta da Uniao. Entâo, essa operação nao tern nada a ver corn a
Uniào. Apenas a titulo de inforrnaçao - está rnuito clara aqui -, corno a Uniâo
näo havia liberado aurnento de tarifa, a CEMIG consegulu ser reconhecida
pelo prOprio Departarnento Nacional de Aguas e Energia Eletrica - DNAEE -,
agora foi substituido pela agOncia, que reconheceu esse seu crédito.

Par outro [ado, na conclusão, lendo o relatOrio, esta aqui: "E irnportante
salientar que, na eventual ocorrência de inadimplernento financeiro par parte
do Estado no pagarnento das prestaçOes acordadas, as receitas da COMIG e
ca COPASA poderão ser retidas em favor da CEMIG, caso venham a ter o
tratamento contratual previsto para as quotas partes do fundo de participacão
do Estado." Cu seja, esta muito clara. Cu a Estado não quer pagar, ou acho
que e uma forma de conseguir tirar dinheiro da COPASA Sirnplesrnente ele
deixa de pagar, a COPASA vai là e paga a CEMIG. E essa a nossa
preocupação.

Gostaria de dizer tambern que ease relatório teve dais votos contrários - 0
rneu e a do Deputado Miguel Martini. Favoraveis foram: Clinto Godinho, Maria
Tereza Lara, Márcio Cunha, Eduardo Herrneto e Rérnolo Aloise. Isso e que foi
aprovado ate agora. A discussão está ocorrendo neste momenta. Nâo h
nenhurna garantia de que a COPASA não venha a ser significativamente
prejudicada nesse processo. Ela não tem nada a ver corn isso, mas paga
assirn rnesmo. Caberá a ela assurnir urna obrigaçâo que, em Ultirna análise,
indiscutivelrnente é do Estado. Muito obrigado pela concessão do aparte.

0 Deputado Paulo Piau (ern aparte) - So queria, dentro desse raciocinio do
Deputado Mauro Lobo, dizer ate da irnportància de se ter urn sOcio
estratégico na CEMIG. Corn certeza, a manobra seria feita par all rnesmo se
ela fosse apenas uma empresa püblica. Estão querendo transferir essa
responsabilidade. E evidente que a sOcio estratégico, hoje, quer as contas em
dia, organizadas, regularizadas e tentam, corn esse projeto, transferir a
responsabilidade para duas ernpresas que nao tern socio estratégico, que são
puramente estatais, que é a COPASA e a COMIG. Queria reforçar que, na
verdade, 6 uma transferéncia de responsabilidade da CEMIG, que tern, urn
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credito corn a União, em que o Estado e co-responsabilizado através do FRE
e, na verdade, ela quer 0 dela - quer sua contabilidade em dia pela presença
do soda estratOgico. Corn isso, vamos aprovar exatamente que se regularize
essa situaçao junto a CEMIG, mas que fiquem co-responsabilizadas a
COPASA e a COMIG. Portanto, Deputado Rogerlo Correia, acho que nâo he
mais dOvidas. Acho que essa é a iôgica desse projeto que o Governo quer
aprovar nesta Casa.

Eu conversava corn o Deputado AntOnio JUlio Sabre a conveniOncia.
Questionarnos muito essa manobra, essa conveniéncia, sabernos das
dificuldades finariceiras pelas quais passa o Estado, porérn 0 que está ern
jogo são duas empresas, COMIC e COPAS& Elas vâo suportar, é justo que
perrnaneçam corn essa divida que possivelmente vão absorver do Governo
do Estado, mas como ficará o abastecimento de água e o saneamento básico
das comunidades, sobretudo das comunidades mais pobres? São questoes
relevantes para a comunidade mineira e que tern que ser discutidas,
debatidas e aprofundadas nesta Casa.

Acho que estamos cuniprindo corn nosso papel enquanto Oposiçao, de nao
votar a revelia, voter simplesrnente porque o projeto velo do Governo, mas
procurando saber, corn detalhes, a que estarnos votando. Está de parabéns a
Oposiçao desta Casa, tornando as coisas transparentes para os Deputados e
para toda a comunidade mineira.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada - Agradeço a contribuição que V. Exa.
trouxe para o debate, dentro de urn enfoque interessante. Se a CEMIG fosse
apenas uma estatal, talvez a preocupação do Governo do Estado em
aumentar as garantias do ernpréstirno não fosse tarnanha corno agora. Com
certeza, esse projeto de resoluçâo, reforçando as garantias de urn
empréstirno feito pelo Estado junto a CEMIG, e para atender 05 sOCiOS
estratégicos, que são aquele quinhão particular e privado que existe dentro da
CEMIG. 0 Governo do Estado, a atual grupo politico que detérn a poder ern
Minas, que tanto criticou aquela venda de açOes para terceiros, para aquele
grupo privado denominado de sOcios estratégicos, hoje se ye na contingéncia
de fazer urns violéncia juridica de reforçar garantias para poder satisfazer
esses rnesrnos sócios que, corn certeza, devem estar apertando a Governo e
arneaçando, inclusive, nao aprovar algurna coisa interna da CEMIG, que seja
de interesse do próprio Governo.

Então, a Governo, para conseguir urn born diâlogo, urn bom entendimento
na CEMIG corn o sOcio estratégico, está enfiando "goela abaixo" dos rnineiros
essa situação de pendurar a COPASA e a COMIC nessa situacão esdrUxula
de garantidoras de urn ernpréstimo que em tese é ilegal e irregular. E no
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escuro, porque nao se conhece termo nenhurn, garantia nerihuma ou
nenhuma das condicOes do que se está votando aqui. Tudo é 0 que disserarn,
a que falararn, e nao se mostrou nenhum documento. Quando os papéis não
aparecem e as coisas não são rnuito transparentes, dã para desconfiar e ficar
corn "urn pd atrás", como estou agora.

Par isso, ratifico a minha posição. Vou Ievar a questâo para 0 nosso grupo
de Oposição, para a nosso Partido, para a proposiçâo de uma acão judicial
corn relação a proteçâo da COPASA e da COMIG. Esta resolução não pode
existir, porque está dando garantias e aumentando as garantias de urn
contrato irregular que nâo foi autorizado por lei. Se nao houve a lei, que é o
principal, a resolução que é o acessório não pode existir. Esse é a nosso
entendirnento e a nossa posição. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Prorrogaçaa da Reuniäo

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia prorroga, de
oficio, a reunião por mais 2 horas.

- Vém a Mesa a Substitutivo n° 1 e as Ernendas n°s 1 e 2, os quais foram
publicados na ediçâa anterior.

O Sr. Presidente - Não he outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussãa. No decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto urn
substitutivo do Deputado Chico Rafael, que redebeu o n o 1, e duas ernendas
dos Deputados Fébia Avelar e Rogério Correia, as quais receberarn,
respectivarnente, os n°s 1 e 2. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regirnento
Interno, a Presidencia encarninha a projeto corn o substitutivo e as ernendas a
Cornissão de Fiscalizacao Financeira, para receber parecer.

Discussao, ern 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 315/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que autoriza a Poder Executivo a reduzir a carga tributária do
ICMS nas operaçOes internas corn conglomerados de madeira. A Cornissâo
de Justica conclul pela constitucionalidade do projeto. A Cornissão de
Fiscalização Financeira perdeu a prazo para ernitir parecer. Nos termos do §
20 do art. 145 do Regirnento Interno, foi designado relator da rnatéria a
Deputado Gil Pereira.

A Presidência indaga se S. Exa. está ern condiçOes de emitir o seu parecer
sobre a projeto e emenda ou se continuaré a fazer usa do prazo regimental.

O Deputado Gil Pereira - Estou em condicOes de emitir o parecer, Sr.
Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Gil Pereira.
- 0 Deputada Gil Pereira emite seu parecer, que foi publicado na ediçao

anterior.
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Questão de Ordem

o Deputado Paulo Piau - Gostariarnos que a reunião fosse suspensa por
alguns minutos, para que pudéssemos absorver urn pouco mais o conteUdo
da matéria e votar corn tranqüilidade.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reunião por 5 rninutos,

para entendimentos eritre as Liderancas sobre a apreciaçao da matéria
constante na pauta. Estão suspensos Os fl05505 trabaihos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos as nossos trabalhos. Em discussão, 0

projeto.
• Sr. Presidente, Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de agradecer a

cornpreensäo do nosso relator, pelo tempo pedido e para esclarecimento
major do que estamos votando, porque he muitos simbolos e expressöes
técnicas que temos de conferir.

Quero relatar para as companheiros Deputados 0 alcance desse projeto.
Para se ter urna noção, hole Minas Gerais está buscando aglomerados e
cornpensados nurna distãncia ate de 600km dos pálos de produção de
mOveis, que hoje estão bern identificados no Triangulo Mineiro e na Zona da
Mata.

Portanto, as indüstrias que estão presentes em Minas Gerais, produzindo
esse tipo de matéria-prima, corn o ICMS interno de 18%, e para transferir do
Estado de São Paulo para Minas Gerais, 0 irnposto interestadual é de 12%
Uma diferença de 6% nesse produto viabiliza 0 transporte, e, portanto,
estarnos perdendo competitividade, principalmente das indüstrias paulistas,
que tern, na verdade, urn ICMS diferenciado.

Quero louvar a iniciativa do Deputado Dalrno Ribeiro par essa iniciativa e
tarnbém o relatOrio do relator, que será de grande alcance, aumentando a
producao do nosso Estado, inclusive 0 nümero de empregos. Quero pedir aos
Deputados que votem favoravelmente ao relatôrio apresentado neste
rnornento.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini * - Sr. Presidente, estamos percebendo que a

equipe do Governo corneça a tornar consciêricia de determinadas falhas que
hoje estâo sendo cornetidas.

Quero ressaltar aqui urn outro projeto, de autoria do Deputado Dalmo
Ribeiro, que fala da reducão do ICMS, para os viticultores, de 30% para 18%.
E o mesmo problema que está acontecendo no Sul de Minas e 0 Estado está
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perdendo não sO os produtores de vinho, mas tarnbém estã perdendo
dinheiro, porquepoderia estar arrecadando rnais.

Quero aproveitar para charnar a atencão dos ôrgãos do Governo tarnbém,
no sentido de que aprovamos na legislatura passada a redução do ICMS, de
25% para 18% dos produtos de cabelereiros e toucador, corn o mesmo
argurnento: ern São Paulo, ele e comprado corn crédito de 12% do ICMS,
entra ern Minas e tern que pagar 25%. E uma diferença de 13%. 0
atravessador, aquele que não retira a nota, que vai a São Paulo, compra esse
produto corn 12% e vende para as barbeiros e cabelereiros sern retirar nota,
concorre corn as empresas instaladas aqui, corn uma diferenca de 13% no
preço do produto.

A nossa proposta, que foi aprovada aqui, mas que houve urn erro na
redação final, fol para o Governador, que a sancionou. Al, a proposto teve
que ser feito através de urn decreta Então, foi reduzido de 25% para 18%,
por decreto. Acontece que, tao logo assurniu o Governo Itamar Franco, a
equipe da Secretaria da Fazenda revogou esse decreto. Novarnente, voltarn a
pagar os 25%; novarnente, a Estado de Minas Gerais volta a perder imposto,
perde pela elisão fiscal e, principalmente, empresas que iam se instalar ern
Minas Gerais vão se instalar em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Então, quando vein urn projeto coma esse, percebernos que a equipe do
Governo viu que não dã pam rnatar as galinhas de ovos de ouro, que ter urn
imposto alto não significa arrecadar mais. Significa que é urn grande rnotivo
para que a receita do Estado cala, porque, nos outros Estados lirnitrofes corn
Minas Gerais, os impostos são bern mais baixos. E o caso da rnadeira.

Parabens, Deputado Dalrno Ribeiro Silva. Quem sabe o Governo não possa
revere reduzir esses produtos tambérn de 25% pam 18%.

o Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, a Substitutivo n o 1, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovarn permaneçarn corno se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em
votacão, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados
que a aprovam perrnaneçam corno se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, a Projeto de Lei n° 315199 na forma do
Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalizacão Financeira-

3a Parte
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a? Fase da Ordern do

Dia, a Presidéncia passa a 31 Parte da reunião, destinada a leitura de
cornunicaçöes e a pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, 0 Sr. Presidente dã ciência ao Plenário das cornunicaçOes
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apresentadas nesta reuniáo pelos Deputados Ronaldo Canabrava (2) -
falecimento das Sras. Maria Terezinha Alves Guimaraes e Regina Pereira
Teixeira, em Sete Lagoas; Cristiano Canédo (2) - falecimento do Sr. Luigy
Gouveia Passos, em Muriaé, e do Sr. Sebastiâo Leopoldino de Meirelles, em
Ewbanck da Câmara; Mauri Torres - falecimento do Sr. Daniel Dias, em Joâo
Monlevade; e Maria Olivia - falecirnento do Sr. Geraldo Luiz de Castro, em
Santo Antonio do Monte (Ciente. Oficie-se.).

Encerrarnento
0 Sr. Presidente - Nâo havendo outras cornunicaçOes a serem feitas nern

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados para as
reuniöes extraordinárias de amanhä, as 9 e as 20 horas, nos terrnos do edital
de convocação, e para a ordinéria de arnanhâ, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçâo anterior.).
Levanta-se a reuniâo.

TRAMITAçAO DE PROSIçOES
PARECER PAPA 0 10 TIJRNO DO PROJETO DE LEI N o 340/99

Cornissao de Direitos Hurnanos
RelatOrio

o projeto de lei em exame, do Deputado Carlos Pimenta, tern corno objetivo
criar o Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais.

Publicado em 19/6/99,1010 projeto distribuido a Comissâo de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Vern agora a proposição a esta Cornissão, para apreciaçâo de seu rnèrito.

Fundamentaçao
A crescente violéncia nos estabelecimentos de ensino e hoje urn fenOmeno

social preocupante no Estado de Minas Gerais, em especial nas areas
metropohtanas mais densamente povoadas, como a Capital e as rnaiores
cidades do interior.

Muitas vezes oriundo de familias desestruturadas pela recessão econOmica
e pela exclusâo social, o jovem estudante encontra na escola urn
desaguadouro de suas frustraçoes. Adere a "gangs", passa a consurnir
drogas e pode ate rnesmo se tornar urn criminoso.

0 projeto em exame busca apontar um caminho para a soluçao do
problema, ao reforçar o policiarnento ostensivo nas imediaçOes e no interior
das escolas e ao ensejar a prornoção de campanhas de orientaçao dirigidas
ao corpo discente dos estabelecimentos de ensino.

Ern que pese, a nosso ver, a visâo lirnitada do problerna da violência nas
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escolas corno uma questâo exclusivamente policial, nâo podemos, no
entanto, deixar de aprovar a iniciativa do autor da proposiçâo. Especialmente
por se tratar de urn projeto autorizativo, que reserva ao Poder Executivo o
delineamento final do Programa, entendernos rneritória a proposta.

ldentificamos, não obstante, diversos problemas de ordem técnica na
redacâo da proposiçao ern analise. Ainda que nâo atinjam o conteUdo e 
espirito da matéria, devem ser sanadas, para que a proposiçâo, se aprovada,
se revista da melhor forma juridica e de redaçâo.

Como são rnuitos Os pontos que merecem aprimorarnento formal,
consideramos mais adequado sugerir urn substitutivo ao projeto de lei, que
vem enriquecer a sua redação sem alterar o seu conteUdo.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 340/99, no 10

turno, na forma do Substitutivo n° 1, redigido a seguir:
SUBSTITUTIVO N O 1

Cria o Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar e implantar 0 Prograrna

Ronda Escolar em todo o Estado de Minas Gerais.
§ 1 1 - 0 Programa Ronda Escolar teré como meta a promoção de amplo

atendimento policial e social nas escolas páblicas e privadas, assistindo a
estudantes, professores e servidores dos estabelecirnentos de ensino em
todos os niveis e em todos as horérios de funcionamento.

§ 20 - Os recursos materials e humanos para o funcionamento do Programa
serão fornecidos pela Policia Militar, pela Secretaria da Segurança PUblics,
pela Secretaria da Educaçâo, pela Secretaria da SaUde e pelas Prefeituras
Municipais, na forma de convénios a serern celebrados corn os órgãos
estaduais citados.

Art. 21 - 0 Programs Ronda Escolar teré por finalidade:
- promover a segurança dos alunos durante a horário letivo;

II - fiscalizar o comércio de alimentos e outras mercadorias nas portas das
escolas;

Ill - fiscalizar o funcionamento do transporte escolar privado;
IV - promover campanhas periodicas de combate ao consurno de drogas

licitas e ilicitas, inclusive o álcool e o tabaco, e a proliferação de doencas
sexualmente transrnissiveis;

V - coibir o usc e o porte de armas no interior dos prédios escolares;
VI - desenvolver outras medidas de repressão a criminalidade nos

estabelecimentos de ensino.
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Art. 3° - A coordenaçâo do Prograrna será de responsabilidade da Policia

Militar, corn a participação dos demais órgâos do Governo, da Prefeitura
conveniada e de representantes da cornunidade, par meio de conseihos que
serão constituidos em cada municipio par lei especifica.

Art. 40 - Para a custeio do Programa, fica a Pader Executivo autorizado a:
I - abrir crédito suplementar no arçamento do Estado;
II - utilizar recursos provenientes da alienaçao de bens móveis e imóveis

apreendidos pelas autoridades paliciais do Estado au doados pela Policia
Federal, quando oriundos de contrabando e contravençOes penais correlatas;

Ill - utilizer recursos pravenientes de daaçOes de pessaas fisicas e juridicas
particulares;

IV - utilizer recursos de privatizaçOes que vierem a ocorrer;
V - utilizar recursas dos municipios, desde que autarizada par lei municipal

especifica.
Art.50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 60 - Revogam-se as dispasiçôes em contréria.
Sala das Comissi5es, 7 de juiho de 1999.
Jaäo Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - relatora - Glycan Terra Pinto -

Marcelo Gonçalves.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 361/99

Comissao de Administraçâc Püblica
Relatório

0 projeto de lei em epIgrafe, enviado a esta Casa pelo Governador do
Estada, par meio da Mensagem n o 64, revaga dispositivo da Lei n o 12-237, de
5/7/96, que estabelece pravidéncias sabre a organizaçâo e a funcionamento
do Canseiha de Desenvolvirnento Economico e Social.

A proposiço, publicada em 3/6/99, recebeu parecer da Camissaa de
Canstituiçao e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

• Agora, vem a projeto a esta Camissao, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos regimentals.

Fundamentaçâa
A prapasiçâo em anélise tern par finalidade revogar a inciso VIII do art. 10

da Lei n° 12.137, de 1996, a qual altera dispositivos da Lei no 10.628, de
16/1192, que estabelece a organizaçäo e a funcianamento do Conselho de
Desenvalvirnenta Ecanornica e Social e dá autras providéncias. 0 dispasitivo
a ser revogado inclui carna membra do referido Conselho, instituido pelo art.
231 da Canstituiçao Estadual, a Presidente do BEMGE.

A proposta de exclusãa do Presidente do BEMGE da camposiça desse
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Orgãa se faz necessária em virtude da privatizaçâo dessa instituiço bancéria,
ocorrida em setembro do ana passado. A medida atende aa principia da
impessoalidade da adrninistraçao póblica, previsto no art. 37 da Constituiçao
Federal e no art. 13 da Carta mineira, segundo a qua[ a adrninistraçaa não
pode atuar visando a prejudicar ou a beneficiar pessoas determinadas,
devendo prevalecer sernpre a interesse pUblico. Sendo assim, considerando
que o BEMGE já nâo integra a administraçáo pUblica descentralizada do
Poder Executivo, em decarrencia de sua privatizaçâo, nada justifica que o
Presidente dessa entidade financeira componha a Conseiho de
Desenvalvimento Economico e Social, a qual, sendo urn ôrgâa cansultivo e
deliberativo, tern par f'unalidade propor o Piano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado e coordenar a politica de desenvolvimento sacioeconOmico do
Estada.

Conclusaa
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 361/99 na

forma proposta.
Sala das Cornissoes, 7 de julho de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Ermano

Batista - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 374/99

Comissao de Constituiçao e Justiça
Relatorio

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epigrafe
define o conceito de pessoa portadara de deficiência para fins de concessão
de beneficio, prioridade e equiparaçäo de oportunidades sociais, no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diana do Legislativo" de 10/6199, a projeto foi distribuido a
esta Comissao para ser subrnetido a exarne de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/co art- 102, III, "a",
do Regirnento Interno.

Fundamentacao
A proposição tern par escopo estabelecer a conceito legal de pessoa

portadora de deficiéncia, para fins de percepcâo dos beneficios legais
previstos na Iegisiação estadual.

o projeto ern exarne é de natureza essencialmente técnica e se rnostra
oportuna, na rnedida ern que pretende uniformizar canceitos aos quais se
reportam as vánias normas estaduais voltadas Para a concessâo de
beneficios sos portadores de deficléncia.

0 art. 10 define pessoa portadora de defrciencia corn base em expressOes
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técnicas, cujos significados vém, por sua vez, esciarecidos no art. 2 0 da
proposiçâo.

0 art. 3° da proposiçäo em estudo merece aprimoramento. Esse dispositivo
institui o Conselbo Estaduat de Defesa dos Direitos do Portador de
Deficiencia, atribuindo-the competéncia para dirimir dávidas sobre 0
enquadrarnento dos conceitos legais nas situaçOes fáticas. Da leitura desse
dispositivo, c/c o at 5 0 do projeto, que prevê a reguiarnentacâo da lei pelo
Poder Executivo, presume-se que se trata de Orgäo pertencente a
administraçao pOblica, vinculado, portanto, ao Poder Executivo. Assirn, o
dispositivo sob comento contraria a art. 66, III, "e", da Carta Estadual, que
estabelece coma conipeténcia privativa do Chafe do Poder Executivo
deflagrar o processo iegislativo no que tange a criaçâo e a estruturaçâo de
secretarias de Estado, órgàos autOnonios e entidades da administraçâo
indireta. Diante dessas consideraçoes, apresentarnos a Emenda n° 1, ao final
deste parecer, qua remete a soluçâo do problema suscitado a Coordenadoria
de Apoio e Assistencia a Pessoa Deficiente, Orgäo já existente no âmbito do
Poder Executivo e instituido pela Lei n° 8.193, de 1982. A emenda, embora
nâo elimine do dispositivo 0 vicio de iniciativa, elimina a despesa que é
acarretada corn a criaçâo de qualquer órgâo na adrninistraçao ptiblica. Desse
modo, ela poderé ser respaldada pelo § 2 0 do art. 70 da Carta mineira, que
estabetece que a sançâo expressa cu tâcita supre a iniciativa do Poder
Executivo no processo legislativo.

No que se refere a competéncia constitucionalmente atribuida aos entes
federados pare legislar sobre proteçâo e defesa da saUde, a matéria encontra
guarida no art. 24, XII, "in fine", que permite a Uniao, aos Estados e ao Distrito
Federal legislarem concorrentemente sobre a matéria. Quanto a
cornpatibitidade do projeto em análise corn a norma geral da Uniâo sobre a
tema, contida na Lei Federal n° 8.080, de 1990, tambern conhecida como Lei
Orgânica da SaOde, nâo constatamos nenhum ábice de natureza juridico-
legal.

Conclusao
Diante da fundamentaçao apresentada, concluimos pela juridicidade,

constitucionatidade e legalidade do Projeto de Lei n° 374/99 corn a Emenda n°
1, a seguir apresentada.

EMENDA N O 1
Dê-se ao art. 30 do projeto a seguinte redaçâo:
"Art. 30 - Cabe a Coordenadoria de Apoio e Assistência a Pessoa

Deficiente, instituida no art. 30 d Lei n° 8.193, de 13 de maio de 1982, dirimir
as dUvidas relativas ao enquadramento dos conceitos tegais estabelecidos
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nesta lei nas situaçOes fáticas.".

Sala das Comissoes, 8 de julho de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - Antonio JUlia
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2 A0 PROJETO DE LEI N O 41199

Comissâo de Transporte, Comunicaçâo e Obras PUblicas
Relatório

0 Projeto de Lei n° 41/99, do Deputado Alberta Bejani, concede passe livre
a policial militar em transporte cotetivo intermunicipal.

Publicada em 3/3/99, a proposiçao foi encaminhada a Comissão de
Constituição e Justiça, que perdeu o prazo pam ernitir seu parecer. Em
seguida, a matéria foi remetida a esta Con,issâo, pare ser apreciada quanta
ao menlo.

Na fase de discussao no 1 0 turno, foram apresentadas em Plenário as
Emendas n°s 1 e 2, que vêm a esta Comissâo para receber parecer.

Fundamentaçäo
A Emenda n° 1 modifica o art. 20 do projeto original, estabelecendo que

somente terá direito ao passe livre o policiat militar que utilizar onibus
intermunicipal a partir de terminal rodoviário, após identificar-se no quiche da
empresa concessionária.

Entendemos que a medida ora proposta virá cercear a locomoçâo e a
prestaçâo de serviços dos policiais, que muitas vezes, em decorréncia da
diligéncia realizada, são obrigados a tamer o Onibus fora dos seus terminais.
Assim, a emenda em anatise deve ser rejeitada.

A Ernenda no 2 substitui, no art. 1 0 do projeto, a expressão "poticial militar"
por "militar estadual". A medida é inOcua, já que a expressão primeira
subentende o militar estadual, não procedendo a distinção apresentada,
porquanto se trata tão-somente de uma questão de semântica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas nos I e 2,

apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 41/99.
Sala das ComissOes, 7 de juiho de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Arlen Santiago, relator - Wandertey Avila (voto

contrãrio).
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 1 E 2 E 0 SUBSTtTUTIVO N O I A0

PROJETO DE RESOLUçAO N O 408/99
Relatorio

0 projeto em comento, do Deputado Alberto Pinto Coelho, dispOe sobre a
garantia a ser oferecida em operação de crédito realizada entre o Estado e
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empresas pbhcas.
Cumpridas as formalidades regimentals, o projeto 101 apreciado pela

Comissâo de Constituiçao e Justica, que opinou pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e pela Comissao de Fiscalizaçào Financeira
e Orçanientaria, que opinou pela sua aprovação. Em discussâo no Plenário, o
projeto recebeu as Emendas n

o
s 1 e 2, respectivarnente, dos Deputados

Fãbio Avelar e Rogérlo Correia, e o Substitutivo n o 1, do Deputado Chico
Rafael.

Nos termos do art. 188, § 2 0, do Regimento Iriterno, cabe a esta Comissao
emitir parecer sobre as emendas e o substitutivo apresentados em Plenário.

Fundamentaçao
As emendas e o substitutivo apresentados em Plenario se referern a

garantia a ser oferecida pelo Estado no contrato mOtuo assinado corn a
CEMIG. A Emenda no 1 e 0 Substitutivo no 1 dispOeni sobre autorizaçao para
o Estado estabelecer também como garantia a receita de dividendos, a que
tern direito, como acionista da CEMIG. Entendemos desnecessária tal
disposição, uma vez que, naturalmente, 0 Estado deverá tomar providencias
para que 0 objeto da garantia nâo seja utilizado, como dispöe a Emenda no 2,
nâo se restringindo somente aos dividendos. Alias, no cumprimento do
contrato em vigor, o Estado tern-se utilizado dos dividendos, o que reforça
nossa posição.

No que se refere ao art. 2 0 do Substitutivo n°1, já existe previsâo legal
quanto ao encaminharnento a esta Casa, para conhecimento, dos
instrurnentos contratuais utilizados para a consecuçao do disposto no Projeto
de Resolução no 408199, podendo rnesmo a Coniissao de Fiscalizaçao
Financeira e Orcamentária requerer, a qualquer tempo, cópia dos referidos
documentos.

Propomos, então, a Subemenda no 1 a Emenda no 2, que tern por objeto
incluiraçoes da CEMIG entre as garantias a serem realizadas no caso de
inadimplemento do Estado.

Apresentamos a Emenda n o a, que dé nova redaçao ao art. 2 0 do projeto
em comento, corn intuito de restringir a aplicaçâo do disposto na proposiçâo a
operaçâo de cessäo de crédito autorizada pela Lei n o 11.233, de 27/9193.

Opinamos, ainda, pela rejeiçâo da Emenda no 1 edo Substitutivo no 1.
Conclusao

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo da Emenda no 2 na forma da
Subemenda no 1 e da Ernenda no 3, a seguir redigidas, e pela rejeiçao da
Emenda no 1 e do Substitutivo no 1:

SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 2
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Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Da implementacâo do disposto no art. 1 0 desta resolução não

poderé resultar perda para a COPASA-MG e a COMIG, responsabilizando-se
o Tesouro do Estado pelo cumprimento do disposto neste artigo.

Parégrafo Unico - No cumprimento do disposto no "caput" deste artigo
deverâo ser utilizadas as açöes da CEMIG de propriedade do Estado, nos
termos da lei.

EMENDA NO 3
Dé -se ao art. 2 0 a seguinte redação:
"Art. 20 - A garantia de que trata o art. 1 0 desta resolução aplica-se ao

contrato assinado corn a CEMIG em 31 de maio de 1995, referente a cessão
de crédito autorizada pela Lei no

 
1 1.233, de 27 de setembro de 1993.".

Sala das Comissöes, 8 dejulho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Miguel Martini - Mauro

Lobo - Eduardo Hermeto - Rogério Correia.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 167199

Comissâo de Fiscalizacão Financeira e Orçarnentária
Relatorio

De autoria do Deputado Rogerio Correia, o projeto em tela institui o
Programa de Forrnaçâo do Patrimonio do Servidor Pàblico Estadual, revoga a
Lei n° 5.719, de 2216/71, e dé outras providencias.

Foi aprovado em 10 turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado por
esta Comissâo, e com as Emendas n

o
s 1 a 3, apresentadas apôs o parecer

sobre o Substitutivo no 2, apresentado em Plenarlo.
Vern agora o projeto a esta Comissâo para receber parecer no 2 0 turno, nos

terrnos regimentais, e apresentar a redaçâo do vencido no 1 0 turno, que O
parte deste.

Fundamentacâo
o projeto em tela pretende que o Estado se desligue do Prograrna de

Formacâo do PatrimOnio do Servidor PUblico - PASEP - instituido pela Lei
Cornplementar n o 8, de 1970, e institui o mesmo programa em nivel estadual.

0 autor justifica esse objetivo, alegando que o Programa em vigéncia nâo
cumpriu sua f'inalidade principal, que era a formaçâo do patrimônio dos
servidores pUblicos, sendo seus beneficios irrisOrios e restritos, além de seu
controle escapar aos contribuintes.

Os recursos equivalentes a contribuicâo da administracâo direta e indireta
do Estado para o PASEP-MG serâo aplicados em programas de criaçâo de
ernprego e requalificacâo de mao-de-obra e no pagamento anual de abono,
no valor de urn salário minirno, ao servidor cujo rendimento mensal médio no
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exercicio tiver sido inferior a dois salários minirnos.
o projeto define que a contribuição do Estado para a Programa seré feita

corn os recursos que hoje são depositados no Banco do Brasil pelo Tesouro
Estadual, conforme dispOe o art. 2 0 da Lei no 5.719, que fica revogada.

Os seus recursos hole são administrados e fiscalizados pela Secretarha da
Receita Federal e financiarn a programa do seguro-desemprego, o abono aos
servidores e os programas de desenvolvimento econOmico per meio do
ANDES.

A Lei Complementar n o 8 estabelece que a aplicação de suas normas aos
Estados e municipios dependerá de norma legislativa estadual ou municipal.
Ao se revogar a Lei no 5.719, fica cancelada a inscriçâo estadual no PASEP.

Do ponto de vista financeiro-orçarnentario, haverá aumento de receita, uma
vez que os recursos serão geridos pelo Governo Estadual, alérn de ganho
social pelo Estado, que teré mais recursos para a criaçao de empregos.

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

187/99 na forma do vencido no 10 turno e corn a Emenda no 1, a seguir
apresentados.

Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N O 187/99

Revoga a Lei no 5719, de 22 de junho de 1971, que institui o Programa de
Formação do Patrimãnio do Servidor PUblico de Minas Gerais - PASEP-MG -
e dá outras providencias.

Art. 1 0 - Fica revogada a Lei no 5.719, de 22 de junho de 1971, e,
conseqUenternente, cancelada a adesão do Estado ao Programa instituido
pela Lei Complernentar Federal no 8, de 3 de dezembro de 1970-

Art. 20 - Recursos equivalentes a contribuição da adrninistraçao direta e
indireta do Estado para o PASEP-MG serão, a partir da publicação desta lei,
aplicados em:

- programa de criaçâo de emprego e requalificação de mao-de-obra
desenvolvido pelo Estado por meio da administraçao direta ou indireta;

II - pagamento anual de abono, no valor de urn salário minirno, ao servidor e
rnilitar.da adrninistraçao direta ou indireta cujo rendimento medic mensal no
exercIcio anterior liver sido inferior a dois salários minimos.

§ 1° - 0 abono será pago, juntarnente corn o salário, vencimento ou soldo,
no més de aniversário do beneflciário;

§ 20 - 0 abono passará a ser pago a partir de 1° de janeiro de 2000;
§ 30 - Constituem, ainda, condicaes para o percebirnento do abono, que 0

servidor:
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- tenha faltado , no máxirno, a três dias de trabalho no exerciclo do fato

gerador;
II - tenha side aprovado em sua Ultima avaliacão de desempenho.
§ 40 - Nao serâo cornputados, para efeito do cálculo do nUmero de faltas

definidos no incise I do paragrafo anterior, os dias de afastarnento do trabalho
per motive de licença-maternidade ou paternidade, falecirnento de genitor,
filho ou cOnjuge, nOpcias do servidor, férias, acidente, ou doenca atestada
pelo serviço medico estadual.

Art. 30 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - 0 acompanhamento e a flscalizaçâo da aplicaçao dos recursos

de que trata o art. 2° cabe a urn Conselho constituido per:
- urn representante do Poder Executive;

II - urn representante do Poder Judiciário;
Ill - urn representante do Poder Legislativo;
IV - urn representante do Ministerio POblico;
V - urn representante dos servidores do Poder Executive;
VI - urn representante dos servidores do Poder Judiciário;
VII - urn representante dos servidores do Poder Legislative e
VIII - urn representante dos servidores do Ministério PUblico.
Parégrafo Unico - 0 Conselho seré coordenado pelo representante do

Poder Executivo.".
Sala das Comissães, 8 de julho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Mauro Lobo -

Rogério Correia.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 238/99

Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orcamentâria
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, a projeto de lei em epigrafe fixa a
rernuneraçâo do cargo de Auditor-Geral do Estado.

No 1° turno, foi a proposição aprovada coma Emenda no 1.
Agora volta a matéria a esta Comissao para ser analisada ern 2 1 turno.

Segue anexa a redacâo do vencido, que e parte deste parecer.
Fundamentação

A proposicão em tela tern por objetivo fixar a rernuneracâo do cargo de
Auditor-Geral do Estado. PropOe 0 projeto original remuneracâo mensal de R$
6.000,00, camposta de vencirnento de R$ 2.250,00 e de representação de R$
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3.75000. A Cornissão de Administraçâo Püblica entendeu que o valor da
representaçâo riâo deveria ser superior ao do vencimento. Nesse sentido,
propôs a Ernenda no i, que iguala essas duas parcelas, e,
consequentemente, altera a rernuneração mensal para R$ 4.500,00, ernenda
essa aprovada no Ptenârio.

Conforme nos manifestamos anteriorrnente, embora a aprovação do projeto
implique gasto pars a Estado, nâo ha como evitá-lo, pals se trata da
remuneração pelo desempenho de urn cargo püblico necessário ao
funcionamento do Governo. Consideramos a remuneracâo cornpativel corn o
mercado, e, corno se trata de urn Unico cargo, a medida acarretará reduzida
repercussâo nas finanças pUbticas. Ademais, o Auditor-Gera[ poderá propor
acOes cuja repercussão financeira muito suplantará essas despesas.

Finalrnente, entendemos que a mais adequado seria 0 Auditor-Geral
receber sornente vencimento, suprimindo a parcels referente a
representação.

Consubstancializamos essa idéia no Substitutivo n° 1, redigido na
conclusâo desta para opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n o 238199,

no 20 turno, na forma do Substitutivo n o 1 a seguir apresentado.
SUBSTITLJTIVO N O I

Dispöe sabre a remuneraçfio do cargo de Auditor-Geral do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 valor do vencirnento mensal do cargo de Auditor-Geral do

Estado, criado pelo art. 41 da Lei Delegada n° 6, de 28 de agosto de 1985,
ilca fixado ern R$ 6.00000 (seis nil reals).

Art. 21 .- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de
ate R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reals) para atender as despesas
decorrentes da execuçâo desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, produzindo
efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 1999.

Art. 40 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Cornissoes, 8 de juiho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Miguel Martini -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo.
Redaco do Vencido no 1 0 turno

PROJETO DE LEI N O 238/99
Fixa a remuneraçäo do cargo de Auditor-Geral do Estado.
A Assernbléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 10 - A rernuneraçao mensal do cargo de Auditor Geral. do Estado, de

que trata o art. 41 da Lei Delegada n° 6, de 28 de agosto de 1985, é a
estabetecida a seguir:

Vencimento-R$ 	 Representaçao-R$
2.250,00 	 2.250,00

Art. 20 - Para atender as despesas decorrentes da execuçao desta lei, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir credito suptementar de ate R$54.000,00
(cinquenta e quatro mil reals), observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
n°4.320, de 17 de rnarço de 1964.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, produzindo seus
efeitos a partir de l°de janeiro de 1999.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE RESOLUQAO N O 408/99
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria

RelatOrio
0 projeto em comento, do Deputado Alberto Pinto Coelho, dispoe sobre a

garantia a ser oferecida em operaçâo de crédito realizada entre a Estado de
Minas Gerais e ernpresas püblicas.

0 projeto foi aprovado no 10 turno, corn a Subemenda n o 1 a Emenda no 2,
apresentada em Plenário, e a Emenda n° 3 desta Comissao. Agora, nos
termos regimentals, o projeto retorna a esta Comissâo pam receber parecer
ern 20 turno. Segue, anexa, a redaçâo do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentaçâo
Como fol salientado nos pareceres emitidos no 1 0 turno, trata-se de

substituição do objeto da garantia concedida ern contrato de cessâo de
crédito assinado entre o Estado de Minas Gerais e a Companhia Energética
de Minas Gerais - CEMIG. Pelo contrato original, em 3115/95, a CEMIG cedeu
ao Estado R$602.198.290,88 a juros de 6% ao ano, caréncia de 36 meses, a
serem pagos em 204 parcelas mensais. Como garantia, o Fader Executivo
vinculou em favor da CEMIG quotas-partes do Fundo de Participaçâo do
Estado - FPE. Pela proposiçâo, o objeto da garantia deveré ser substituldo
pela vinculaçâo de receitas da Companhia de Agua e Esgoto de Minas Gerais
- COPASA-MG - e da Companhia de Mineraçao de Minas Gerais - COMIG.

Ressalte-se que, na realização do contrato ainda em vigor, o Estado vem
honrando as compromissos de pagamento do empréstimo, utilizando a receita
de dividendos a que tern direito coma sOcio da CEMIG.

Nos termos do aprovado em 10 turno, a COPASA-MG recebe coma
contragarantia açOes da CEMIG. Além disso, a disposto na proposição deverá
ficar restrito a cessâo de credito objeto da Lei n o 11.233, de 27/9/93.

Conclusao
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Em face do exposto, opinarnos pela aprovaçâo do Projeto de Resoluçâo no
408/99, no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das ComissOes, 8 de juiho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Olinto Godinho - Mauro Lobo.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI No 408/99
Dispôe sobre o oferecimento de garantia em operaçâo de crédito realizada

entre o Estado de Minas Gerais e empresas pUblicas.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As garantias por débitos de responsabilidade do Estado de Minas

Gerais no Contrato de Cessao de Credito do Saldo Remanescente da Conta
de Resultados a Compensar - CRC -, assinado corn a Companhia Energética
de Minas Gerais - CEMIG -, poderão incluir, de acordo corn o que dispuser o
termo aditivo, receitas prOprias da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - COPASA-MG -, e da Companhia de Mineraçâo de Minas Gerais -
COMIG.

Art. 20 - A garantia de que trata o art. 1 0 apllca-se ao contrato assinado corn
a CEMIG em 31 de maio de 1995, referente a cessâo de crédito autorizada
pela Lei n° 11.233, de 27 de setembro de 1993.

Art. 30 - Da irnplementaçâo do disposto no art 1 0 desta resoluçäo, não
poderá resultar perda para a COPASA-MG nem para a COMIG,
responsabilizando-se 0 Tesouro do Estado pelo curnprirnento do disposto
neste artigo.

Parégrafo Unico - No cumprirnento do disposto no "caput" deste artigo,
deverão ser utilizadas a açães da CEMIG de propriedade do Estado, nos
termos da lei.

Art. 41 - 0 Poder Executivo encaminharé a Comissäo de Fiscalização
Financeira e Orçarnentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, para conhecimento, côpia integral dos instrumentos utilizados para a
consecuçâo do disposto nesta resolucao.

Art. 50 - Esta resoluçâo entra em vigor na data de sua publicação.
Art 60 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 241/99
Comissâo de Redaçäo

0 Projeto de Lei n° 241/99, do Deputado Chico Rafael, que declara de
utilidade pUblica o Centro Espirita Vinhas do Senhor, corn sede no Municipic
de Pouso Alegre, foi aprovado em turno (inico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a tim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçao final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 241199
Declara de utilidade pUblica o Centro Espirita Vinhas do Senhor, corn sede

no Municiplo de Pouso Alegre.
A Assernbléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art.? - Fica declarado de utilidade pUblica 0 Centro Espirita Vinhas do

Senhor, corn sede no Municipio de Pouso Alegre.
Art 2° - Esta lei entra en, vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 1' de juiho de 1999.
DjaInia Diniz, Presidente - Alton ViIeIa, relator - Paulo Pettersen - Marco

Regis.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 245/99

Comissäo de Redação
0 Projeto de Lei n° 245/99, do Deputado Cesar de Mesquita, que declara de

utilidade pUblica a Liga Desportiva-Cultural Afrikpoeira, corn sede no
Municipio de Araguari, foi aprovado em turno ünico, corn a Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Comissâo, a tim de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 245/99
Declara de utilidade pUblica a Liga Desportiva-Cultural Afrikpoeira, corn

sede no Municipio de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Liga Desportiva-Cultural

Afrikpoeira, corn sede no Municipio de Araguari.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogani-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissães, 1 1 de julho de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Ailton ViIela, relator - Paulo Pettersen - Marco

Regis.
PARECER DE REDAQAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 271/99

Cornissão de Redacão
0 Projeto de Lei n° 271/99, do Deputado AmbrOsio Pinto, que declara de
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utilidade püblica a Escola Normal Nossa Senhora do Carmo e Ginásio
Angelica, corn sede no MunicIpio de Coronel Fabriciano, foi aprovado em
turno (inico, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissâo, a Jim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 271/99
Declara de utilidade pOblica a Escola Normal Nossa Senhora do Carmo e

Ginásio Angélica, corn sede no Municipio de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Escola Normal Nossa Senhora

do Carrno e Ginásio Angelica, com sede no Municipio de Coronel Fabriciano.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissoes, 1 0 de julho de 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Pettersen - Marco

Regis.	 -
PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 293/99

Coniissão de Redacâo 	 -
0 Projeto de Lei no 293/99, do Deputado Wanderley Avila, que declara de

utilidade pUblica a Loja Maçônica Verdadeira Luz n o 151, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a Jim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada 5 matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 293/99
Declara de utilidade püblica a Loja MaçOnica Verdadeira Luz no 151, com

sede no Municipio de Bela Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Loja MaçOnica Verdadeira Luz

n° 151, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Cornissoes, 1 0 de julho de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Ailton Vitela - Marco
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Regis.

PARECER DE REDAQAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 306/99
Cornissâo de Redaçao

o Projeto de Lei no 306/99, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade pOblica a Loja Maçônica Vale da Alimentaçâo no 60, corn sede no
Municipio de Santa Vitória, foi aprovado em turno (mica, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissâo, 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 redação final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 306/99
Declara de utilidade póblica a Loja Maçônica Vale da Alirnentaçâo no 60,

corn sede no Municipio de Santa Vitôria.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblics a Loja Maçônica Vale cia

Alimentaçao n o 60, corn sede no Municipio de Santa VitOria.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das CornissOes, 1 0 de julho de 1999.
DjaIrna Diniz, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Ailton Vilela - Marco

Regis.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 318/99

Cornissâo de Redaçâo
0 Projeto de Lei no 318199, do Deputado Ronaldo Canabrava, que dectara

de utilidade pUblica o Coral Dom Sitvério, com sede no Municipio de Sete
Lagoas, foi aprovado em turno Unico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissao, a Jim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinarnos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 318/99
Declara de utilidade pUblica a Coral Dorn Silvério, corn sede no Municipio de

Sete Lagoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Coral Dorn Silvério, corn sede

no Municipio de Sete Lagoas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 1' de juiho de 1999.
Djalnia Diniz, Presidente - Paulo Petersen, relator - AlIton Vilela - Marco

Regis.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 333199

Comissão de Redacâo
0 Projeto de Lei n o 333/99, de autoria do Governador do Estado, que

autoriza a Compahia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - a
participar de consórcio para a construçâo da Hidrelétrica de Irapé e da outras
providéncias, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissào, 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.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguirite redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 333/99
Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - a

participar de consórcio para a construçâo da Hidrelétrica de Irapé e dé outras
providencias.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG

- autorizada a:
- participar de consôrcio para a construçâo da Hidrelétrica de Irapé, no rio

Jequitinhonha;
II - participar da constituiçäo de sociedade de propOsito especifico

responsável pela viabilizaçâo dos recursos para a construçào e a exploracâo
do Aproveitamento Hidrelétrico de Irapé - AHE.

Paragrafo ónico - 0 acordo de aciortistas para a constituiçâo da sociedade
a que se refere o inciso II deste artigo será encaminhado pela COPASA-MG a
Assembleia Legislativa, no prazo de dez dias contados de sua forrnalizaçâo
pelas empresas que constituirem o consórcio a que se refere o inciso I.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das CornissOes, 8 de juiho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER SOBRE 0 SIJBSTITUTIVO N O 2 APRESENTADO NO 1 0 TURNO
AO PROJETO DE LEI N O 187/99

Cornissâo de Fiscálizacão Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Deputado Rogerio Correia, o projeto ern tela institui o

Programa de Formaçao do PatrimOnio do Servidor Püblico Estadual, revoga a
Lei no 5119, de 22/6/71, e di outras providéncias.

Distribuida a Comissâo de Constituiçao e Justiça, esta concluiu pela
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria. A Comissao de
Administraçâo PUblica perdeu prazo para emitir parecer, e esta Comissao
opinou por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.

Durante a discussao de 1° turno em Plenário, o Deputado Sebastiao
Navarro Vieira apresentou ao projeto o Substitutivo no 2 que vem agora, a
esta Cornissao para receber parecer nos termos regimentals.

Fundamentação
O objetivo do projeto em tela é o cancelarnento da adesao do Estado de

Minas Gerais ao Prograrna de Formaçâo do PatrimOnio do Servidor Püblico -
PASEP -, instituido pela Lei Complementar no 8, de dezembro de 1970. Para
tal fim é revogada a Lei Estadual n o 5.719, de 22/6/71, que fez a adesâo do
Estado ao Programa.

o Deputado Sebastiao Navarro Vieira apresentou o Substitutivo no 2 em
Plenério, alegando tratar-se de proposta mais ampla para 0 programa no
Estado. Assim, incluiu militares estaduais, a gestâo e a fiscalizaçao dos
recursos, o percentual para aplicaçâo nos projetos de aperfeiçoamento do
servidor, a previsão de saque em caso de exoneração de nâo-estáveis e
ampliou o percentual de recursos destinados ao prograrna para 2% das
receitas correntes liquidas do Estado; 2% das transferéncias recebidas do
Fundo de Participaçao dos Estados e 0,8% da receita orçarnentâria, inclusive
transferencias e receita operacional das autarquias, empresas püblicas,
sociedades de econornia mista e fundaçoes.

z Apesar do rnérito social do Substitutivo no 2, entendernos que este ira
onerar sobremaneira as contas estaduais, vez que haveré urn impacto de
recefta muito alto. Concordamos, entretanto, corn o ilustre autor do
substitutivo quanto a inclusao dos militares no programa estadual. Assim, ao
final desse parecer apresentamos as Emendas n

o
s 1 a 3, que contemplani

E essa sugestao do nobre Deputado.
Conclusao

Pelo exposto, somos pela rejeiçâo do Substitutivo no 2 ao Projeto de Lei no
187/99 e pela aprovacâo do projeto em 10 turno, na forma do Substitutivo no 1
corn as Emendas n

o
s 1 a 3, a seguir apresentadas.

EMENJDA No 1
DC-se ao inciso II do art. 2 0 a seguinte redação:
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II - pagamento anual de abono, no valor de urn salário-rninimo, ao servidor
e ao militar ca administraçao direta ou indireta cujo rendimento medlo mensal
no exercjcio anterior tenha sido inferior a dois saiários-minjmos.".

EMENDAN°2
DC-se ao § 1 0 do art. 20 a seguinte redacào:
"Art. 20 - .................................
§ 1 1 - 0 abono será pago, juntarnente corn a salário, vencimento ou soldo,

no més de aniversário do beneflciario.".
EMENDA N O 3

Acrescente-se o seguinte § 20 ao art. 2°, renumerando-se Os denials:
"Art. 20 - 	 ............
§ 20 -0 abono passarà a ser pago a partir de 10 dejaneiro de 2000.".
Sala das ComissOes, 8 de juiho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rogério Carrels - Miguel Martini -

ROmolo Aloise - Eduardo Hermeto - Mauro Lobo.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 10 DE JULHO DE 1999

ATAS

ATA DA 54a REUNIAO ORDINARIA, EM 8/7/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira, Féblo Avelar e

Rémolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - l a Parte: ? Fase (Expediente): Ata -

Correspondencia: Mensagens n°s 37, 38 e 39/99 (encaminharn,
respectivamente, as Projetos de Lei n°s 447, 448 e 449/99), do Governador
do Estado - Oficio n° 2/99 (encarninha a indicaçâo da Sra. L(cia Helena
Gonçalves Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educaçio), do
Governador do Estado - Oficios - 2° Fase (Grande Expediente): Apresentaçào
de ProposiçOes: Proposta de Emenda a Constituiçao n o 21/99 - Projetos de
Lei n°s 450 a 452199 - Recurso de Decisao da Presidéncia n° 2/99 -
Requerirnentos ifs 463 a 469/99 - Requerimentos dos Deputados Antonio
Carlos Andrada e Miguel Martini, José Milton, Ronaldo Canabrava, Elbe
Brandao e outros, Dalrno Ribeiro Silva e da Comissao de Saüde -
ComunicaçOes: ComunicaçOes das Comissoes de Administraçäo PUblica, de
Transporte, de Direitos Humanos, de Politica Agropecuária e de Educaçao e
do Deputado Antonio Carlos Andrada - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Edson Rezende, Joao Leite, Paulo Piau e Ronaldo Canabrava - 2°
Parte (Ordem do Dia): V Ease: Abertura de lnscriçOes - Leitura de
ComunicaçOes - Despacho de Requerirnentos: Requerimentos dos
Deputados José Milton, Ronaldo Canabrava e Elbe Brandâo e outros;
deferimento - Discussâo e Votaçâo de Pareceres: Parecer de Redaçao Final
do Projeto de Lei n° 333/99; aprovaçâo - Suspensão e reabertura da reuniâo -
Votaçao de Requerimentos: Requerimentos da Comissao de Saüde e do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovaçâo - Requerimento do Deputado
Carlos Pimenta; deferiniento; discurso do Deputado Arnilcar Martins -
Requerirnento do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do
Deputado Rogério Correia - 2° Ease: Discursos dos Deputados Hely Tarqüinio
e Sebastiao Costa - Palavras do Sr. Presidente - Discussao e Votaçâo de
ProposiçOes: Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Resolução if 408199;
discurso do Deputado Hely Tarqüinio; questâo de ordem; discursos dos
Deputados Miguel Martini, Fâbio Avelar, Joâo Leite, Sebastiâo Costa, Paulo
Piau e Rogerio Correia; votaçâo do Substitutivo n° 1, salvo ernendas; rejeiçao;
votaçao do projeto, salvo emendas; aprovaçâo; votaçâo da Subemenda n° 16
Emenda n° 2 e da Emenda n° 3; aprovaçào; votaçâo da Ernenda n° 1; rejeiçâo
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- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1 87/99; requerimento do
Deputado Paulo Piau; rejeiçâo; verificacâo de votação; ratiflcacâo da rejeicâo
do requerimento; declaracâo de voto; discursos dos Deputados Sebastiâo
Costa, Paulo Piau e João Leite; votacão do Substitutivo n o 1, salvo emendas;
aprovacão; prejudicialidade do Substitutivo n o 2; votaçâo das Emendas n°s 1
a 3; aprovácâo; declaracOes de voto - Discussâo, em 2 0 turno, do Projeto de
Lei no 315/99; encerramento da discussâo; discursos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Mauro Lobo, Paulo Piau e Adelmo Carneiro Le go; aprovacâo na
forma do vencido em 1 0 turno; declaracães S voto - Discussão e votaçâo de
Pareceres de Redação Final: Parecer de Redaçâo Final do Projeto de Lei no
315/99; aprovaçâo; declaracoes de voto - a Parte: Leitura de Comunicacoes
- Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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 JUnior - Alvaro
Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Cristiano Canedo - Dalnio Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fàbio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - Joâo Leite -
Joäo Paulo - Joao Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Remolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 1015rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniào. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

-	 laparte
V Fase (Expediente)
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Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretario, procede a leitura da ata da reuniâo
anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Correspondencia
- 0 Deputado Joâo Paulo, 1 °-Secretário "ad hoc", lé a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM NO 37/99*

Belo Horizonte, 7 de julho de 1999.
Senhor Presidente,
Submeto a aprovação da Assembléia Legislativa o projeto de lei anexo,

referente a revogação do artigo 147 da Lei n o 7.109, de 13 de outubro de
1977, alterado pelo artigo 70 da Lei no 11.114, de 16 de junho de 1993,
solicitando a votaçâo do rresmo em caráter de urgOncia.

Atenciosamente,
lamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposição de Motivos
Belo Horizonte, 7 de julho de 1999.
Senhor Governador,
Conforme preceitua o art. 4 0 da Lei no 9.381, de 18 de dezembro de 1986, a

vice-direçâo de escola estadual constitul funçao especifica dos cargos do
Quadro de Magistério de Professor e de Especialista de Educaçao.

Ao se afastar da funçâo precipua de seu cargo, o Professor ou o
Especialista de Educação continua percebendo o vencimento e vantagens do
cargo como se em exercicio do mesmo estivesse, acrescido, ainda, da
gratiflcaçâo de 25% (vinte e cinco por cento) instituida pelo artigo 147 da Lei
no 7.109, de 13 de outubro de 1977, alterado pelo artigo 7 0 da Lei no 11.114,
de 16dejunhode 1993.

Assim sendo, no exercicio da vice-direçao o servidor permanece corn a
mesma jornada de trabalho do seu cargo, nâo justificando a percepcâo desta
gratif'icaçâo.

Pelos motivos expostos submetemos a alla consideraçâo de Vossa
Excelencia o projelo de lei que propOe a revogaçao dos mencionados
dispositivos legais.

Murilio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da Educaçäo.
PROJETO DE LEI N O 447/99

Revoga 0 artigo 147 da Lei 
no 

7.109, de 13 de outubro de 1977, alterado
pelo artigo 70 da Lei no 11.114, de 16 de junho de 1993.

Art. 1 0 - Fica revogado o artigo 147 da Lei no 7.109, de 13 de outubro de
1977, alterado pelo artigo 7° da Lei n° 11.114, de 16 de junho de 1993.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissoes de Justiça, de Administracâo

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM No 38199

Belo Horizonte, 7 de julho de 1999.
Senhor Presidente,
Encaminho para exame da Assernblóia Legislativa 0 projeto de lei anexo,

referente a revogaçâo das Leis no 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e no
12.763, de 14 de janeiro de 1998, solicitando a votaçâo do mesmo em caráter
de urgéncia.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposiçâo de Motivos
Belo Horizonte, 7 de juiho de 1999.
Senhor Governador,
As normas gerais que dispOem sabre a remuneraçâo de cargo de

provimento em comissâo para fins de apostilamento do servidor pUblico estão
contidas na Lei n o 9.352, de 30 de dezembro de 1987. Estabelece que a
direito a continuidade da percepçâo da remuneraçâo do cargo no qual se
apostila so poderá ocorrer após periodo de exercIcio igual ou superior a 10
(dez) anos, consecutivos ou nâo. Prevé, ainda, o apostilamento proporcional
se o periodo de exercicio for inferior a 10 (dez) anos e igual ou superior a 4
(quatro) anos.

0 disposto na Lei no 12.459/97 trata do apostilamento de servidor (Diretor
de Escola) fixarido o tempo em dois periodos de exercicio, desde que tenha
obtido dois atos de provimento mediante nomeaçâo e duas exoneraçOes.

Assim sendo, ainda que o periodo de exercicio tenha sido inferior a 4
(quatro) anos, o servidor faz jus a percepçâo integral da rernuneraçâa do
cargo.

Trata-se de medida discriminatOria, injusta e de caráter excepcional, que
deve ser eliminada do serviço pUblico.

Pelos motivos expostos, submetemos a alta consideracao de Vossa
Excelência o projeto de lei que propOe a revogaçâo dos mencionados textos
legais.

Murilio de Avellar Hinge!, Secretário de Estado da Educacão.
PROJETO DE LEI N O 448/99
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Revoga a Lei no 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e a Lei no 12.763, de 14

dejaneirode 1998.
Art. 1° - Fica revogada a Lei n o 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que

dispOe sobre a continuidade de percepção da remuneraçâo do cargo de
provimento em comissâo nas condicôes que menciona, e a Lei n o 12.763, de
14 de janeiro de 1998, que altera a artigo 10 da Lei no 12.459/97.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissaes de Justiça, de Adrninistraçao

PUblica e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento lnterno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM No 39/99*

Belo Horizonte, 7 de juiho de 1999.
Senhor Presidente,
Submeto a aprovação da Assembleia Legislativa o projeto de lei anexo,

referente a revogação do artigo 90 da Lei no 11.050, de 1911/93, modfficado
pelo artigo 28 da Lei no 11.406, de 2611/94, que dispOe sobre verba honoraria
atribuida aos membros dos Conselhos Curadores de Orgaos Colegiados
equivalentes.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

Exposiçâo de Motivos
Belo Horizonte, 7 de juiho de 1999.
Senhor Governador,
Ao se propor a revoga(;âo do artigo 90 da Lei no 11.050, de 19/1193, alterado

pelo artigo 28, da Lei no 11.406, de 26/1194, pretende-se resgatar o
verdadeiro sentido da constituiçâo dos Conseihos Curadores ou dos Orgãos
Colegiados equivalentes, considerando que:

a) a esses Orgâos compete deliberar e controlar as atividades das
funda(;oes pUblicas estaduais, sendo constituidos por pessoas de ilibada
conduta moral;

b) o desempenho da funçao de Conse!heiro e serviço relevante,
caracterizando "munus pUblico", a ser registrado no curriculo pessoal, na
forma usual;

o caráter remuneratOrio incentiva a disputa, a reivindicaçao, ao contrário
do que se pretende imprimir a funçâo;

Petas razOes apresentadas, coritamos com a aprovaçâo dos ilustres
Deputados ao projeto de lei proposto, 0 qua[ submetemos 6 alta considèraçao
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de Vossa Excelencia.

Murilio de Avellar Hinge], Secretário de Estado da Educaçäo.
PROJETO DE LEI N O 449/99

Revoga o artigo 90 da Lei n° 11.050, de 19/1/93, modificado pelo artigo 28
da Lei no ii .406, de 26/1/94, que dispOe sobre verba honoraria atribuida aos
membros dos Conseihos Curadores de Orgâos Colegiados equivalentes.

Art. 1 1 - Fica revogado o artigo 9° da Lei n° 11.050, de 19 de janeiro de
1993, alterado pelo artigo 28 da Lei n o 11.406, de 26 de janeiro de 1994.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário."
- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justica, de Adrninistração

PUblica 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.

"OFICIO N O 2/99*
Belo Horizonte, dejunho de 1999.
Sen hor Presidente,
Em cumprirnento ao disposto no artigo 62, inciso XXIII, alinea "b", da

Constituição do Estado de Minas Gerais, submeto a aprovacão dessa
Assernbléia Legislativa o norne da Professora Dra. LUcia Helena Goncalves
Teixeira, para integrar o Conselbo Estadual de Educação.

Na oportunidade, renovo a Vossa Exceléncia protestos de elevada estima e
consideração.

lamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais?
- A Comissâo Especial.
* - Publicado de acordo corn a texto original.

OFICIOS
Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encarninhando os

Demonstrativos Contábeis da Administração Direta, Indireta e Fundos
referentes ao més de rnaio de 1999. (- A Comissâo de Fiscalização
Financeira.)

Da Sra. Maria Dolores da Cunha Peixoto, Presidente do Conselho Estadual
de Assisténcia Social - CEAS-MG -, solicitando a envio a esse Orgäo de leis e
proposiçöes de leis afetas a area da Assistência Social.

Do Sr. Sebastiâo Hello dos Santos, Presidente da Associaçâo dos
Municipios da Microrregiâo do Alto Rio Grande - AMALG -, informando a
falecimento do Prefeito Municipal de Ijaci, ocorrido no dia 4/7/99. (- A
Comissão de Assuntos Municipäis.)

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Cârnara de Dirigentes
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Lojistas, encaminhando o "TermOrnetro de Vendas" do rnês de maio. (- A
Comissâo de Fiscalizaçao Financeira.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçOes e a cOnceder.a
palavra aos oradores inscritos para a Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçaes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIQAO NO 21/99

Suprime 0 inciso II do § 30 do art. 77, acrescenta paragrafo ao mesmo artigo
e dé nova redaçâo ao inciso VIII do art. 61 da Constituiçao do Estado.

A Assernbiéia legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica suprimido o inciso II do § 3 0 do art. 77 da Constituiçao do

Estado.
Art. 20 - 0 art. 77 da Constituição do Estado faa acrescido do § 4 0, corn a

seguinte redação:
"Art. 77 - ........................................
" 40 - E competOncia comum do Tribunal de Contas e da Assembléia

Legislativa a iniciativa de projeto de lei relativo a criaçio e extinçao de cargo e
a flxação de vencimentos dos rnernbros e dos servidores da Secretaria do
Tribunal, observados os parârnetros estabelecidos na Lei de Diretrizes
Orçarnentárias.".

Art. 30 - a inciso VIII do art. 61 da Constituiçao do Estado passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 61 - .........................................
"VIII - criação, transforrnação e extinção de cargo, ernprego e funcão

pUblicos na administracão direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de
Contas do Estado e fixaçâo de remuneração, observados Os parâmetros
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentarias.".

Art. 40 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das ReuniOes, 6 de julho de 1999.
Antonio Carlos Andrada - Carlos Pimenta - Paulo Piau - César de Mesquita

- Hely TarqUinio - Edson Rezende - Bené Guedes - Ailton Vilela - Cristiano
Canédo - AmbrOsio Pinto - Eduardo Brandao - Marcio Cunha - Olinto Godinho
- Maria Olivia - Miguel Martini - Wanderley Avila - José Milton - AntOnio JUlio -
Sebastiao Costa - AntOnio Andrade - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Fébio Avelar - Ronaldo Canabrava - Rémolo Aloise - Ermano Batista.

Justificaçâo: Visa esta proposiçao a estender a esta Casa a cornpeténcia
para dispor, juntarnente com o Tribunal de Contas, sobre iniciativa de projeto
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de lei relativo a criação e extinção de cargo e a fixacão de vencimentos dos
Conseiheiros e dos servidores do Tribunal de Coritas do Estado.

Segundo se verifica pelas disposicOes dos arts. 73, § 1 1, II, 74 e 76 da
Constituiçâo do Estado, compete a Assernbléia Legislativa a fiscalização
contábil, financeira, orçanientãria, operacional e patrimonial do Estado e das
entidades daadministração indireta, mediante controle externo, funçao o que
é exercida "corn o auxilio do Tribunal de Contas". Atua esse Orgão, portanto,
como representante do Poder Legislativo, ao qual deve prestar contas de
seus atos, por force das disposiçoes constitucionais mencionadas (art. 76, §
4° e 5°).

Dal não se justificar a competéncia privativa no § 3 0, II, do art. 77 da Carla
Estadual, a que pretendemos reparar corn a apresentação desta ernenda.
Estando o Tribunal de contas estreitarnente vinculado, como se ye, a
Assernbléia Legislativa, considerarnos imprescindivel se conceda a esta,
igualmente, a cornpetência para dispor sobre a matéria ali contida, 0 que não
irnplicará, absolutarnente, em retirar da citada Code as prerrogativas que
constitucionalrnente [he são concedidas.

Pelos rnotivos expostos, esperarnos que a proposição tenha a
indispensável apoio de nossos pares nesta Casa-

- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos ternios
do art. 201 do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 450199
Estabelece normas para a concessão de serviços de transporte coletivo

intermurticipal de passageiros e dé outras providéncias.
A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Compete ao Estado explorer, diretarnente ou mediante concessão,

Os serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal.
Art. 20 - A organização, a coordenação, o controle, a outorga e a

fiscalizacão dos serviços de que trata esta Id caberao ao DER-MG.
Art. 30 - A outorga para exploracão dos serviços previstos nests lei

pressupoe a observancia do principio da prestação de serviço adequado ao
pleno atendirnento dos usuãrios.

Paragrafo Unico - Serviço adequado é o que satisfaz as condiçães de
regularidade, continuidade, segurança, eficiéncia, generalidade, cortesia na
sua prestação e mod icidade das tarifas.

Art. 40 - As outorgas para a exploraçâo de serviços de transports rodoviArio
intermunicipal de passageiros não terão caráter de exclusividade e serão
forrnalizadas mediante contrato ciue observará a disposto nas leis e narmas
regulamentares pertinentes.
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Art. 5° - A pessoa fisica ou juridica interessada na exploraçao do serviço de

transporte radoviário intermunicipal de passageiros, ate mesmo o semi-
urbano, poderã requerer ao DER-MG a abertura da respectiva licitaçao
tambérn para linhas operadas corn caráter de exclusividade em periodo
anterior a vigência desta lei.

Art. 6° - 0 DER-MG providenciara, conforme dispuser o regulamentoe no
prazo de cento e oitenta dias a contar da publicaçao desta lei, licitaçao tiara
as linhas ja existentes e operadas corn caráter de exolusividade.

Parágrafo (mica - Nos casos de outorga, mediante licitaçao, de novas
permissöes para exploraçao de linhas existentes, fica assegurada as
transportadoras em operação a faculdade de reduzir as respectivas frotas,
frequencias minirnas e tarifas contratuais, ate as lirnites estipulados nos
contratos celebrados com as novas perrnissionãrias das linhas.

Art. 70 - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de noventa
dias, contados de sua publicaçao.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reunioes, 7 de julho de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justiflcaçao: Este projeto de lei pretence provocar rnudanças objetivando a

prestação de urn serviço de melhor qualidade em vãrios aspectos, quais
sejam conforto, regularidade, preço, cortesia, continuidade e, principalmente,
no que diz respeito a possibilidade de 0 proprio interessado, o usuário,
escolher, entre dois ou mais transportadores, o que lhe presta a melhor
serviço. Podendo optar e tendo a disposiçao diferentes alternativas, a
interessado, evidenternente, escolherá aquela que atende melhor a seus
interesses quanto a segurança, conforto, tempo, preco, etc.

o transportador que não prestar o rnelhor serviço ou não atender Os
anseias do consurnidor será punido de imediato e de forma contundente, com
a preferencia transferida ao concorrente.

o sistema monopolista, hoje vigarante no transporte coletivo interrnunicipal
do Estado, atende primordialmente aos interesses financeiros dos
concessionários, que, Iivres de concorréncia, podern ampliar seus Jucras em
prejuiza da qualidade.

Assim, em urn veiculo corn capacidade normal para, por exemplo, 50
passageiros, viajam 80 ou 90, corn sacrificio do conforto e da segurança, mas
com substancial aumento de rendimento financeiro para a empresa
transpartadora. 0 custo, no caso, e o mesmo, urna vez que tanto faz
transportar 50 ou 80 passageiros, e, portanto, a lucro é muito maior, pois 0
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preço da tarifa tanibém nao é alterado, apesar do desconforto e da
insegurança.

Aurnentar a freqüéncia, as opçães de horário ou 0 nUmero de veiculos para
major conforto do usuàrio? Claro que nao, pois isso aurnentará Os custos e,
conseqüenteniente, provocará reducão nos lucros. 0 usuário não tern rnesmo
opção!

For outro lado, a exciusividade sequer garante preço niódico ou justo ao
usuário, senâo vejamos.

A cidade de Varginha, no Sul de Minas, e conhecida por ser eqUidistante de
Belo Horizonte e São Paulo, portanto a preço de uma passagem rodoviária
dali para as duas capitals, pela mesma estrada, em Onibus corn serviços
equivalentes, deveria ser, se nao identico, pelo menos aproximado.
Entretanto, as tarifas são as seguintes: Varginha - Belo Horizonte, pets
empresa Gardenia, R$20,02; Varginha - São Paulo, pela empresa Bragança,
R$13,80; Varginha - São Paulo, pela empresa Santa Terezinha, R$14,20.

A empresa Gardenia, monopolista no transporte de passageiros para 0 Sul
de Minas, faz a linha Belo Horizonte - Campinas, passando em Pouso Alegre,
e cobra as seguintes tarifas: Belo Horizonte - Campmnas (cerca de 600km)
R$22,08; Bela Horizonte - Pouso Alegre (cerca de 400km) R$23,31.

Como entender que, para fazer uma viagem a Pouso Alegre, fica mais
barato cornprar a passagem para Campmnas, num onibus da mesma
empresa? Qua] a justificativa para a diferença de preço de tarifas, de quase
50%, nas linhas intermunicipais e mnterestaduais? Observe-se, ainda, que, no
transporte interestadual, é vedado o transporte de passageiros em pé.

Em razão do exposto e pela certeza de que a livre concorréncia é a forma
que meihor atende ao consumidor, estamos propondo pequena abertura no
rncnopolistico transporte coletivo interrnunicipal, permitmndo a mais de uma
empresa explorar determinada linha. Embora distante do que julgarnos ideal
pars esse serviço pUblico, essa medida e c que entendemos ser possivet
neste momenta, por se tratar, sirnplesmente, da apticacão, no Estado, da
sistemética adotada em nivel federal.

Finalmente, julgamos perfeitamente legal e constitucional este projeto de lei,
haja vista que o transporte interestadual e internacional de passageiros,
regulado por legislação federal, não e exclusivista, havendo, sempre que
possivel, mais de uma empresa permissionária em urna mesma linha; a
principio da livre concorrência é veementemente defendido, tendo o Decreto
Federal n° 952, de 7/10/93, estabetecido 0 seguinte:

"Art. 35 - tncurnbe ao Departarflento de Transportes Rodoviários:
VIII - assegurar a principlo da o pçâo do usuário mediante o estimulo a livre
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concorréncia e a variedade de combinaçOes de preço, quantidade e qualidade
dos serviços prestados".

o proposto está perfeitaniente de acordo corn o que dispOe o art. 40, § 20,
da Constituiçao Estadual:

Art. 40- .......................................
§ 20 - A lei disporé sabre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços

püblicos, a caréter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as
condiçOes de exclusividade do serviço, caducidade, flscalizaçao e rescisão da
concessão ou da perrnissão;

II - a politica tarifària;
III - a obrigaçao de 0 concessionário e 0 permissionário manterern servico

adequado".
0 Poder Legislativo, nos terrnos do art. 61 da Carla mineira, e competente

para dispor sobre a matéria enfocada.
Isto posto, acreditamos que, aprovado este projeto de lei, teré sido dado urn

grande passo para a rnelhoria do transporte coletivo intermunicipal no Estado;
para tanto, esperamos poder contar corn o apoio e ernpenho de nossos
ilustres pares a sua aprovaçao.

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

PROJETO DE LEI N O 451/99
DispOe sobre a controle de organismos geneticamente modificados - OGMs

-, no Estado de Minas Gerais.
Art. 1 0 - Atendido a que dispSe a Lei Federal n° 8.974, de 5 de janeiro de

1995, a pesquisa, a produçño, a transporte, a manipulaçao e a entrada de
organismos geneticamente modificados - OGMs - no território do Estado de
Minas Gerais dependem de parecer técnico conctusivo e favoravel da
Comissão Técnica Estadual de Biossegurança - CTEB10 -, da Secretaria de
Estado de SaOde, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel e de autorizaçâo da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

§ 10 - Considera-se organismo geneticamente rnodificado - 0GM - o
organismo cujo material genético tenha sido modificado por qualquer técnica
de engenharia genética.

§ 20 - Os pedidos de autorizaçao, na forma do "caput" deste artigo, serào
apresentados a Divisao de lnspeçao e Fiscalizaçâo de Produtosde Origem
Vegetal do Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA-MG -, acampanhados de
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pravas do atendirnento a Lei Federal n° 8.974, de  de janeiro de 1995, e das
dernais exigéncias estabelecidas em regularnento pelo Poder Executivo.

§ 30 - Atendidas as exigéncias previstas no § 2 0 deste artigo e juntados os
pareceres das Secretarias de Estado de Saüde e de Meio Ambiente e
Desenvolvirnento Sustentavel, as pedidos de autorizaçäo serão submetidos a
Cornissào Técnica Estadual de Biosseguranca - CTEB10 -, para parecer.

Art. 2° - Fica criada a Comisso Técnica Estadual de Biosseguranca -
CTEBio -, corn poder deliberativo sabre o que define o art. 1 0 desta lei, a qual
terá a seguinte composição:

I - urn representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel, que a presidirá;

II - urn representarite da Secretaria de Estado da SaOde;
III - urn representante da Secretaria de Estado de Ciencia e Tecnologia:
IV - urn representante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecirnento;
V - urn representante da Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e

Extensâo Rural de Minas Gerais - EMATER-MG;
VI - urn representante da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -;
VII - urn representante da Empresa Brasiteira de Pesquisa Agropecuária -

EMBRAPA - em Minas Gerais;
VIII - urn representante da Federação dos Trabaihadares na Agricultura -

FETAEMG -;
IX - urn representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

de Minas Gerais - MST-MG -;
X - urn representante do Serviço de Proteçâo ao Consurnidor de Minas

Gerais - PROCON-MG -;
XI - urn representante do Ministério Püblico de Minas Gerais.
§ 1 0 - Os rnernbros represeritantes, titulares e suplentes de que tratarn as

incisos I a XI deste artigo serâo indicados, pelos respectivos ôrgãos ou
entidades representadas, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente.

§ 20 - Os representantes previstos nos incisos IV a VII e X serão pessoas
de notório saber em ciência e tecnologia.

Art. 30 - A produçâo de todo o material genética obtido nos experimentos e
nas pesquisas realizados anteriorrnente a esta lei deverá ser informada a
Secretaria de Estada de Agricultura, Pecuária e Abastecirnento pelo
responsével técnico do experimenta, especfficarido-se o local de plantio, a
colheita e o destino da produçâo.

Art. 40 - Caberá aos Orgâos estaduais da defesa agropecuária, da saUde e
do meio ambiente, dentro de suas competéncias, observado a parecer técnico
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conclusivo da CTEBIo:

I - fiscalizar e monitorar 0 transporte, a comercialização, a manipulaçâo e a
liberaçäo de OGMs no meio ambiente, bern como todas as atividades e
projetos relacionados a OGMs;

II - autorizar 0 funcionamento de laboratOrio, instituiçOes ou emprésas
voltadas ao desenvolvimento de atividades relacionadas a OGMs;

III - autorizar pesquisas, experirnentos e demonstracOes no Estado, corn
rnateriais transgenicas cu derivados destes;

IV - emitir registros de produtos transgènicos ou derivados, a serem
comercializados para uso humano, animal e vegetal e pam a Iiberaçao no
rneio ambiente;

V - aplicar as penalidades definidas em regulamento do Poder Executivo e,
curnulativamente, aquelas previstas na Lei Federal n° 8.974, de 5 de janeiro
de 1995;

VI - a expediçâo de autorizaçâo para o funcionarnento de laboratOrio,
instituição cu empresa que desenvolver atividade relacionada a OGMs seré
precedida de estudo e relatório de impacto ambiental - EIA-RIMA.

Paragrafo Unico - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecirnento manteré cadastro de todas as instituiçoes, dos profissionais,
das atividades, dos produtos e dos projetos que envolvam OGMs no território
estadual.

Art. 50 - No recipiente, na embalagem Cu no rotulo de alimentos
transgênicos ou derivados constará inforrnaçao ao consumidor de que, no
processo produtivo do alimento ou de seus componentes, utilizaram-se
técnicas de engenharia genética, corn OGMs.

Art. 60 - Fica determinado urn periodo de ate cinco anos, na forma de
rnoratória técnica, pam o atendirnento do que dispoe o art. 1 0 desta Iei.

Parágrafo Unico - Nesse periodo, a CTEBio deveré indicar locals para a
realizaçao de pesquisa, experimentaçâo cientIfica e outros, devidarnente
autorizados e de comprovada segurança, na forma da lei.

Art. 70 - Este lei será regulamentada no prazo de sessenta dias a contar da
data de sua publicaçao.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 90 - Revogam-se as disposiçoes em cantrário.
Sala das Comissaes, 6 dejulho de 1999.
Edson Rezende
Justificaçao: Coma é de arnplo conhecimerito, em face do anCincio do

pedido, tanto pam plantio experimental (pesquisa) coma para comercialização
de sernentes e grâos de soja geneticamente modificados, feito pela empresa
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americana Monsanto, lider mundial na fabricaçâo e venda de agrotoxicos
(herbicida, inseticida, etc.) e, principalmente, corn a temerária decisâo da
Cornissao Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio - de aquiescer ao
peclido sern a exigéncia do relatório de impacto ambiental e sem informaçães
cientificas de inofensividade, em longo prazo, a saUde humana,
desencadeou-se uma série de reaçOes contrârias, par governos, empresas e
entidades, tanto ambientalistas, de pequenos produtores rurais, quanto de
arganizacOes de defesa do consurnidor.

A lnstruçao Normativa n° 18 da CTNB1o, publicada no Diârio Oficial da
União em 30/12198, que se refere a liberaçâo planejada no meio ambiente da
soja Roundup Ready, estabelece, em seu art. 3°, que "a monitorarnento
cientifico dos plantios comerciais das cultivares de so$ geneticamente
madificada ( ... ). será realizado par urn periodo de cinco anos sob
responsabilidade da Monsanto do Brasil Ltda., acompanhado pelos Orgãos
fiscalizadores competentes, supervisionados par técnicos especializados
nomeados pela CTNBio".

Tais medidas parecem-nos insuficientes, urna vez que não apontarn a
necessidade de se avaliarem atividades de cultivo, registro, uso, ensaio,
teste, transporte, armazenamento, cornercializaçâo, consurno, importação e
descarte, confornie estabelece a Constituição Federal no § 1° do art 225, e a
Constituicao do Estado, em seu art. 214 , § 20.

Ao nosso ver, não é possivel que a manipulaçâo de biotecnologia, cujas
resultados são ainda desconhecidos e potencialmente prejudiciais a saüde
humana e ao rneio ambiente, seja feita sem precauçöes necessárias. Além
disso, a razäo cientifica, nurn mundo cada vez mais apartado da ética e
dorninado pela logica (mica do capital manopolista, não pode, absolutarnente,
ser considerada coma neutra e detentora da palavra final sabre experimentos
que interferirão de maneira tao radical na saUde e na natureza.

Na auséncia de qualquer estudo cientIfico a respeito dos riscas, em longo e
médio prazo, dos produtos transgénicos ao meio ambiente e a saUde
humana, cumpre-nos seguir a exemplo de autras Estadas, apontanda a
necessidade da adocâo de uma "moratôria" no Estado de Minas Gerais no
que se refere aa cultivo comercial e a comercialização de produtos que
contêm organismos geneticamente modificados - OGMs -, liberando-se a
plantio experimental (para pesquisa), conforme legislacâo em vigor, e,
especialmente, mediante a apresentaçâo do EIA e do RIMA, conforme
exigéncia constitucional (art. 225, § 1 0, IV, da Constituiçao Federal, e art. 214,
§ 20, da Constituiçao Estadual.)

Assim, ern face do disposto, apresentamos este projeto de lei, que visa,
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basicarnente, a introduzir "nioratôria" pelo periodo de cinco anos,
condicionado a apresentaçâo de laudo cientifico no Estado de Minas Gerais,
do plantio comercial e da camercializaçao de produtos que contenham OGMs.

Os paises europeus Mm adotado salutar providéncia em relação as
evidéncias de risco dos OGMs. Segundo a economista norte-americano
Jeremy Rifkin, autor do livro "0 Seculo da Bioteenologia - A valarizaçâo dos
Genes e a Reconstruçao do Munda", 'a Associaçao Médica Britânica está tao
preocupada cam os efeitos em potencial para a saUde do consurno de
alimentos geneticamente rnodificadas que acaba de convocar uma moratôria,
sem data de término defunido, no plantio comercial de plantas alimenticias
transgênicas, ate que se chegue a urn consenso cientifuca sabre sua
segurança".

Recentemente, nos dias 11 e 12/3/99, realizou-se em Brasilia a 22a
Reuniâo Nacional dos PROCONS municipais e das Capitais que posicionarn-
se favoravelmente a necessidade de realizaçâa do EIA - RIMA e de
decretação da moratória. A Carta de Guarapuava, documento oficial do I
Seminâria Paranaense sobre Plantas Transgenicas e suas lrnplicacOes na
Agricultura, Meio Ambiente e SaUde, realizado naquela cidade nos dias 25 e
26/3/99, cam cerca de 800 participantes, também reivindica a irnplantaçãa da
moratória por urn periado minima de cinco anos. Em seguida, a FOrum
Nacional dos Secretarios de Agricultura, reunida em Recife, PE, em 5/5199,
apresentou rnoção propondo aa Ministério da Agricultura e do Abastecimento
a proibiçao comercial, temporéria, de organismos geneticamente modificados.

Pretendemos tambern a criação, no âmbito estadual, da Comissão Técnica
Estadual de Bio Segurança - CTEBio -, cam poder deliberativo, corn a
participação de representantes do Governo do Estado, de técnicos de notOrio
saber e da sociedade civil organizada.

Atendemos, dessa forma, as aspiracOes do povo mineiro, em defesa da
qualidade da vida e do rneio ambiente.

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

PROJETO DE Ill N°452199
Declara de utilidade pUblica o ConsOrcio Intermunicipal de Saáde da

Microrregiâo do Vale do Paranaiba - CIS-AMVAP -, corn sede no Municipio de
LJberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica a ConsOrcio Intermunicipal de

Saude da Microrregião do Vale do Paranaiba - CIS-AMVAP -, cam sede no
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Municiplo de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sara das Reunióes, de de 1999.
Anderson Adauto
Justiflcaçâo: 0 ConsOrcio Intermunicipal de SaUde da Microregião do Vale

do Paranaiba - CIS/AMVAP-, em 22/9/95 por municipios que cornpöem a
Microrregiao do Vale do Paranaiba é uma entidade jurIdica de direito privado,
corn sede em Uberlândia, cujo objetivo consiste na organização do sisterna
de saUde na area de jurisdição dos municipios consorciados, segundo as
diretrizes do SUS. Em virtude dessa meta, compete so consOrcio, entre
outras atribuiçoes: promover o planejamento integrado, corn base
epidemiológica; definir a politics de investimento pars a microrregião: prestar
assisténcia técnica e administrative aos rnunicipios consorciados e assegurar
a participaçao das cornunidades envolvidas no processo decisório.

Vale ressaltar que o CIS-AMVAP atende aos requisitos exigidos pela Lei n°
12.972, de 27/7/98, pare que possa ser declarado de utilidade püblica, ou
seja: possui personalidade juridica; está ern funcionamento ha mais de dois
anos; os cargos de sua direção não são remunerados; € seus Diretores são
pessoas idOneas.

Pelas razöes apresentadas, e dada a relevância de sues atividades para a
melhoria do nivel de saOde da população do vale do Paranaiba, entendemos
oportuno seja o CIS-AMVAP hornenagado corn a outorga do titulo declaratório
de utilidade pUblica.

Assim sendo, conto corn o apoio dos nobres colegas corn assento nesta
Casa pare a aprovacão deste projeto de lei.

Anderson Adauto
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, pars exame preliminar,

e de Saóde para deliberacao, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

RECURSO DE DECISAO DA PRESIDENCIA N O 2/99
Exmo. Sr. Presidente:
o Deputado que este subscreve, signatário de requerimento em que solicita

seja formulada convocação ao Sr. Newton Cardoso, Vice-Governador do
Estado, para comparecer ao Plenãrio pare formular, de pUblico, denUncia
relative a compra de votos que perniitiram a aprovação no Congresso da
ernenda da reeleição, recorre da decisâo dessa Presidéncia de não receber o
requerimento, proferida na reunião ordinária de 6/7/99, € requer que, nos
terrnos do art. 167 do Regimento Interno, seja elesubmetido a apreciação do

Plenario, ouvida a Comissao de Constituiçao e Justiça. 	
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Segundo entendimento da Presidencia € também da Comissao de
Constituição e Justiça, o Governador do Estado nao pode ser convocado para
vii a Assernbleia, porque nern a Constituição do Estado nem o Regimento
Interno contemplam a hipátese de sua convocaçao; e o Vice-Governador,
tampouco, urna vez que a ele deverá ser dispensado 0 mesmo tratamento
dado so Governador, já que não existe entre eles o grau hierarquico de
subordinaçao.

Em relação so Governador do Estado, a argumentaçao sem düvida
procede. Mas é inaceitével querer estender esse entendimento a convocaçâo
do Vice-Governador.

A subordinaçao da Vice-Governadoria a Governadoria fica evidente nos
organogramas oficiais de publicaçoes da Secretaria de Estado do
Planejaniento.

Além disso, no projeto que o Sr. Governador rerneteu a esta Casa,
contendo parte da reforma administrative do Estado, a Vice-Governadoria
aparece ligada estruturalmente, de forms direta, ao Governador, 0 que
caracteriza o Vice-Governarior como 'titular de órgão diretamente
subordinado ao Governador do Estado".

o convite formulado por meio do requerimento se encontra amplamente
respaldado na Constituiçao do Estado, no art. 54, que estatui que a
Assembleia Legislativa ou qualquer de suas comissOes poderão convocar
"titular de órgão diretarnente subordinado ao Governador do Estado pare
prestar, pessoalniente, informacoes sobre assunto previamente determinado,
sob pens de responsabilidade no caso de auséncia injustificada".

Como se Vê, os signatários do requerimento nada mais fizeram que exercer
atribuiçao que Ihes cabe por força do texto constitucional.

Assim sendo, Sr. Presidente, o recorrente aguarda que V. Exa. dê
provimento a seu recurso, enviando o requerimento a Comissao de
Constituicao e Justiça e submetendo-o a decisao soberana do Plenário, que,
corn certeza, ratificaré a importância da presença do Sr. Vice-Governador
nesta Casa, para esclarecer suspeitas levantadas sobre a lisura dos
processos decisorios no âmbito do Legislativo Nacional.

Sala das Reunioes, 7 de juiho de 1999.
João Leite
- Publicado, vai o recurso a Comissão de Justiça, nos termos do § 1 0 do art.

173 do Regirnento Interno.
REQUERIMENTOS

NO 463/99, da Comissao de Educaçao, Cultura, Ciencia e Tecnologia,i em
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que pede seja solicitado ao Presidente do Conseiho Estadual de Educaçao
empenho no processo de criação dos cursos de Geografia e Direito na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola - FAFILE -, unidade
agregada a UEMG.

NO 464/99, da Comissao de Educaçao, Cultura, Clencia e Tecnoiogia, em
que pede seja solicitado ao Secretãrio da Educação que perrnita a
participaçâo dos atuais detentores dos cargos de Diretor de Escola Estadual
no processo de escoiha dos ocupantes desses cargos. (- Distribuidos a
Comissao de Educaçao.)

NO 465/99, da Comissao de Educaçao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia, em
que pede sejarn solicitadas ao Secretário da Educação informaçoes a
respeito dos processos de apostilarnento de Diretores de Escolas Estaduais.
(- A Mesa da Assembjeia.)

NO 466/99, da Cornissão de Direitos 1-lumanos, em que pede sejam
solicitadas ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado e ao Procurador-
Geral de Justiça providéncias corn vistas a se proceder a uma auditoria na
Prefeitura Municipal de Conseiheiro Lafaiete e de se designar urn Promotor
para aquela comarca. (- A Ccmissao de Direitos Humanos.)

NO 467/99, da Cornissao de Administraçao PUblica, em que pede sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG e ao Coma ndante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado informaçoes acerca do cumprimento
das disposiçOes contidas na Ernenda a Constituição n o 39/99.

NO 468/99, da Comissâo de Administraçao Publics, em que pede sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG inforrnaçoes a respeito de obras
de construção, reforrna e ampliaçao de prédios pertencentes a essa
organização. (- Distribuidos a Mesa da Assembleia.)

NO 469/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçOes earn Grémio Recreativo São Gerere
pela conquista do 10 lugar no quesito Quadrilha no Arraial de BeiO. (- A
Comissao de Educação.)

Dos Deputados Antonio Carlos Andrada e Miguel Martini, solicitando seja
constituida comissão especial pare inquirir o Presidente eleito do IPLEMG,
confornie determine a Ernenda a Constituiçao n° 26. (- A Mesa da
Assernbléia.)

- São tambérn encarninhados a Mesa requerimentos dos Deputados José
Milton, Ronaldo Canabrava, Elbe Brandao e outros, Dalmo Ribeiro Silva e da
Comissao de Saüde.

Comunicaçoes
- São tarnbém encaminhadas Mesa comunicaçOes das Comissoes de
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Administração Püblica, de Transporte, de Direitos Humanos, de Polutica
Agropecuária ede Educaçao e do Deputado AntOnio Carlos Andrada.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Edson Rezende.
• Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores

presentes, uma série de acontecimentos recentes apontam para as qua são
capazes de realizar uma escuta sensivel sabre a nossa época e perceber que
se fecha uma espécie de cerco do capital globalizado sabre o Brasil,
favorecido principalmente pela conivéncia do Governo FHC corn as interesses
das ernpresas transnacionais, que objetivam garantir seu monopOlio e as
altas taxas obtidas em especulaçoes fmnanceiras.

Os que resistem, se opOern, as inconformados, as que lutam, as excluidos
sociais são alvos de especulaçoes cinicas que revelam a verdadeira face da
maxima neoliberal " Não ha alternativas" , qua sempre aparece pars justificar a
adoção de politicas suicidas em relaçao a soberania nacional e ao futuro do
povo brasileiro, ao mesrno tempo que promovem 0 aumento da pobreza, a
dilapidaçao do patrirnOnio da Nlação, a manipulação da opinião pUblica.

o centro dessa crença na auséncia de forca capaz de se contrapor ao
pensamento totalitãrio, que se esconde atrãs da Iógica inica do capital
globalizado, é a certeza do seu caràter invencivel e a suposta derrota dos
movimentos sociais em todo o mundo.

Entretanto, ousarnos falar que em todo o mundo discute-se a superação
dessa lOgica (mica a partir da união e da convergéncia das açOes e reflexoes
de redes internacionais, movimentos sindicais e populares, ONGs,
associaçOes da sociedade civil e a partir do cornpromisso individual de todos
as que temern a desurnanizaçao do hornern frente a insegurança econOmica
e as desigualdades sociais.

Acreditamos ser possivel, principalmente, socializar experiências positivas
no enfrentamento das graves questOes econôrnicas e sociais que fustigam as
paises mais pobres, verdadeiros reféns dos seus credores internacionais, a
sacrificar a saUde, a alimentaçao, a educação, o emprego e o futuro do seu
povo em name do pagamento de dividas externas e de eternos deficits
fiscais.

Esse foi, em linhas gerais, o centro do debate do recente Encontro
Internacional de Paris, do qua] participei em name desta Casa Legislativa.

Entre outros temas, debatemos a crise econOmica internacional e suas
conseqUências, coma a especulaçâo financeira, o papal dos Bancos e
investidores internaciohais e a autonomia dos Estados nacionais; as grandes
projetos e tratados internacionais; a questâo da divida; as impactos da
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biotecnologia na agricultura; a ameaça de privatizaçao de setores essencials,
como distribuicao de água, educaçâo, saUde. Tambern discutimos as lutas
pelos direitos, pela terra e pela paz.

Gostarianios de apontar nossas preocupaçoes corn o Brasil nesse cenário,
que se constrói sobre urna grande instabhlidade politica, irnensa injustiça
social, destruição generalizada dos direitos socials, do melo ambiente, das
condiçOes dignas de vida.

Queria me deter, enquanto medico e Presidente da Comissao de Saüde
nesta Casa, na questão dos Organismos Geneticarnente Modificados - OGMs
-, que motivou a elaboraçao de urn projeto de lei por rnim, o qual corneçou a
trarnitar ontern.

Quando falarnos que o Brasil é o pals lider da rnegadiversidade no rnundo,
ou seja, que ele tern a maior variedade de espécies vegetais e animals, não
considerarnos sec essa a riqueza rnais cobiçada do futuro e, principalmente,
assistimos a forma irresistivel como se conduz a destruicao arnbiental e 0
crescirnento dos monopolies internacionais interessados nessas riquezas
vitais, que tern estimulado urn novo tipo de atividade predatOria.

Se o nosso passado e rnarcado pela apropriação internacional das nossas
riquezas, como o pau-brasil, 0 açUcar, o ouro, hoje o capital planeja estender
esse controle sobre a nossa biodiversidade.

Como é do conhecirnento dos senhores, em face do anUnclo do pedido,
tanto para plantio experimental (pesquisa) corno para a comercialização de
sernentes e grãos de soja geneticarnente modificados, feito pela empresa
americana MONSANTO, lider rnundial na fabricação e venda de agrotoxicos
(herbicidas, inseticidas, etc.), e, principalrnente, corn a ternerária decisão da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNB10 - de aquiescer a
solicitação sern a exigência do RelatOrio de Irnpacto Arnbiental e do RelatOrio
de Impacto ao Meio Arnbiente e sern informaçoes cientificas de
inofensividade, em Congo prazo, a saOde humana, desencadeou-se uma série
de reacöes contrárias, por parte de governos, ernpresas e entidades, tanto
arnbientalistas, de pequenos produtores wrais, quanto de defesa do
consumidor.

A lnstrução Normativa n° 18 da CTNB1o, publicada no "Diário Oficiat da
lJniâo" ern 30/12/98, que se refere a hberação planejada no rneio ambiente da
soja Roundup Ready, estabelece, em seu art. 3 0, que "o monitorarnento
cientifico dos plantios cornerciais das cultivares de soja geneticamente
modificada ( ... ) será realizado por urn periodo de cinco anos, sob
responsabilidade da MONSANTO do Brasil Ltda., acompanhado pelos órgâos
fiscalizadores competentes, supervisionados por técnicos especializados
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nomeados pela CTNBio".

Tais medidas parecem-nos insuficientes, uma vez que não apontam a
necessidade de avaliar atividades de cultivo, registro, uso, ensalo, teste,
transporte, arrnazenamento, cornercializaçao, consurno, importaçao e
descarte, conforme a Constituiçao Federal estabelece, no § 1 1 do art. 225, e a
Constituiçao do Estado, em seu art. 214, § 20.

A nosso ver, não e possivel que a manipulação da biotecnologia, cujos
resultados são ainda desconhecidos e potencialrnente prejudiciais a saUde
humana e ao rneio arnbiente, seja feita sern as precauçOes necessérias. Alérn
disso, a razâo cientifrca, num mundo cada vez rnais apartado da ética e
dominado pela Iógica iThica do capital monopolista, não pode ser
absolutarnente considerada como neutra e detentora da palavra final, sobre
experirnentos que interferirão, de maneira tao radical, na saUde e na
natureza.

Na auséncia de qualquer estudo cientifico a respeito dos riscos, em Congo e
rnédio prazos, dos produtos transgênicos, ao meho arnbiente e a saUde
hurnana, cumpre-nos seguir o exemplo de outros Estados, apontar a
necessidade da adoçâo de urna "moratória" no Estado de Minas Gerais, no
que se refere ao cultivo cornercial e a comercialização de produtos
geneticamente rnodificados, liberando-se o plantlo experimental somente para
pesquisa, conforme legislaçao em vigor, e especialmente, rnediante a
apresentaçâo do relatOrio de impacto no meio ambiente, conforrne exigéncia
constitucional.

O projeto de lei, que apresentamos, visa basicarnente a introduzir
'4 morat6ria", pelo periodo de cinco anos, condicionado a apresentaçao de
laudo cientifico no Estado de Minas Gerais, do plantio cornercial e da
comercializaçao de produtos que contenham OGMs.

Os paises europeus tern adotado salutar providencia em relaçao as
evidéncias de risco dos OGMs. Segundo o economista norte-americano,
Jeremy Rifkin, autor do livro "0 Seculo da Biotecnologia — A valorizaçao dos
Genes e a Reconstruçao do Mundo", "a Associaçao Medica Britanica esté tao
preocupada corn os efeitos em potencial para a saUde do consumo de
alimentos geneticamente rnodificados, que acaba de convocar uma moratôria,
sern data de término definido, no plantio comercial de plantas alimenticias
transgenicas, ate que se chegue a urn consenso cientifico sobre sua

dias 11 e 12/3/99, realizou-se em Brasilia a 22
PROCONs Municipals e Estaduais, posicionando-se
necessidade de realizaçâo do estudo de irnpacto

segurança".
Recentemente, nos

Reuniâo Nacional dos
eles favoraveirnente a
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ambiental e da moratória.

Assim, senhores, queremos lembrar tambem que, a despeito de a
Monsanto justificar a difusao de transgenicos em substituicâo de cultivos
tradicionais, não pode ser separada da longa história de envenenamento ao
melo ambiente e a saüde humana provocados por produtos da empresa: Os
Bifenilos Policlorados - PCBs - contaminaram animals e ate seres humanos
em todo o rnundo; as dioxinas, comprovadamente cancerigenas, provocaram
inCirneros acidentes arnbientais, desde a década de 40, envenenando
trabaihadores que manipulavarn produtos que as continham, causando danos
a cidades inteiras, e foram novamente causadoras de contaminaçâo de
alimentos e refrigerantes na Europa ha poucas semanas; o herbicida
desfoihante Agente Laranja, usado por militares norte-arnericanos na guerra
do Vietnâ para destruir ecossistemas. Esses fatos citados e a rnanipulaçâo
reiterada de dados relativos a contarninaçâo, ate em pacientes corn céncer,
resultante de exposiçâo a dioxinas contidas em herbicidas, fungicidas e
outros produtos da empresa, sâo apenas algumas denOncias que pesarn
sobre a Monsanto. Has são terriveis, entretanto necessárias para nos
prevenirrnos contra essa desconhecida inovação biotecnologica charnada
transgênicos.

E importante, então, Srs. Deputados, lembrar que em relação ao Roundup,
o herbicida mais vendido do rnundo, que a empresa garante ser seguro, 0
volume de multas pagas por propaganda enganosa pela ernpresa, a mode
por leucemia de trabaihadores que manipularam 0 produto e a contarninacão
ambiental desmentem seu caráter inocuo.

A soja resistente ao Roundup é o produto que a Monsanto pretende
produzir em larga escala no Brasil, sem que se tenha conhecimento de seus
efeitos sobre 0 arnbiente e a saUde humana, bern corno 0 caráter invasor das
ervas daninhas desses cultivos, o potencial de ele se espaihar nas espécies
convencionais, seus efeitos alergênicos, etc.

Finalizando, senhores, segundo a revista "The Ecologist", de setembro e
outubro de 1998, apOs a empresa adquirir a Sementes Agroceres S.A.,
denUncias envolveram a empresa em contrabando de soja transgenica da
Argentina. 0 passado coloca a Monsanto corno suspeito potencial para
confiarmos-Ihe sem critérios a manipulação da natureza e da vida humana.

Precisarnos, entâo, debater meihor esse tema, antes de concordar corn a
posição da CNTBio, relatada neste pronunciamento. 0 Legislativo mineiro
deve buscar aprofundar seus conhecimentos sabre a rnanipulacão
biotecnológica. Nesse sentido, ja apresentei requeriniento a Comissão de
SaUde, para que realize audléncia pUblica conjunta corn as Comissoes de
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Melo Ambiente e de Politica Agropecuária, para rnelhor debatermos a
matéria. E preciso declarar Minas livre da ameaça representada pela
ganância econôrnica transformada em verdadeira guerra biolôgica. Muito
obrigado, senhores.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Joao Leite.
o Deputado Joâo Lelte* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

pessoas presentes, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, gostaria de
tratar de dois assuntos.

Sr. Presidente, solicito que sejarn transcritos nos anais da Casa o editorial
do jornal "Estado de Minas", de hoje, do caderno de "Turismo", no qual o
jornalista Carlos Felipe trata da criação da Secretaria de Turismo, abordando
justarnente o pensamento que a Oposiçao da Assernbleia Legislativa tern corn
relaçao a esse assunto. Conversando corn os Deputados do PSDB, do PFL e
do PSN, percebi que todos tern a certeza da irnportância do turismo corno
gerador de ernpregos, como gerador de recursos para o Estado de Minas
Gerais. Todos reconhecem a importáncia do turisrno não apenas para Minas
Gerais, mas para todo a Pals. Portanto, esse e o entendimento de todos os
Deputados.

Acompanhamos, desde o inicio, as palavras do Governador do Estado
sobre a criaçao da Secretaria de Turismo, aguardando que, imediatamente,
fosse enviada para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a
mensagem de criação dessa Secretaria. No entanto, foram necessérios
exatos seis meses para que o Governador enviasse a mensagem para esta
Casa. Apesar disso, ou seja, antes rnesmo que recebéssemos tal mensagem,
constatamos, ja ern abril, o funcionarnento dessa Secretaria, corn
Subsecretario, corn a presença de servidores, oficios de gastos, pedidos de
material para o funcionamento da Secretaria, atropelando o Poder Legislativo
do Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma Secretaria virtual, sem a
aprovaçâo do Legislativo, que representa a sociedade de Minas.
Larnentavelmente, algo que e tao irnportante para o nosso Estado, corno a
Secretaria de Turismo, esté funcionando sern que haja uma lei autorizando tal
procedimento, tornando essa Secretaria urn verdadeiro caso de policia.

Entao, o jornalista Carlos Felipe, no editorial do caderno de "Turismo" do
jornal "Estado de Minas" de hoje, aborda exatarnente o sentirnento que ternos
corn relaçao a Secretaria de Turismo.

E irnportante dizer que não vejo dificuldade nenhuma em que as Deputados
do PSDB, do PFL e do PSN - inclusive o Deputado Miguel Martini, que está
aguardando urn aparte - aprovern esse projeto. Vejo dfficuldades na maneira
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corno foi enviado para a Assernbléia Legislativa. 0 Governo misturou alhos
corn bugathos, porque a mensagem cria a Secretaria de Turismo, extingue a
TURMINAS, determina que a Policia Civil cuide de presos em Minas Gerais,
porque cr12 uma Superintendencia de Atendimento ao Preso, na Secretaria da
Seguranca PUblica, justamente o contrário daquilo que foi aprovado pela
Assembleia Legislativa. 0 que esta Casa quer, e demonstrou isso no ano
passado, aprovando urn projeto da CPI, é que a Secretaria da Justiça e
Direitos Humanos cuide dos presos em Minas Gerais, e que a Policia Civil
faça seu trabalho de investigação. E vemos o Governo enviar unia mensagern
com todos os projetos juntos. A prirneira coisa que tern de ser feita, para
discutirmos, e o desmembramento dos projetos. E nâo vejo dificuldade de
aprovação. Mas estarnos vendo a ilegalidade de uma Secretaria, corn seis
meses de funcionarnento praticamente virtual.

0 Deputado Miguel Martini (ern aparte) t - Obrigado, Deputado Joâo Leite.
Acornpanhando atentamente o pronunciarnento de V. Exa., quero dizer que
concordo plenamente corn sua observação, porque, enquanto algumas
questöes são colocadas de maneira precipitada - acredito -, outras o são
tardiarnente. Veja: jé vamos para o segundo sernestre sern termos votado,
nesta Casa, a reforrna administrativa. Vemos o Governo acertando quando
cria urna Secretaria de Turismo, mas errando quando cria urna secretaria
virtual, antes da aprovação no Plenário desta Casa. Vemos, ai, uma
incoerência: cria a Secretaria de Turisrno e extingue urn órgão técnico que
tern todo "know how", toda experiência, e poderia ser um grande suporte para
essa Secretaria, não sendo tao caro, pela inforrnação que tenho, o custo corn
a TURMINAS. Par outro lado, diz que vai mandar as reforrnas a conta-gotas
Entao, coma vamos votar unia reforma administrativa se não sabemos a que
virá depois? Par que nào? Serã que as promessas de carnpanha foram feitas
de maneira leviana, sern nenhuma conexão corn a realidade? Seri que
prometeu apenas para ganhar a voto, numa atitude dernagOgica, e, depois,
descobriu que a realidade era diferente e que aquilo não poderia ser feito?

Minha grande preocupaçâo, embora tenha a certeza de que esta Casa vai
rejeitá-la, é a extinçao da Secretaria de Assuntos Municipais. De tal rnaneira
esta Casa considera importantes essa Secretaria e esse assunto, qua urna de
suas quatro comissöes corn sete parlarnentares e exatarnente a Comissao de
Assuntos Municipais e Regionalizaçao, 20 lado das Cornissoes de
Fiscalização Financeira, de Constituição e Justiça e de Administracão
PUblica. Se ela foi mal utilizada ou subutilizada no passado, não quer dizer
que não possa ser bern utilizada de agora em diante. Estarnos carninhando
para urn nova pacto federativo, e isso depende do fortalecimento dos
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municipios e dos Estados. E qual outra secretaria poderia fazer o que essa
tern como missão? Dizer que ela é so para celebrar convénios? Isso foi urna
distorção, uma subutilizaçao dessa Secretaria. Ou seja, quando pensamos
ver urna lOgica de avanço e evolugao, vemos o retrocesso.

Então, V. Exa. estã corn toda a razão, e nao podernos aceitar que a lei seja
descurnprida, que esta Casa que representa o povo, onde devem ser feitos as
debates, seja desrespeitada por essa antecipação. E jã nao é a primeira vez
que age assirn, mas a terceira. Nas vezes anteriores, ele retroagiu e reviu
seus posicionamentos. Quern sabe não fará agora a mesma coisa? Não
podernos aceitar uma secretaria virtual, se ainda não foi aprovada ou nem
sequer discutida nesta Casa. Muito obrigado.

0 Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini. Alias, a
editorial do jornalista Carlos Felipe tem o seguinte titulo: "E afinal, a
secretaria?". Vou ter a cuidado de ler dois parágrafos. Diz a jornalista: 0
tempo foi passando, entretanto, e nada de a secretaria ter o seu projeto
enviado a quern de direito, a Legislativo, criando-se urna situação hibrida e
confusa, ern que ocupantes de cargo ainda não oficializado fazern 0 que é
possivel para não deixar a charna morrer, embora não possarn assinar em
name da Pasta não existente. 0 resultado, estamos vivenciando, corn a
Oposiçao cumprindo seu papel e colocando em xeque a administraçao que
não fez, rnais rapidamente, a funçao que the cabia, de regularizar a situaçäo".

Gostaria que fosse transcrita, nos anais desta Casa, a manifestaçao, a
perfeita visão desse editorial do caderno de "Turismo", do "Estado de Minas",
que traz a reconhecimento do jornalista Carlos Felipe ao trabaiho da
Oposiçao na Assernbleia Legislativa, exatarnente nessa linha, Deputado
Miguel Martini, de defender a lei.

A Assembléia Legislativa tern de apreciar a criação de uma secretaria. Ela
não pode continuar a funcionar desta maneira. Vernos não apenas a questao
da Secretaria, pois estarnos vendo a possibilidade, agora, de a Governo
atropelar a Constituiçao do Estado corn esse anunciado orçamento
participativo. Mas estarernos atentos. Se a Assembleia não cortar isso, irernos
ao Ministério Páblico, para que a Constituiçao do Estado seja respeitada. EIa
e clara. Fala ern audiëncias pUblicas regionals, precedidas par audiências
pUblicas municipals. Nao fala em orgamento participativo. Estarernos atentos
para que não ocorra isso em nosso Estado. Ternos agora uma Secretaria que
funciona sem lei e teremos urn orçamento participativo atropeléndo as
audièncias püblicas estaduais. Ha anos que elas vêrn sendo discutidas pela
Assembleia Legislativa, mas estamos ouvindo, par al, que a Assembléia
Legislativa jã vai participar do orçamento participativo. Precisarnos dos
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pianos 1 que nâo foram enviados a Assembieia Legislativa ainda.

Vamos rasgar a Constituiçâo do Estado para atender a urn interesse
politico-partidário do Governador do Estado? Vamos deixar de lado a
Constituiçâo do Estado? Nâo e possivel. Estaremos atentos.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Sr. Deputado,
questionamentos e Oposiçäo, Oposicâo séria, são necessários em todos os
parlarnentos. Querernos concordar corn essa afirmação, so que, quanto ao
orcarnento participativo, queremos dizer que ternos é de incentivar 0 pOVO
mineiro, e ate curnprimentar o Governador itamar Franca por estar abrindo as
portas do Palácio para a sua proposta de governo, de fazer planejamento,
para trabaiharmos com o orçamento participativo. E a sua histOria de
pariamentar, pelo que tenho visto, é a de urn Deputado que defende a
democracia. E orçamento participativo é urn caminho privilegiado de construir
democracia. He participação popular quando as lideranças dominarn o
processo de orçarnento. Ha alguns anos isso nao 000rria, e nao temos de ter
medo de nos contrapor a audiência pCiblica. Temos é de defender que
continue esse espirito de audiéncia páblica, aperfeicoado. Esse termo,
mesmo em nivel nacional, ja teve aceitação, porquanto realmente constrói a
dernocracia. Queria fazer essa solicitação varias vezes, porque já vi V. Exa.
questionando o orçarnento participativo, mas isso nâo ajuda a povo rnineiro e
a Naçäo a traçar rumos de dernocracia. Queria fazer um apelo para que
possarnos discutir essa questão corn profundidade. E querernos deixar, de
pUblico, as nossos cumprimentos ao Governador Itamar Franco e a todos as
Prefeitos, não sO do PT, mas de todos Os partidos que téni tido a coragem de
implantar a orçamento participativo. Vimos, por exemplo, em Betim, alguns
parlarnentares que eram contra, mas por medo de perder a seu poder. LOgico
que isso não e o que está levando V. Exa. a fazer essas consideracaes, pals,
com essa oportunidade, a pova mineiro está realmente aprofundando a sua
dernocracia. Muito obrigada.

0 Deputado Joao Leite* - Entendemos que as audiências pübhcas... quanto
as audiencias pCibhcas rnunicipais, vamos apenas mudar o norne. Esta
Assembiéia Legislativa e os seus Deputados sempre deferideram a
participação popular, tanto que durante anos e anos os técnicos da
Assemblela e as Deputadas estiveram nas diversas regiOes, discutindo corn a
popuiação. A Deputada nao estava na Assembleia Legisiativa, nâo teve
oportunidade, portanto, de acompanhar esse trabalho, mas estamos num
processo de aprimoramento das audiéncias pUbhcas regionais.

Não querernos que seja mudado 0 que esté previsto na Constituiçao do
Estado. Queremos a participação popular. Não estarnos de acordo corn todo
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esse "marketing" para oferecer a populaçao do Estado de Minas Gerais a
discussão de aperias 1% do orcamento, para rnudar o name do que está
previsto na Constituição. Varnos aprimorar as audiéncias pOblicas regionais e
as municipals. Elas são participaçao popular, coma e também participaçao
popular o orçamento participativo. Não estamos de acordo com a rnudança do
nome por urn capricho partidário.

Para terrninar, Sr. Presidente, gostaria de soiicitar a seguinte: ja tive a
oportunidade de falar aqui sobre essa questão. A Lei if 12.903, aprovada
nesta Assembleia Legislativa, prolbe o fumo nas repartiçöes pUblicas do
Estado de Minas Gerais, nos centros de lazer, nos hospitais. Vérios hospitais
estaduais jé estao cumprindo essa lei, criando urn local para as pessoas
fumarem. Queria dizer que ate hoje a Assernbléia Legislativa não tern urn
local para isso. Estamos convivendo corn essa situaçâo, abaixo do nivel da
Wa, na Assernbléia Legislativa. As pessoas que fumam são bem-vindas, mas
estamos sofrendo corn essa furnaça. Espero que, em agosto, na volta dos
Deputados, seja prescrita mais saUde para nOs na Assernbleia Legislativa
pela bancada médica. Que tenhamos ar para sobreviver no nosso trabalho a
partir de agosto. Muito obrigado pela tolerancia, Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra a Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputada,

senhores presentes, ocupo a tribuna desta Assernbléia para apresentar as
rninhas consideraçöes sobre este grande tema, necessério e irnportante para
todo o nosso Pals e seu povo: a pesquisa cientifica.

A pesquisa cientifica constitui um parâmetro, não apenas produtivo, rnas
ainda mais irnportante, indicativo do desenvolvirnento de urna nação. Citarnos
as exemplos da Europa e dos Estados Unidos, onde a pesquisa cientifica
apresenta altos e expressivos indices de concentraçao e de sucessos, de
cujos efeitos nós mesmos sornos usuarios ate satisfeitos, mas pelos quais
pagamos, e pagarnos muito.

Somos usuários ate satisfeitos, eu disse, rnas reclamarnos bastante de
diversas situaçOes, coma o pagamento de "royalties", por exemplo, pelos
rernédios inventados par indOstrias farrnaceuticas de paises estrangeiros que
são utilizados pelos brasileiros. Esquecemos-nos dos altos investimentos
necessarios feitos par essas indUstrias para chegar àqueles rernédios ou
produtos.

Onde estão as produtos brasileiros? Onde estão as pesquisadores
brasileiros?

Aqui vai urna noticia surpreendente: existern pradutos vindos do estràngeira
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que foram criados por brasileiros, inclusive mineiros, de nossa Minas Gerais,
pelos quais pagarnos "royalties". Esse é apenas urn dos sintomas de nossa
carência ou falta de visão da pesquisa cientifica, de nosso descaso, mesmo
que aparente, pelos nossos pesquisadores, peias nossas instituiçöes de
pesquisa.

Quando observarnos a nossa histôria e nomes famosos corno Carlos
Chagas e Cesar Laftes, grandes cientistas brasileiros, ate indicados para o
Prénilo Nobel e que muito nos deram de sua producâo cientifica, e
compararnos corn outras historias, européia e americana, percebemos, ainda
corn mais nitidez, que pouco valorizamos os nossos hornens de ciência,
qualquer que seja a ciência.

Ou quando recebemos a notIcia de que somente urn pesquisador de origem
brasileira ganhou urn Prêmio Nobel. Foi Peter Medawar, Prérnio Nobel de
Medicina em 1960, por seu trabaiho na area de irnunologia, e fucarnos
sabendo que ele se naturalizou inglés e fez carreira na lnglaterra, näo no
Brasil. Conieçarnos a ficar preocupados. Onde estâo Os pesquisadores
brasileiros?

Otto Gottlieb, quIrnico brasileiro, foi recentemente lernbrado para o Prêmio
Nobel e, numa reportagem da revista "Epoca", lembrou a desvalorizacâo do
cientista brasileiro.

Essas são apenas algumas das informacoes que trago a todos a fim de
chamar a atenção para rnais urn fator que, se nao corrigido, agravará ainda
rnais a situação das pesquisas em nosso Pals: 0 code de verbas federals,
influenciando tarnbérn as areas de pesquisa em nosso Estado.

Para situarmos em termos bastante práticos essa realidade, varnos
apresentar rapidarnente a situação de urn desses órgâos de pesquisa ern
Minas Gerais, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN.

o orçarnento do CDTN está inserido no orçarnento da Comissão Nacional
de Energia Nuclear - CNEN -, que tradicionalrnente recebe 95% de recursos
extrapessoais, de fontes orçamentárias governarnentais. Diversas
disposiçoes governamentais, ern 1999, resultaram, na pratica, em redução
superior a 50% nos recursos da CNEN, o que inviabilizará as operacöes
dessa autarquia após o mês de julho.

Os reflexos dessa situaçâo se fazem sentir diretarnente na produção de
radioisOtopcs e na segurança das instalaçOes nucleares, areas nas quais a
CNEN tern responsabilidade constitucional. Além disso, uma série de projetos
voltados para o atendirnento das necessidades cornunitárias, desenvolvidos
pelo CDTN e dernais institutos diCNEN, corrern o risco de ser inviabilizados.

As atividades da CNEN em Minas Gerais são desenvolvidas pelo CDTN,
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antigo Instituto de Pesquisas Radioativas, concebido pelo espirito pionèiro do
Prof. Francisco Magalhaes Gomes e que é a mais antiga das instituiçoes
nacionais voltadas para a irnplantação dessa moderna tecnologia no Pals e
em Minas Gerais, desde 1952. Sua atuação se faz sentir num arnplo espectro
de tecnologias, tradicionalmente ligadas ou correlatas a area nuclear.

No tratarnento de rejeitos, o CDTN tern atuado ativarnente no recolhimento
de fontes radioativas exauridas, descartadas pelas indUstrias e hospitals
locals, e de pára-raios radioativos; e tern prestado serviços as indUstrias da
area nuclear, inclusive a central nuclear de Angra I. Mais recenternente, tern
havido uma ativa participação dos .pesquisadores da instituição na discussao
de projeto de lei do Deputado João Leite relativo a disposiçao de residuos
perigosos. A presença do CDTN tern tambern extrapolado as fronteiras do
Pals, corn a prestação de serviços, sob contrato, a Agenda Intemacional de
Energia AtOmica.

Urn nUrnero importante de projetos nas areas de hidrologia e geoidrologia
tern sido desenvolvido em beneflcio da populaçao do Estado de Minas
Gerais: em Lagoa Santa, a pedido do IGAM; em Pocos de Caldas, em
convênio corn a COMIG; em Belo Horizonte, em convênio corn a Prefeitura
Municipal; em Montes Claros, em estreita cooperação corn ôrgâos do
Governo do Estado.

Está em fase final a instalação de laboratorio para deterrninaçao de tritio
ambiental, uma poderosa técnica para auxiliar 0 gerenciarnento dos recursos
hidricos subterrãneos. Esse será urn laboratorio com caracteristicas
singulares, em nivel mundial. Graças a emenda parlamentar, em 1998 foi
possivel concluir inteirarnente as obras civis dessa instalação. No momento,
os recursos orçamentários disponiveis são insuficientes ate rnesmo para
liberar, na alfandega, equiparnento de US$90.000,00 doado pela Agenda
Internacional de Energia Atornica.

Estudos de poluiçao tern sido conduzidos ern diversas frentes, podendo-se
destacar a poluição por rnercUrio em regioes onde ainda se pratica o garimpo
artesanal e a poluiçao atmosférica na região guseira.

A degradaçao do rneio ambiente em algumas areas onde se pratica a
mineraçâo a céu aberto tarnbérn tern recebido a atenção do Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, dentro do Projeto Minas Arnbiente
que conta corn a participaçao da UFMG, órgãos do Governo do Estado e
recursos internacionais, trazidos pela organizaçâo alernã GTZ.

A proteção radiolOgica, atividade obrigatOria nas instituiçOes da area
nuclear, hoje esté estendida pelo CDTN a rnais de 5 mil usuàrios,
empregados de indUstrias, hospitals, clinicas e universidades. A demanda
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atual é significativamente rnaior que esse nUmero, mas o Centro tern sido
forçado a recusar novos clientes, a fim de garantir a qualidade de sues
intervençOes. Ainda em junho, espera-se que seja possivel assinar convenio
corn a Secretaria de Estado da SaUde, tornando possivel resolver o problema
de caréncia na qualificaçäo de profissionais da iniciativa privada que atuarn
nessa area.

Diversos projetos tern sido conduzidos na area de saUde, tais como o
diagnóstico de Ulcera gástrica, aplicado em mais de 15 mil pacientes em
parceria corn o Hospital das Clinicas. Atualmente, o CDTN estâ testando novo
rnétodo de diagnOstico de leishmaniose, um projeto que conta com recursos
da Agenda Internacional de Energia AtOmica, em parceria tarnbém corn a
Fundaçao Oswaldo Cruz.

Utilizando sua pequena gamma-cell, o Centro irradiou, nos ültimos anos,
mais des mil bolsas de sangue, a pedido da HEMOMINAS.

o CDTN tern atuado corno urn irnportante vetor, extrapolando as fronteiras
de Minas Gerais, na disserninacao da técnica de irradiação de alirnentos. Está
praticamente concluido o projeto de instalaçâo de irradiador experimental no
CDTN, dependendo agora da liberaçao de recursos orçamentários, alocados
para esse tim pela Cornissâo de Cléncia e Tecnologia, ligeiramente
superiores a R$1.000.000,00.

A atividade mais tradicional no CDTN - e que estava no âmago das
preocupaçOes dos seus fundadores - e o processarnento de minérios. A
contribuiçao dada nas decadas de 70 e 80 ao dimensionarnento das reservas
uraniferas do Pals foi essencial, registrando-se no periodo avaliaçoes de mais
de 60 mil amostras por ano de rninérios vindos de diferentes regiOes de nosso
territOrio.

Outros projetos importantes na area de materials e de engenharia mecânica
são tambem conduzidos pelo Centro de Desenvolvirnento de Tecnologia
Nuclear, em parceria com outros órgâos do Estado ou no ârnbito de projetos
da Agenda Internacional de Ener9ia Atornica. As atividades em engenharia
de reatores nucleares, que ja foi das mais intensamente desenvolvidas no
Centro, encontram-se hoje bastante reduzidas, devido principalniente a uma
reduçao progressiva dos quadros, que tern tido uma reposição limitada ou
nula, a partir de 1999. Corn o risco de passar ao emocional, pode-se dizer
que a sonho dos criadores do Grupo do Torio podera ser frustrado.

Ainda que no contexto do prograrna nuclear, como urn todo, 0 CDTN seja
uma instituiçâo relativamente pequena, seus recursos hurnanos detém
técnicas e tecnologias que têm sido procuradas pelos demais parceiros da
area nuclear. Alérn disso, tratando-se do Onico centro de pesquisas de Minas
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Gerais dedicado a energia nuclear e aplicaçöes das radiaçoes na rnedicina,
indüstria, agriculture, etc., o esvaziamento das cornpeténcias existentes, que
poderé resultar da critica situaçâo orçamentária do mornento, poderé traduzir-
se ern perda irreparthvel para 0 prOprio Estado de Minas Gerais, que precisa
rnanter abertas suas opçOes energéticas e garantir o seu acesso as
rnodernas técnicas de aplicaçäo das radiaçoes.

Vejam as senhores que o quadro apresentado e de puro desmantelamento
de instituiçSes e de pessoas que jé produzem resultados. Esquecemo-nos
dos investimentos jé feitos, jogamos no lixo nossas realizaçôes, afastarnos de
nOs os beneficios buscados corn tanta dedicação pelos nossos
pesquisadores. Bern ao contrário das naçOes mais avançadas, que usarnos
corno rnodelo.

Uma outra inforrnação nos coloca ainda rnais preocupados: as Estados
Unidos gastarn ou investem ate 4% de seu PIB, que e pelo rnenos cinco
vezes rnaior que o brasileiro, em pesquisas, e a Brasil mal chega a 1%. Serâ
que preferimos gastar em pagarnento de 'royalties" 205 paises estrangeiros
em vez de gastarmos dentro de nosso próprio Pals? Em prol de nossa prOpria
gente?

Por todos esses dados que acabamos de frisar, fica, então, claro e patente
que e preciso revisar esses critérios de cortes. Precisamos reiterar a
importância de nossas instituiçOes cientificas. Minas Gerais nâo pode ficar
fora do progresso e da realização dos desenvolvimentos cientificos; e
necessário que se juntern esforços para que nosso Pals chegue ao prOximo
milénia também corno uma naçâo cientificamente atualizada, atuante e
reconhecida na ciência rnundial."

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer que apresentarei a Mesa
dois requerirnentos; urn, pedindo a Cornissao Nacional de Energia Nuclear
que reveja a situação e se posicione, e o outro, pedindo ao Congresso
Nacional que a orçamento destinado ao Centro Mineiro de Desenvolvirnento
de Tecnologia Nuclear seja mantido e pedindo ao Governo do Estado que
solicite ao Governo Federal que esse grupo, que lute pelos interesses de
Minas Gerais, seja preservado, localizado que esté na Universidade Federal
de Minas Gerais.

Para concluir, gostaria de dizer que temos urns situação interessante em
Minas Gerais. E, falando de pesquisa, não poderia deixar de lembrar da
nossa FAPEMIG. Enquanto o Governo do Estado coloca a dispoição da
FAPEMIG R$12.000.000,00 por ano, o Governo de São Paulo coloca a
disposição R$300.000.000,00 pare a FAPESP. A economia paulista é apenas
trés vezes major do que a de Minas Gerais, mas a aplicação de investimentos
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em pesquisa e 25 vezes major. Wâo é POI acaso que São Paulo é o Estado
mais desenvolvido da Federação: Ia eles pensam estrategicamente.

Queria, mais urna vez, denunciar o repasse de recursos qua 0 atual
Governo do Estado estã fazendo pare a FAPEMIG porque, possivelmente,
serão apenas R$4.000M00,00, neste ano, a fluxo de Iiberaçao, deixando
bolsistas sem receber e outras coisas em descoberto. Isso significa, em
relação ao qua o Governo de São Paulo está destinando a FAPESP, 75
vezes menos. Portanto, está em colapso a pesquisa cientifico-tecnológica no
Estado de Minas Gerais. Fica aqui a apelo aos Srs Deputados para que,
numa questão suprapartidéria, possarnos salver a pesquisa e o Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidents.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ronaldo Canabrava.
o Deputado Ronaldo Canabrava* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pUblico

presents, imprensa, nossos amigos, minha fala de hoje será rápida. Apenas
queria passer as mace de V. Exa. urn docurnento que estarnos
providenciando junto a Empresa de Serviços de Contabilidade e Assessoria
Ltda - ESCAL -, a respeito da inconstitucionalidade apresentada por questoes
relatives a seguridade social. Gostaria de fazer um breve relato e passer o
documento as macs de V. Exa., tendo a certeza de que somente a
Assembleia Legislative de Minas Gerais será capaz de acatar urna proposta
dessa natureza, posto que a nossa Mesa e as Srs. Deputados se encontram
comprometidos corn o povo e, sobretudo, corn a legalidade dos atos püblicos.
Se a colenda Mesa da Assembleia aceitar essa proposta, sera uma imensa
transformação em todo o Pals. E não sornente serão beneficiados Os

municipios, corn uma baixa niuito grande do povo que tern os seus direitos
preteridos, mais, ainda, os grandes juristas do Pals, qua terão sobejos
rnotivos pare aplaudir a Assembleia Legislative do Estado de Minas Gerais,
que foi e continuará sendo a precursora dos grandes movimentos de
transformaçâo do Pals. Essa ação surtirá excelente efeito se for proposta
imediatamente, uma vez que a liminar solicitada libertará todos as rnunicipios
brasileiros dos entendinientos criados por nornias inconstitucionais, qua serão
apontadas e submetidas ao Supremo Tribunal Federal.

Então, Sr. Presidents, estamos encarninhando a V. Exa. uma ação de
inconstitucionalidade, cam pedido de lirninar urgente, em face da terrivel
ameaça que pesa sobre os municipios rnineiros e as demais unidades
federativas do Pals, ern virtude das leis e dos atos do Governo Federal
rnencionados a seguir.

Gostaria de dizer que as Emendas a Constituiçao n°s 19 e 20, de 1999,
extrapolam as normas do processo legislativo. Sendo mais objetivo, é de
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competéncia da Presidencia da RepUblica, e não do Congresso Nacional. E
larnentável, e inacreditável qua o Congresso Nacional tenha promulgado um
ato tao disforme, urn ato de tal natureza, cuja rnanutenção irnpöe pavor aos
juristas serbs do Pals, nascido de urna provável relaçao incestuosa das dues
Cases do Congresso Nacional, que não pode nem deve sobreviver. E preciso
sacrificar o monstro antes qua arranjem um lugar de destaque para ale no
mundo jurIdico do Pals. Entao, you passer as rnâos de V. Exa., para qua a
Mesa, depois de urn parecer dos juristas desta Casa, posse realmente lutar
pelos direitos dos mineiros.

Gostaria de ler so o pedido final. (- Lé:) "'Periculurn in more'- A partir do dia
10 de julho do corrente, estão as municipios, por forge do disposto na Lei no
9717, de 1998, e da Portaria n° 4992, de 5/2/99, impedidos de dar
continuaçâo aos seus programas de seguridade a sendo forçados a atender
as exigencies das normas mencionadas nesta ação, não poderao, desdejá-,
apresentar as sues propostas orcamentárias, na forma do art. 195, § 1 0, da
Constituiçao Federal, ficando prejudicado todo processo legislativo pare
elaboraçâo dos orçamentos rnunicipais brasileiros.

Os danos que a aplicação das normas do WAS causarão aos municipios,
irreparáveis em curto e longo prazos, deixarão marcas indeleveis, em todo a
Pals, corn prejuIzos inestimáveis pare as adrninistraçoes municipais, corn
profundos reflexos pare as Estados rnernbros.

Do pedido de liminar - Como se pode observer, presentes estão a fumus
boni juris' a, o 'periculum in more' e a certeza do direito lIquido e certo dos
municlpios, que Ihes serão restituidos par decisao do Supremo Tribunal
Federal, quando da declaração da inconstitucionaljdade dos dispositivos
mencionados.

Inegavel é a presença do "periculum in more", pals, declarada a
inconstitucionalidade ao final, o prejuIzo sofrido peos municipios será
irreparável. E, no mês de agosto, os municipios devem ter concluidas as sues
propostas orçamentârias pare o ano 2000.

Desta forma, o Estado de Minas Gerais, par sue Assernbleia Legislative,
corno legitima representante do povo mineiro, diante da flagrante
inconstituciorialidade dos dispositivos rnencionados, requer seja concedida
medida liminar pare suspender a exigibilidade do suposto direito do Ministério
da Previdéncia a Assisténcia Social de receber contribuiçöes dos servidores
rnunicipais, na forma do art. 21, parégrafo Cinico, da Portaria n° 4.992, de
1999, edo § 13 do art. 40 da Constituiçâo Federal."

Sr. Presidente, diante disso estamos encaminhando a V. Exa. para. que
sejam tomadas providéncias. Qua não digam que a Assernbleia Legislative
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ficou de braços cruzados. Agradeço a oportunidade.

* - Sem revisào do orador.
28 Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscriçoes

o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Nâo havendo outros oradores
inscritos, a Presidéncia passa â2a Parte da reuniâo, corn a 1a Fase da Ordem
do Dia, compreendendo as cornunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estao abertas as inscriçães
para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicacaes
- A seguir, o Sr. Presidente da ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reuniâo pela Comissâo de Administração PUblica -
aprovaçào, na 13a Reuniâo Ordinaria, dos Requerimentos n°s 404/99, do
Deputado Edson Rezende; 416/99, do Deputado Ambrósio Pinto, e 427/99, do
Deputado Carlos Pimenta; pela Comissâo de Transporte - aprovaçâo, na 14a
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 395 e 423/99, do Deputado Edson
Rezende; 415/99. do Deputado Rogério Correia; 417/99, do Deputado
Cristiano Canédo; 418/99, do Deputado Antonio Roberto; 420/99, do
Deputado Alberto Pinto Coelho; 421/99, desta Comissâo; 425 e 426/99, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pela Comissâo de Direitos Humanos -
aprovaçâo, na 141 Reuniâo Ordinária, do Requerimento n o 428/99, do
Deputado Bené Guedes; pela Comissão de Politica Agropecuária -
aprovacäo, na 13a Reuniâo Ordinária, do Requerimento n° 446/99, do
Deputado Paulo Piau; e pela Comissâo de Educaçâo - aprovaçâo, na 5'
Reuniâo Extraordinária, dos Requerimentos n°s 424/99, do Deputado Alberto
Pinto Coelho; 433/99, do Deputado Paulo Piau; 441 a 443/99, desta
Comissão (Ciente. Publique-se.).

-	 Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez, nos termos do

inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
José Milton, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar no 26/97; nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Ronaldo Canabrava, em que solicita a
retirada de tramitaçâo do Projeto de Lei n o 184/99 (Arquive-se 0 projetoj;
defere, ainda, nos terrnos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno,
deixando para fixar a data em outra oportunidade, requerimento da Deputada
Elbe Brando e outros, em que solicitam a realizaçao de reuniâo especial em
homenagem aos cadernos de turismo dos jornais "Estado de Minas", "Hoje
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em Dia", "MG Turismo", "0 Tempo", "Pampulha", "Diário do Comércio" e
"Jornal de Casa".

Discussao e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n° 333/99, do

Governador do Estado, que autoriza a COPASA-MO a participar de consOrcio
para a construçâo da Hidrelétrica de lrape e dá outras providéncias. Em
discussao, o parecer. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em
votaçâo. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A sançao.

Suspensao da Reuniao
O Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender a reuniâo por 10 minutos,

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciaçâo da matéria
constante na pauta. Estao suspensos Os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estâo reabertos as nossos trabalhos.

Votaçâo de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Cornissao de SaUde, em que solicita

seja formulado ao Dr. Henrique da Gama Torres, Diretor Clinico do Hospital
das Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais, pedido de
esciarecimento a respeito da publicaçao, na imprensa, nos Qltimos dias, de
matéria referente aos falsos resultados em testes de HIV, realizados nesse
hospital. Em votaçâo, 0 requerimento. Os Deputados que 0 aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, apoiado por 213 do Colégio
de Lideres, solicitando, nos termos do § 2 0 do art. 272 do Regimento Interno,
seja atribuido regime de urgéncia a tramitaçâo do Projeto de Lei n o 315/99.
Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta, Lider do P8DB,
em que solicita a palavra pelo art. 70, § 1 0, do Regimento Interno para
transferi-la ao Deputado Amilcar Martins. A Presidéncia defere o requerimento
e fixa para o orador o prazo de 10 rninutos.

o Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, volto a esta tribuna para, mais uma vez, falar sobre demagogia,
sobre promessas de campanha, sobre promessas nâo cumpridas e sobre 0
usa da dernagogia pelo Governo Itamar Franco. Gostaria de ser répido e
breve. Peco que se transcrevam nos anais da Assembleia Legislativa dois
editoriais, publicados nojornal "Estado de Minas" nos dias 7 e 6 dejulho. Para
major clareza, you ler rapidamente a teor desses dois editais. No dia 7 de
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julho.(- Lé:)

"A jogada de "marketing" elirnina a boa intenção. 0 que vale é a boa
intençâo. Nern assim, para justificar a irnportância dada pelo Governador
Itarnar Franco ao tançamento da loteria para arigariar fundos para o Bolsa-
Escola em Minas. A começar pela utilizaçâo de rnão-de-obra nâo
remunerada, formada par professores e estudantes. E concluindo corn urn
resultada piflo, ainda que o termo tenha sido utilizado pejorativamente,
quando Itamar era Presidente da RepUblica. Os nUrneros falam par si. Se
forern vendidos todos as blihetes, serào arrecadados R$2.000.000,00, dos
quals 20% (R$400.000,00) caberâo ao prograrna que dá urn salário minirno
para a farnilia que colocar e manter a criança na escola.

Pegando as R$400.000,00, dividindo par 12, jà que a organizaçâo nâo
governarnental agora so pods fazer urn sorteio deste par ano, dá
R$33.330,00 par més. 0 suficiente para atender a 245 familias.

Urn prograrna corno o Bolsa-Escola e urna idéla boa demais para ser usada
coma jogada de "marketing TM . E urn maleficio tornar tal atitude. 0 que säo 245
farnilias no Boisa-Escola no rol de carentes existentes em Minas Gerais? Nâo
dana sequer para elirninar as crianças que vendem chicletes nos sinais do
centro de Belo Horizonte. Em lugar de ficar fazendo propaganda digna de
reclamaçâo no CONAR, o Governador Itarnar Franco poderia estar
abraçando causas mais nobres nesta area. Poderia, par exemplo, sejuntar ao
ex-Governador CristOvarn Buarque - se tivesse dignidade suficiente para
esquecer a campanha eleitoral - na pregaçào da propasta de a G-7 (grupo
dos sete paises rnais ricos do mundo) abrir mao de 3% das parcelas da divida
externa para investimentos no Bolsa-Escola.

0 Brasil já teve uma experiência de pirotecnia de "marketing". Deu no que
deu. Seriedade e fundamental, principairnente quando o que está em jago e
urn assunto tao sério."

Pela escassez de tempo, passo irnediatarnente a leitura do segundo
editorial do "Estada de Minas" de hoje, publicado na página 2, para gus
tambem seja transcrito nos anais desta Assembléia Legislativa. (- Le:)

"Itarnar so existe no futuro do indicativo. 0 ex-Prefeito do Rio de Janeiro
César Maia gus se cuide. 0 Governo Itamar Franca está se especializando,
cada vez mais, em criar 'factOides'. Depois da loteria da Bolsa-Escola, de
resultado pifio (a palavra tern que ser esta rnesma, apesar de seu passado),
chegou a vez de urna nova nota a imprensa, que deveria ter sido batizada de
protocolo de intençOes. Depois de criar a expectativa de que iria anunciar
uma soluçâo para a questãa do décirno terceiro salário atrasado do
funcionalismo, a Governador Itarnar Franca frustrou a todos que esperavam
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algo de concreto. A nota distribuida no inicio da noite de ontern não traz
nenhuma novidade. Ao contrário, cam exceçâo de um Unico item corn data
marcada, é toda redigida no futuro do indicativo.

0 item 1 da nota termina dizendo assirn: 'Os investirnentos serâo feitos,
prioritariarnente, na recuperaçio de estradas'. Nào diz de onde virá a
dinheiro, ern tempos de rnoratOria e portas fechadas dos financiarnentos
externos. No item 2, o Secretario da Fazenda informa que 'o processo de
venda da carteira de créditos consolidados (corn a qual 0 Governo espera
pagar a décimo-terceiro salário) sO podera ser iniciado apôs a encerrarnento
do prazo concedido para a anistia'. Avisa tambem que nao é passive[ fazer
previsOes sabre o montante a ser arrecadado. No item 3, a assunto e Bug do
Milênio (o correto é do Ano 2000). E anuncia: Governador convocaré
reuniâo para adoçao de providéncias...' . 0 item 4 trata dos investirnentos no
setor elétrico e termina assim: '0 Presidente da CEMIG dará detaihes sabre
as temas, oportunamente'. No item 5, a mesmo estilo: '0 decreta seré
assinado nos prOximos dias'.

SO o item 6 traz algo concreto. Anuncia a lançamento, dia 20, da Campanha
de Valorizaçâo dos Serviços POblicos. Mesrno assirn, e uma campanha. Mais
uma na pirotecnia de 'marketing' gus dominou 0 Governo Itarnar nos Oltimos
dias."

Finalmente, para terminar, gostaria de falar sabre mais urn crime que se
comete contra a populaçao de Minas Gerais. Refiro-me aa projeto do PSIU
rnOvel, gus atende a populaçao carente do Estado e que tern cumprido urn
papel fundamental no atendimento para a retirada de carteiras de identidade,
de trabalho e tantas outras documentos. 0 PSIU mover é constituido de seis
carretas, que rodam par tado o territOrio de Minas Gerais. Em todo lugar a
que chega, ele tem atendido a populaçao pobre do Estado. Desde 0 inicio do
Governo Itamar Franco, o PSIU mOvel foi desativado. Denunciei esse fato
desta tribuna e disse que as seis carretas estavam localizadas na Hometour,
empresa gus fabricou as carretas, na Fernao Dias. 0 Governo disse que as
carretas seriam reativadas, assirn como a PSIU mover. Entretanto, tenho a
informar a todos as Deputados e a populaçâo de Minas Gerais que, na
verdade, as carretas foram retiradas da Ilometour e estâo localizadas, hoje,
no 50 Batarhao da Policia Militar, na Gameleira, jã ern processo de venda e
extinçào do programa, o que é urn crime contra as interesses da nossa
populaçâo pobre. Esse tipo de gesto nâo pods continuar. E preciso ter
seriedade no trato da coisa páblica.

A idéia do PSIU e generosa, e importante, envolve tecnologia de ponta e
deve ser respeitada. E preciso que as governantes respeitem as boas idéias
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dos governos que as antecederam.
E fundamental que o Governador Itamar Franco tenha respeito pelo que foi

feito de irnportante, de fundamental no Governo Eduardo Azeredo e pare corn
atitudes como essa de desativar o programa da importância representada
pelo PSIU móvel.

Finairnente, gostaria de congratular-me, de pUblico, corn a Vereadora LUcia
Pacifica Hornern, do PSDB, que, hoje, entrou corn a prirneira açäo civel
pUblica do Pals, na vanguarda das açOes do Pals, contra as prestadoras de
serviço telefônico, juntarnente corn o PROCON e a OAB. Portanto, 0
Movimento das Donas de Casa, liderado pela Vereadora LUcia Pacifica
Hornern, rnais urna vez, mostra a sua importância, a sua seriedade na defesa
dos interesses da populaçâo pobre e carente de Minas Gerais. Aquela
Vereadora, que foi vitima de calUnias e perseguicOes recentes, coloca-se
acirna dessas questoes e une-se aos órgäos responséveis par essas açöes, a
firn de defender as interesses da populaçäo.

Portanto, quero dizer urna palavra de desagravo a Vereadora LUcia Pacifica
Homem, pela perseguiçäo, pela covardia, das quais foi vitirna. Quero,
também, dizer urna palavra de estimulo e elogio par essa prirneira açào. A
sociedade organizada de Minas Gerais saberá reagir e exigir que as
empresas responsáveis pela telefonia no Brasil prestern serviços
competentes a populaçâo. Essa primeira açâo civil pUblica, protocolada pelo
PROCON de Minas Gerais, juntamente corn a OAB e corn o Movimento das
Donas de Casa, demonstra a iniportância de atitudes vigilantes das pessoas
dedicadas a causa pUblica em Minas Gerais.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - lustre Deputado, corn exceção
das congratulaçôes dirigidas a Vereadora LUcia Pacifica Hornern - o que
rnostra a quantas andam as privatizacOes do Governo Fernando Henrique -j
discordo, peremptoriarnente, da análise feita per V. Exa. Os jornais, as vezes,
näotêm a obrigaçâo de fazer uma anélise rnais profunda, mais criteriosa,
buscando, num passado recente, de sete meses no rnáxirno, a verdadeira
situaçâo, a tim de dizerrnos corn clareza, que pifia foi a criatividade do
Governo anterior, que näo teve cornpetência, näo teve altivez, näo se fez
respeitar junto ao Governo Federal, a tim de impedir que o nosso Estado
enfrentasse a situaçâo atual.

Samos obrigados a ver urn Secretérho de Estado da Educaçâo tentando
soluçOes. Talvez ate pudéssemos criticá-lo. No entanto, é o minima que se
faz corn respeito, corn dignidade, sem dilapidar o patrirnOnio pUblico e, acima
de tudo, sem levar urn sofrimento major ao nosso povo. Isso se faz corn
dignidade, flustre Deputado. Devemos compreender par que 0 Governo passa
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par dificuldades homéricas. So Deus e alguns de nOs sabemós das
dificuldades encontradas pelo Governo, para ter a dignidade de dizer que e
possivel imaginar que ainda é possivel administrar a nosso Estado. SO Deus
e alguns tern essa consciência, porque, infelizmente, a rnaioria das pessoas
nâo tern informaçOes e não chegarn a perceber exatarnente o que estarnos
enfrentando. Encontramos urna adrninistraçao completamente caOtica,
tinhamos de pagar 131 salário, foiha de dezembro e urna divida corn a qual
nâo podemos concordar.

Foi essa a situaçao que este Governo encontrou, e, portanto, as vezes
somas obrigados a pensar em situaçOes quase ridiculas, para irnaginar que é
possivel adrninistrar este Estado.

o Deputado Arnilcar Martins* - Termino rapidamente, Sr. Presidente,
agradecendo a aparte do Deputado Marcia Cunha, que tern todo a direito de
defender a fecharnento do PSIU mOvel. Esse é urn prograrna que atende a
populacâo, mas, se ele nâo esta preocupado corn a questão, é urn problema
seu, de sua consciência.,.

o Deputado Márcio Cunha (ern aparte) - Apresentei idéla meihor, criando a
central de ernpregos em Minas Gerais.

o Deputado Arnilcar Martins* - Nâo tenho nenhum reparo a fazer. V. Exa.
tern todo a direito de pensar da forma que quiser e de defender a demagogia
aberta e escancarada do Governo corn urn programa que pode, na melhor
das hip6teses, atender 245 farnilias. Isso, se todos as bilhetes forern
vendidos! Nessa hipOtese, atenderá 245 familias em Minas Gerais - nâo é em
Bela Horizonte, rnas no Estado. V. Exa. pode defender a que quiser. E pode
também se manifestar contra esses dais editoriais de urn jamal respeitado par
todos as rnineiros, que me parecern ser resultado de urna reflexâo cuidadosa
e que passarn, a partir de meu pedido, a figurar nos anais da Assernbleia
Legislativa. Agradeço a atençâo de todos. Muito obrigado.

* - Sern revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerirnento do Deputado Rogeria Correia,

Lider do PT, ern que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para
tratar de assunto relevante e urgente. A Presidencia defere o requerimento e
fixa para o orador o prazo de 10 minutos.

0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, é preciso
discutir a sério o que e demagogia em nosso Pals. 0 Governador do Estado
assumiu o comprornisso, no segundo turno das eleiçoes - inclusive corn o PT,
rnas principalmente corn o povo de Minas Gerais -, de iniciar a processo de
irnplantaçao de urn projeto de bolsa-escola em nosso Estado. Promessa essa
que tinha sido feita pelo dernagogo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e
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que ele esqueceu imediatamente e sequer pensa em poder cumprir. 0
Governo do Estado inicia, agora, urn processo de discussäo sobre a
implantaçâo da bolsa-escola em Minas Gerais. Bolsa-escola essa que teve
origern no Governo Cristovarn Buarque, em Brasilia, que foi urn sucesso e
que fez e faz parte do Governo de Belo Horizonte, agora, corn a Prefeito Celia
de Castro, após ser sancionada pelo Prefeito Patrus Ananias. Ela já atende,
em Belo Horizonte, 4.500 familias, o que representa, mais Cu menos, 16 mil
crianças. No Distrito Federal, ao final do Governo Cristovan Buarque, eram
cerca de 28 mil familias, representando mais de 50 mil crianças. Ha que se
perguntar quantas crianças são atendidas pelo projeto de bolsa-escola do
Governo Federal. A resposta é zero crianças, zero farnilias, nenhuma. E
apenas dernagogia,

0 Governo ltamar Franco inicia o processo. Ontem, reunida a Comissao de
Educaçao, a pedido do Deputado Adelmo Carneiro Leão, disse que iniciará
esse processo no segundo semestre do ano que vem. E farà isso corn
diversas fontes de recursos, entre as quais o próprio orçamento do Estado,
procurando viabilizar o projeto a partir das regiOes mais pobres e depois
estendé-lo, sern nenhuma contribuiçäo do Governo Federal, Pelo contrário: 0
Governo continua corn sua politica de entrega do Pals ao capital financeiro
in te r n a c io n a I.

Tudo isso foi feito tarnbén, em Minas Gerais, no Governo Eduardo Azeredo.
0 problema é que o Deputado que me antecedeu foi eleito para ser Lider do
Governo Azeredo - que, felizmente, perdeu as eleiçOes - e fica procurando
justificar aquilo tudo que esse Governo näo fez, de forma alguma, no Estado
de Minas Gerais. Ele diz que defende a funcionalismo pUblico. Não sei se
vocés viram hoje as manchetes de todos os jornais. Parece que so se lê a
editorial que se quer, mas ha matérias em todos os jornais dizendo que o
Governo Federal fará novo piano de demissão do funcionalismo pOblico
federal, embora a Ministra entenda que não ha excesso de funcionários
pUblicos. Porérn, e preciso economizar para pagar juros de divida externa ao
FMi, para, cada vez mais, levar o Pals ao buraco. Ao mesmo tempo em que
faz isso, a mando do FMI, quer que os Estados e Os Governos dos Estados
sigarn as normas do Fundo. Quando o Olivio Dutra, o Itarnar Franco e 0
Garotinho, que venceram as eleiçOes pela Oposição, se negam a obedecer
as normas do FMI, os neoiiberais se colocam no microfone, a exigir que o
neoliberalismo seja pleno em Estados e rnunicIpios, querendo ditar as normas
para os que discordam do neohberalismo e a ele resistem, valenternente, no
nosso Pals. 	 -

Esse e o quadro em que se situa a disputa politica na Assembléia. Tambem
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aqui os neohberais, insistentemente, fazem demagogia. Agora viraram
neoestatistas. .Estâo, por exemplo, preocupados corn a COPASA. Estão
preocupados ate corn a CEMIG, que ajudaram a entregar para urn sOcio clue,
na prática, é rnajoritário, urn sOcio estrangeiro que detérn a situação, como a
CPI esté averiguando.

Esse debate politico tern de ser posto as claras, porque o povo brasileiro
comeca a cobrar nas ruas o resultado da "vendilhama" que foi feita em nosso
Pals. Hole mesmo iniciou-se, na Praça Sete - infelizmente não podemos estar
là -, urna coleta de assinaturas para abrir a CPI da TELEBRAS, em cujo
rocesso de venda 0 Presidente da RepUblica, ele próprio, quis que o grupo

Opportunity fosse privilegiado. E agora quer impedir que urna CR1 possa
desmascarar processo de privatização.

Dizer que a Vereadora esté reclamando no PROCON é outra demagogia.
Ora, por que nâo se instala a CPI da TELEBRAS no Congresso Nacional,
para ver queni são os responsáveis, de fato, pelo que está acontecendo
agora corn o sisterna ODD? Onde estao os beneficios das privatizaçoes?
Onde estâ o dinheiro que seria usado na educaçao e na saUde? Esse
Governo está jogando o Brasil no buraco. E necessário iniciar tambérn uma
coleta de assinaturas - os partidos da Oposiçao e os sindicatos ja se
mobilizam para isso - para exigir a renüncia do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e, ao mesmo tempo, seu "impeachment", caso ele nâo renuncie.
Essa é a questão fundamental. E ainda bern que em Minas Gerais o Governo
Azeredo sofreu uma implacàvel derrota politica, tanto em Belo Horizonte
quanto em todo o Estado. Cue chorern, porque a choro é livre, mas o povo
mineiro nâo rnais fara retornar esse neoliberalismo subserviente do
Presidente Fernando Henrique, aqui no nosso Estado. Concedo aparte ao
colega Deputado Joao Paulo.

0 Deputado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Rogerio Correia, o
aparte e para concordar corn as observaçoes de V. Exa., a exceçao do
neoliberalismo, pois, sinceramente, acredito - tenho dito isso e nâo you parar
de dizer - que estarnos sendo vitimados pelo neocolonialismo e nao
neoliberalisrno, simplesmente.

Nobre Deputado, ainda ha pouco discursava na tribuna 0 Deputado Amilcar
Martins. Gostaria tambérn de concordar corn ele em aigumas de suas
observaçOes. E gostaria de começar pelo PSIU. Penso que, de fato, o PSIU e
urn serviço importante que se presta a sociedade, e jà conhecemos a posição
do Governo de restabelecer esse serviço, assim que seja financeiramente
possivel, urna vez que cada PSIU está orçado em R$40.000,00 por més. Mas
quero enaltecer tarnbém a coragem do Deputado Amiicar Martins quando
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critica, de rnaneira aberta, o Governo Federal corn retacao as privatizaçães.
Não o fez, talvez, corn a finalidade de critica, mas acabou estabelecendo urna
critica veernente. ao Governo Federal, aplaudindo a iniciativa da Vereadora
Lucia Pacifico Homem, Presidente da Associaçâo das Donas de Casa, que,
muito adequadamente, prornove urna açâo contra a TELEMAR. E nOs,
Deputado Rogério Correia, realizamos de maneira pioneira uma audléncia
püblica nesta Casa - que foi ate profética -, para anunciar para a sociedade
niineira que esse servico estava sendo mat conduzido.

Ontern ocupei esta tribuna e fiz algumas consideraçoes a respeito da
falencia dessa transiçâo que foi efetivada, e vejam bern que privatização é
feita no Brasil, fora do Brasil, em qualquer pals, porque 0 Estado é rnau
ernpresário. A presença do Estado na exploração da atividade empresarial
nunca deu certo, quer seja nos paises cornunistas, nos socialistas ou nos
capitalistas. A privatizaçäo se faz exatamente para que urn serviço
experimente uma meihora na sua quatidade. Aqui, as empresas de telefonia
conseguiram piorar o servico. Väo para a "Guiness" por isso. 0 serviço
conseguiu ser pior do que era antes. Exibi ontem, e as jornais de hoje
tarnbém já estampam, edital da TELEMAR, convocando seus acionistas para
aurnentar o capital em R$35.000.000,00. Iniciaram esse serviço e logo
perceberarn que precisavam investir mais. 0 desinvestirnento deu a esse
serviço urns qualidade ruirn, o que motivou a privatização. Eles assurnern que
• serviço piorou.

Mas, a despeito do pronunciamento do Deputado Amilcar Martins criticando
• Governo atual, eu diria que Governo encontra sempre uma situacão
conjuntural da qua] nao pode se Iivrar de irnediato. 0 Governo do Estado
trabalha corn o orçarnento votado no Governo anterior. 0 Governador
Azeredo assinou um contrato corn o Governo Federal, sabendo ele que não
poderia cumprir. Veio a esta Casa, numa atitude corajosa, e protocolizou urn
documento dizendo que assirtou urn contrato corn o Governo Federal
sabendo que nâo poderia curnprir. Isso infelicitou 0 atual Governo, foi a causa
da ruina. Esse Governo, já se sabe, trabaiha boicotado por Brasilia. 0
Presidente da RepUblica boicota 0 Governo Itarnar Franco, 0 que e rnais urna
causa da nao-efetivaçâo dos compromissos e das pretensOes assurnidas pelo
Governo atual. Muito obrigado.

0 Deputado Rogério Correia - Vou apenas concluir. Tomara que, em vez
das privatizaçOes, da politica de corte no serviço pUblico e nas areas socials,
consigamos fazer florescer, em Minas Gerais e tarnbém no Brash, Os projetos
de orçarnento participativo, de bolsa-escola, de participaçâo popular, de
combate a fame e 6 rniséria. Essa 6 a regra: urn Estado que tenha condicaes
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de fazer investimentos nas areas sociais, e não urn Estado qua abra mao de
seus deveres, pars apenas dizer "aim, •senhor" ao capital financeiro
internacional, que é a atual politica do Governo Fernando Henrique. Muito
obrigado.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a rnatéria destinada a esta fase, a Presidéncia

passa 2' Fase da reuniäo, corn a discussao e a votaçâo da rnatéria
constante na pauta.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarquinio.
o Deputado Hely Tarquinio* - Usando o art. 164, em norne do PSDB, que

foi citado pelo ilustre Deputado Rogerio Correia, gostariarnos apenas de fazer
uma observaçâo. Esta é a Casa da contradiçâo. Da mesrna forma que o
Deputado Márcio Cunha, de apoio ao Governo, diz que, como 0 Governo nâo
tern corno se livrar de determinadas situacoes, vive em angUstia, no piano
federal também o Governo Federal, o Presidente Fernando Henrique vive 0
rnesrno problema, so que corn uma doutrina diferente. V. Exa. acha que ele
nâo está aplicando no social, na educaçâo, na saüde, rnas you dizer de
pübtico, aqui, que falar de bolsa-escola ern Minas Gerais hoje é dernagogia. 0
Governo ja elegeu corno prioridade o ensino fundamental e secundário. Ern
qualguer colegio em que passernos, principalmente a noite, existe merenda
escolar. Em algurnas cidades, quando o Prefeito tern recursos, aplica em
cadernos, uniformes, etc. 0 Governo Federal tern feito tudo para gastar de
25% a 30% corn a educação. Alias, ja existe urna lei para isso. Vigiar os
Prefeitos e dificil. Nao existe perfeiçao no ser humano. Acho que devernos
entender a coisa de uma forma conciliatOrja.

Atirar pedra e dizer que 0 Governo e irresponsével porque esté
privatizando... 0 Itarnar Franco, quando Presidente da RepUblica, no inIcio de
seu Governo, privatizou vàrias empresas. Naquele tempo, a situaçao já era
de urn rnundo inicialmente globalizado.

Gostarianios de conciliar o socialisrno corn a social-democracia e todas as
outras tendencias interrnediárias. 0 Poder Legislativo tern de buscar
sotuçOes, e não a divisâo. Fica a nossa defesa nesse sentido de ainda
entender também. Acreditarnos no projeto do Governador Itamar Franco e
tambem no projeto do Presidente Fernando Henrique, rnas corn suas
diferenças. NOs e que temos que chegar a resultante dessa obra dificil da
politica, da sobrevivéncia de todos os brasileiros corn dignidade. Muito
obrigado.

* - Sern revisâo do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastiao Costa.
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o Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, you me valer do art 164,

uma vez que a Oposiçao foi citada corno urn todo, e fazemos parte desse
todo. Lembrando a historia recente, C processo de privatização no Brasil se
iniciou quando se instituiu o Piano Real. Naquele mornento em que se
corneçou o processo de privatizaçâo corn a Cornpanhia Siderürgica Nacional,
o setor petroquimico, etc., o Presidente da RepQblica era o Dr. itarnar Franco.
Naquela época, os recursos erarn utilizados, sirn, para pagar juros da divida
externa do Brasil. Talvez continue ate hoje. Nâo podernos acreditar em
alguém e duvidar de outro. Ternos de duvidar quando ha um fato
cornprovado. No caso, devernos abordar e atacar o fato.

Hole, também ha urn discurso de neoliberalisnio no Brasil- Se formos usar
urna palavra, que foi criada na irnaginaçâo de alguns oradores que as vezes
esquecern o que tinharn de falar, poderia dizer que ha o neoidiotismo", o
"neoincornpetente" e o neo para tudo. Nâo e esse 0 objetivo. Não estou aqui
para dizer que as privatizaçOes estâo muito boas nern que estâo sendo bern
feitas e nern tenho obrigaçâo disso. Mas tenho que lembrar-Ihes, para
refrescar a nossa rnernOria recente, que esse processo se iniciou quando o
Dr. Itarnar Franco era Presidente da RepUblica e teve seqUência corn o
Presidente Fernando Henrique. Se ha aigurna coisa que precisa meihorar,
que se rnelhore. Se ha alguma coisa que deve ser denunciada, que se
denuncie. Agora, generalizar as coisas é no minirno irnprudente, Sr.
Presidente.

* - Sern revisäo do orador.
Paiavras do Sr. Presidente

A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reuniâo Os
Projetos de Lei n°s 221 e 238/99, por nâo estarem preenchidos Os
pressupostos regimentais para sua apreciação.

Discussao e Votação de ProposiçOes
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Votaçâo, em 10 turno, do

Projeto de Resolução n° 408/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que
dispOe sobre o oferecirnento de garantia em operaçäo de credito realizada
entre o Estado de Minas Gerais e empresas pUblicas. A Comissao de Justiça
conciuiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissao de Fiscalizaçao
Financeira opinou por sua aprovação. Emendado ern Plenário, voltou o
projeto a Cornissao de Fiscalizaçâo Financeira, que opina pela aprovacâo da
Emenda n° 2 na forma da Subernenda n° 1, que apresenta, e da Emenda no
3, tarnbém de sua autoria, e pela rejeição da Emenda n° 1 e do Substitutivo n°
1.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio.
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o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores das

galerias, imprensa, neste rnornento de encaminharnento de votaçäo do
Projeto de Resoluçao n° 408/99, gostarIarnos de ler o art. 1 0, que diz. (- Lé:)

"Art. 1°- As garantias por débitos de responsabihdade do Estado de Minaè
Gerais, no contrato de cessão de créditos de saldos remanescentes da conta
de resultados a cornpensar, assinado corn a Cornpanhia Energetica de Minas
Gerais, poderâo incluir de acordo corn o que dispuser o termo aditivo receitas
prOprias da Companhia de Sanearnento de Minas Gerais - COPASA - e da
Cornpanhia de Mineraçao de Minas Gerais - COMIG."

o disposto no art. 1 0 aplica-se as operaçoes de crédito ja autorizadas em
lei, corn validade ate a liquidaçâo de todas as obrigaçoes já assumidas."

Queremos dizer que, pelo conteódo do projeto de resoluçäo que esté sendo
encaminhado para votação, compete, privativarnente, a Assernbleia autorizar
o seu Governador-

H6 urna história de urn projeto de lei de renegociaçao de dividas da Uniâo
corn Minas Gerais, pelo qual a CEMIG, que, naquele tempo, era companhia
estatal, recebeu 3.400.000.000 de LJFIRs, mais ou menos ao valor de
US$602.000.000,00. Esse dinheiro foi repassado sob forma de emprestirno
pam o Estado. Era o dinheiro da CEMIG, uma companhia estatal. A realidade
daquela época era esta: na medida em que a CEMIG ernprestou, o Governo
do Estado deu em garantia o Fundo de Participaçao Estadual. Mas - vejam
beni -, agora, a situacao e diferente. Isso ocorreu ha mais tempo. Em 1993,
foi aprovado 0 projeto de lei de renegociaçâo da divida. Agora, quanto a
esses dividendos que tinha corn o Governo Estadual, a CEMIG ja os recebeu
e os repassou para o Governo, sob forma de empréstimo. E o Governo de
Minas deu, entâo, em garantia, o Fundo de Participação. Estamos repetindo
para a situaçâo ficar bern clara.

Corn a realidade de hoje, com a moratOria do Governador itamar Franco,
decretada de forma intempestiva, Os senhores podem perceber a prirneira
conseqQência: a falta de garantias nesse empréstirno, alérn de jâ nâo ser a
CEMIG urna companhia inteiramente estatat. 0 Estado, hoje, tern a maioria
das açöes, rnas nâo tern tudo.

0 sOcio estratégico pode ter reclarnado, porque quer dividendos rnais altos.
0 empréstirno foi feito a 6% ao ano, ern 204 parcelas. E, nas reuniOes, o
sôcio estratégico pode ter cobrado urna garantia diferente. 0 Governo de
Minas Gerais, nessa dificuidade de ter que lancer compulsoriamente certos
mecanismos para compensar, o que fez? Pensou em colocar, nesse projeto
de resoluçao, que compete privativamente a Assembléia a autorizaçâo, as
receitas da COPASA e da COMIG, que são duas companhias estatais..:
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Sendo assim, a COPASA, que tern urn faturamento ern torno de

R$600.000.000,00, estaria garantindo esse ernpréstirno. Mas vejarn bern: a
COPASA, agora, está se dirigindo para formar urn consórcio que a nosso
Governador Itamar Franco solicitou. Alias, quando digo "nosso" Governador,
não estou me referindo ao partido, mas a Minas Gerais. Pode ficar parecendo
que estou do lado de Itarnar Franco, mas não. No que for born para Minas, a
PSDB vai apoiá-lo, rnas sornos partido de Oposição. Entho, quando digo
"nos", refiro-me a Minas Gerais.

A COPASA, como companhia estatal, vai fazer parte do consórcio da Usina
de Irapé em 20%. Mas, ao rnesrno tempo, está tendo urn problema de
concessão de aQua e esgoto pars Belo Horizonte. Assirn, pode se sentir, ate
certo ponto, cornprornetida nos seus créditos e ver complicado 0 seu
patrirnOnio, porque ha uma foiha de pagarnento. Diante da CEMIG, que tern
urn faturarnento do R$4.000.000.000,00 por ano, ela é pequena, o seu
faturamento é do R$600.000.000,00. E vejarn bern: é a COPASA que vai
garantir a dIvida quo o Estado tern corn a CEMIG.

Prirneira interrogação: sera quo a COPASA, em longo prazo, não estará
entrando nurn processo de privatização, devido a dificuldades de caixa
existentes nurn rnundo globalizado? A COPASA poderia ter suas forças
fragilizadas, do ponto de vista economico-financeiro e, corn essa garantia,
corneça a ser privatizada. E ser privatizada corn a participação do sOcio
estrategico da CEMIG. São refiexOes e interrogaçães quo fazernos.

Esse projeto parece-me urn pouco nebuloso, e, embora não seja técnico,
disponho das informaçOes quo me foram fornecidas. Ern econornia e
finanças, num pais pouco organizado como 0 Brasil, ainda nos encontrarnos
no carninho de criar regras, a que tern de ser feito por este parlarnento. 0
Congresso Nacianal deve criar regras em todos as setores. 0 nosso
problerna e estrutural e tern, como causa final, a educação quo está
chegando lentamente. Ternos a certeza de que Itamar Franco Ira promover a
educação no Estado de Minas Gerais. 0 Presidente Fernando Henrique está
promovendo urna evolução na educacão, que a saUde não tern
acornpanhado. Faço criticas ao Governo Fernando Henrique quando é
necessârio, rnas também não constatei acães par parte do Estado para
combater a estado do caos por que passa a saUde. São causas estruturais,
relativas as condiçães de trabalho dos profissionais da saüde e outras.
Quanto a educação, gastarn-se de 25% a 30% dos orçarnentos. E na saUde,
que e primordial, nao se gastarn 7% ou 8% do orçamento.

Queremos dizer que varnos aprovar, talvez de fórma carnpulsória, para
fazer coro corn o nosso colega, Deputado Marcia Cunha. Neste momenta,
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gastaria de dizer quo o PSDB votará favoravelmente a esse projeto, corn
duas emendas, produto do espirito de conciliaçao, e a favor do povo do Minas
Gerais, revelado, hoje, na Cornissao de Fiscalização Financeira. Temos a
cer-teza do quo nossos entendirnentos receberam a aclarnaçao deste
Plenário. As duas emendas foram elaboradas pelos Deputados Miguel Martini
e Paulo Piau, apoiados pelo P5DB, e acoihidas pela cornpreensão do Lider
do Governo, na presença honrosa do Sr. Hargreaves, Secretário do Estado
da Casa Civil, 0 corn a participação do nosso companheiro, Deputado Fábio
Avelar, que tern grande experiência no que se refere a COPASA, fornecendo-
nos valiosos subsidios. Contamos, tambérn, corn a acão politica do Vice-Lider
do Governo, Deputado Rernolo Aloise, enfirn, de todos os Deputados da
Cornissão. Na busca de servir os funcionérios da COPASA e o povo de Minas
Gerais, optarnos por apresentar duas emendas que gostariarnos do aqui
relatar: 'SUBEMENDA N O 1 A EMENDA N O 2- Art . .... - Da irnplementaçao do
disposto no art. 10 desta resolução, nâo podera resultar perda para a
COPASA-MG e a COMIG". Este parlarnento encontra-se preocupado corn
isso, assim corno o PSDB, responsabilizando-se a Tesouro do Estado polo
cumprirnento no disposto neste artiga. "Paragrafo Unico - No curnprirnento do
disposto no 'caput' deveraa ser utilizadas as açoes da CEMIG de propriedade
do Estado, nâo do sócio estratégico, nos termos da tel."

Concluindo, queremos dizer que a P5DB não constitui obstéculo para a
Governadar Itarnar Franco, pois aqui esté para ajudar o povo do Minas
Gerais. Varnos encarninhar favoraveirnente.

Questao de Ordern
0 Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, quero parabenizar

esta Casa rnais uma vez, porque acabamos de presenciar urn rnomento de
dernocracia, quando urn Deputado da Oposição usa a tribuna, excedendo a
seu tempo por rnais do 5 rninutos, estando na Presidencia urn Deputado do
PMDB. Isso é democracia nesta Casa, Sr. Presidente.

V. Exa., quando dirige os trabalhos, o faz da meihor forma possivel. Agora,
dificil sera a hora em quo ocupar a tribuna urn Deputado da Situacão e corn a
Oposiçao na Presidéncia, sera que V. Exa. vai conceder os 5 rninutas que
foram dados ao Deputado Lider do PSDB? Parabéns para V. Exa. e que
continue assim, brilhando corn a democracia reinando nesta Casa. Obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, 0 Deputado Miguel Martini.
0 Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, queria elogiar a benevolencia

de V. Exa., par ter deixado o Deputada Alencar da Silveira JUnior usar a
tempo todo, sern sequer forrnular urna questâo de ordem. Parabéns pela
benevalencia de V. Exa., porque ele não podia nem ter usado a palavra, uma
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vez que nao solicitcu questâo de ordern.

Estarnos aqui para encarninhar a votação do Projeto de Resolucâo n°
408/99 e dizer que estamos satisfeitos par termos preservado a COPASA. 0
projeto na sua forma inicial era urn risco para a COPASA. Agora, corn as
ernendas que oferecemos na Comissao de Fiscalizaçâo Financeira, está
preservado o patrimOnio da empresa e não sornente seré garantido pelo
fundo, mas agora essa garantia sari real, porque está lastreada corn as
açOes da CEMIG.

Acharnos que ja foi urn avanço sob dois aspectos: garantimos o patrimOnio
da COPASA e estaremos contribuindo para que o Governo do Estado possa
captar recursos para fazer face as dificuldades financeiras que o Estado está
vivendo.

Sabernos que agora a CEMIG, corn essa garantia dada pela COPASA, qua
teré preservado seu patrirnOnio pelas açOes da própria CEMIG, pertencentes
ao Tesouro do Estado, poderá negociar esses titulos no rnercado a,
possiveirnente - não sei qual operação o Estado vai fazer, mas deve haver
algurna já engendrada, para a antecipaçao de receita ou outra coisa -, poderá
abler urn recurso a mais, corn o qual nâo contava.

E dessa maneira que pretendernos fazer oposição nesta Casa, e não fazer
oposição ao povo rnineiro; fazer oposição ao Governo, quando ele age de
rnaneira incorreta. 0 projeto inicial trazia insegurança para nOs.

Não podiarnos dar aquela autorização. Agora, ja ternos seguranca de qua
varnos preservar a COPASA. Mas, mais do que isso, e estar garantido, no
artigo apresentado pelo Deputado Paulo Piau, que so pode ser utilizado para
ease docurnento, confornie asia na resolução, e nâo pode ser utilizado para
outra operação financeira, que era uma ciUvida qua tmnharnos aqui.

Corn essas ernendas agora, o rneu encarninhamento e favorável. Acredito
que estarernos ajudando o Estado de Minas Gerais a resolver urn problerna.
Havia urna falta de garantia, par parte da CEMIG, desse empréstimo de
R$602.000.000,00. Agora, esta garantia asia coberta e vai perrnitir o negOcio,
ao mesrno tempo ern que garante 0 patrirnônio da COPASA. Estamos
satisfeitos dessa rnaneira.

Fol exatarnente porque nao deixarnos que se votasse o projeto a toque de
caixa, porque queriamos fazer o debate, porque resistirnos na Comissao de
Fiscalizaçao Financeira a Orcarnentária que esse projeto foi aprirnorado. E
dessa maneira que querernos continuar nesta Casa. Não podernos deixar
votar a toque de caixa as projetos. Querernos discutir, sirn, e apresentar
propostas que assegurern so cidadão rnineiro que as projetos aqui aprovados
são para beneficio e não para prejuizo.

613
* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Fabio Avelar.
o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores da

irnprensa, pessoas presentes nas galerias, rnais urna vez, registranios, corn
grande satisfaçao, a presença do Presidente do SINDAGUA a de toda a sua
Diretoria, para participar dessa votaçao nesta tarde.

Gostariarnos, em prirneiro lugar, de dizer que estamos tambem
encarninhando favoraveirnente a esse projeto. Disse, pela manhã, urn veiho
ditado: E preferivel perder as anéis do que perder as dedos. Foi assirn que
tivernos urn entendimento. Apresentei a esse Plenário, corno as senhores
sabern, urna emenda que substitula a garantia ao Governo do Estado. Nessa
minha amends, a proposta e de que essa garantia fosse dada corn as
prOprios dividendos que o Governo do Estado tern junta a CEMIG. Mas
dernocracia e isso rnesrno. Corn a presença de vérios Deputados na reunião
da Cornissao de Fiscalização Financeira e Orçarnentaria, pudernos, através
de negociaçâo, acertar urns maneira de, palo menos, garantir que a COPASA
não tivesse urn risco maior, se, par ventura, o Governo não tiver condiçaes de
honrar seus comprornissos junto a CEMIG.

Estranhamos, repetimos, aqui, rnais uma vez, 0 fato de essa garantia ser
dada par uma empresa corno a COPASA, que fatura quatro ou cinco vezes
rnenos que a CEMIG. E como se urna ernpresa pequena estivesse
financiando urna gigante. Acreditarnos que, corn essa garantia que foi dada,
caso o Governo do Estado não assurna seu comprornisso, a COPASA
recebera essas açOes que o Governo tern da CEMIG, então o patrirnOnio da
empresa estará preservado.

Gostariarnos de ressaltar a importância desse debate. Apesar da urgéncia
corn que esse projeto tramitou nesta Casa, tivemos condiçOes de, pelo
rnenos, dar urna garantia a segurança a COPASA e, conseqüentemente, a
todos as seus funcionarios. Mais urna vez, querernos cumprimentar a
Presjdéncia da Cornissao de Fiscalizaçâo Financeira e Orcarnentária, 0
Deputado Marcio Cunha, e as Deputados que 16 estiveram hoje, inclusive as
Deputados do PT, que nos apoiararn e entenderarn a situação dificil clue seria
para a COPASA, caso fosse aprovado o projeto da maneira corno foi
encarninhado. Ressaltamos a participação do Vice-Lider do Governo, o
Deputado Rémolo Aloise, relator do projeto, que tarnbém entendeu a
necessidade de se dar urna garantia rnaior a COPASA.

Encaminharnos favoravelmente a aprovação da matéria na forma da
Subemenda n° 2 a da Ernenda n° 3, apresentada pelo relator. E so isso.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Leite. 	 1
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0 Deputado Joào Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

gostaria de dizer qua estarnos satisfeitos, agora, por podermos votar algo em
que ternos confiança. Ouvirnos, anteriormente, que teremos 0 PSDB
defendendo o funcionário pOblico e a COPASA. Infelizmente, se 0 P3DB, 0
PFL e o PSN, representados pelos Deputados Mauro Lobo, Fábio Avelar e
Miguel Martini, e as assessorias nâo tivessem tido o cuidado de ter urn
contato corn as trabaihadores da COPASA, juntarnente corn 0 SINDAGUA,
correriarnos o risco de colocar a COPASA corno avalista desse empréslirno e
de termos essa empresa, tao importante, perdida em nosso Estado. Que born
que as Deputados do P3DB nos emprestaram a sua sabedoria e a sua
sensibilidade, neste momento, para podermos votar algo que garanta uma
situaçâo de segurança para a COPASA e para a sociedade de Minas Gerais.

lnfelizmente, a pensarnento dos outros partidos nâo aconteceu no primeiro
mornento. E born que tenhamos, agora, urn consenso quanto a essa proposta
feita pelos Deputados Mauro Lobo, Fábio Avelar e Miguel Martini, construlda
juntarnente corn o SINDAGUA e corn os trabaihadores da COPASA.

Gostaria de parabenizar Os Deputados que, corn sensibilidade, construIrarn
essa possibilidade de haver uma situação diferente da anterior, porque aquela
nâo servia. Conversava, ha pouco, com a Deputado Mauro Lobo, que me
instruia sobre essas possibilidades, ate da colocaçäo das acães da CEMIG
como garantia. Ele me tranqUilizava, dizendo que as açOes garantem a
COPASA. Isso nos dá segurança, depois de construirmos urna nova proposta
para votarrnos, e não a que foi apresentada no inicio, porque aquela nâo nos
interessava.

Para concluir, gostaria de parabenizar os Deputados e o SINDAGUA pela
possibihdade que, no inicio, nâo tinhamos, da participaçâo do SINDAGUA e
dos trabalbadores da COPASA. Corn tanta urgência, esse projeto iria passar
sem uma audiéncia póblica e sem urna discussâo que dessem, aos
trabaihadores, ao Sindicato e a sociedade, a oportunidade de participar.
Parabenizo as Deputados par essa construção, que aconteceu corn a
presença dos Deputados Mauro Lobo, Fãbio Avelar e Miguel Martini. Muito
obrigado.

* - Sam revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastiao Costa.
o Deputado Sebastiao Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, dernais integrantes da Mesa, senhores que estao na galeria
ansiosos para que a Assernbleia possa votar, ern 2 0 turno, o Projeto de Lei no
315/99, todos as parlarnentares tern consciência dessa ansiedade. Estarnos
cumprindo o nosso dever e, daqui a pouco, chegarernos ao projeto que
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esperam. Senhores da irnprensa, senhoras e senhores, ha poucos instantes,
percebi alga diferente no Plenário. Nâo que ele estivesse meihor cu pior, mas
é urn acontecimento histOrico: pela primeira vez, neste semestre, alguem.da
Oposiçao, por liberalidade da Mesa, pOde dirigir os trabaihos deste Plenario,
pelo menos par alguns minutos. Nâo quero dizer que 0 Deputado Fébio.
Avelar tenha sido diferente dos outros, rnas essa foi urna oportunidade
diferente para nós, que pudemos assistir a reuniâo e dela participar sendo
dirigidos por urn cornpanheiro da Oposicao. Mas venho a esta tribuna porque,
em um prirneiro momento, esse projeto de resoluçao causou urna grande
inquietação. 0 Deputado Fábio Avelar, que fez uma carreira brilhante na
COPASA, ficou extrernamente preocupado corn os destinos dessa empresa.
Depois, corn o avançar da discussâo, o Deputado Alberto Pinto Coelho, Lider
do Governo, formulou requerimerito para que se atribuisse ao projeto regime
de urgéncia. Em seguida, sensibilizado pela movimentaçao do Plenário e
rnovido par sua visão de hornem püblico, preferiu retirar esse requerirnento.
Assirn, nos, ca Oposiçao, queremos fazer aqui uma homenagem pUblica ao
Deputado Alberto Pinto Coelho, que retirou o requerirnento e permitiu que a
discussac continuasse. Peço desculpas ao Plenário e a todos Os ouvintes por
rninhas tosses, pois rninha garganta estâ um pouco infeccionada. Isso näo
acontece porque eu tenho falado muito, não; pelo contréric, talvez esteja
acontecendo porque tenho falado pouco, rnas, corneçando a falar, irei
meihorar. Continuando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, devido a
liberalidade, a projeto voltou a Comissao de Fiscalizaçao Financeira e
Orçamentaria, once recebeu ernendas dos combativos Deputados Miguel
Martini e Paulo Piau, atingindo conseqüentemente C lirnite desejével, ou seja,
ele agora está dentro do lirnite aceito por todos nós. Par isso, quero dizer aqui
que a atuaçâo da Oposiçao junto a Cornissao e a este Plenário e a espirito de
liberalidade e a acão dernocrática do Deputado Alberta Pinto Coelho, que
concordou em retirar seu requerimento para que a projeto fosse mais bern
discutido, permitern agora que nos, companheiras do Deputado Fábio Avelar,
que conhece como poucos a historia e a trajetôria da COPASA, sejamos
favoraveis ao prajeto. Todos somos favoréveis, porque sabemos que, agora
sim, todos as interesses da ernpresa e do Estado estâo resguardados. Neste
instante, para concluir, mais urna vez reitero que a atitude do Lider do
Governo foi digna de elogios. Quando ternos que criticar, criticarnos, mas,
quando temos que elogiar, elogiamos. Ele teve a coragern de retirar o
requerimento, permitindo 0 avanço da discussao e a elaboraçao de urn
projeto que, hoje, e consenso na Casa. Portanto, parabens ao Poder
Legislativo.
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• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, you fazer urn

rápido usc da palavra. Quero ressaltar a necessidade de esta Casa ter urna
Oposiçâo coesa, forte e vigilante: urna Oposiçao que nâo venha atrapalhar o
Governo Cu a prOpria Assernbléia, corno ouvirnos alguns Deputados dizerern
hoje, mas, pelo contrário, Clue venha ajudar a Governo. Portanto, o Governo
Itamar Cleve agradecer a postura aqui adotada pelo PSN, pelo PSDB e pelo
PFL, porque o regime democrático consiste exatamente nisso: no confronto
das idéias e na eterna vigilância para que 0 povo mineiro seja, realmente, 0
major beneficiado.

Ficamos satisfeitos corn a nossa participaçao nesse projeto. Queremos
registrar, como disse o Deputado Sebastiâo Costa, o nosso aval das
observaçöes do Deputado Fábio Avelar, que representa, dignamente, aquela
instituiçâo nesta Casa. Seguindo a sua orientação, sentindo a sua angiistia
diante do projeto original, chegamos a esse denorninador cornum. Portanto,
neste mornento, estamos preparados para a votaçâo.

Estamos colaborando corn a Governo do Estado, que acerta urna situacâo
corn a CEMIG, corn o Governo Federal e corn o Tesouro Estadual. Apesar de
envolvida nesse processo, a COPASA, no futuro, não será prejudicada no seu
patrimônio, na sua receita operacional, enfirn, o sanearnento básico e a
abastecirnento de aqua ticam preservados. 0 projeto, agora, torna-se clara.
Por isso, acreditarnos que todos irâo ganhar: ganha a Governo do Estado,
ganha a Assernbléia Legislative, ganha a Situaçâo, ganha a Oposição, e,
sobretudo, ganha a COPASA, empresa modelo para 0 Brasil e para 0
exterior. Quero deixar a rneu abraço ao Deputado Fábio Avelar e aos
servidores da COPASA aqui presentes. MUito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogéria Correia.
• Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros que nos vêem, gostaria de fazer coro corn as rnanifestaçoes
feitas pelos Deputados, pois houve urn avanço corn relaçâo a esse projeto,
em virtude de urn acordo feito entre os partidos que dâo sustentaçâo ao
Governo e as partidos de oposiçâo. Trata-se de urn avanço irnportante. No
ano passado, esta Assembleia discutia urn projeto, que, felizmente, náo foi
aprovado, rnas foi enviado pelo Governador passado, corn o objetivo de
alienar 49% do capital da COPASA. Hoje, esse assunto está morto nesta
Casa, pois a defesa da COPASA e um consenso entre todos os Deputados.
Já fazernos essa defesa ha mais tempo e tivemos a preocupaçâo de observar
isso. Portanto já nào se trata de discutir a venda de 49% do capital da
COPASA. Isso parece extinto do vocabulário do Governo do Estado e
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tambem, pelo que pudemos perceber, do conjunto dos Deputados da
Assernbléia Legislativa. No entanto, nâo podemos baixar a guarda, e preciso
estar sernpre defendendo essa ernpresa, corno fizerarn o Deputado Fébia
Avelar, Os Deputados do PT e as Deputados de outros partidos.

Foi exatamente por isso Clue, ern nome da Bancada do PT, apresentei uma
ernenda, que recebeu o no 2, e que dir "Da irnplementaçâo do disposto no
art. 10 desta resoluçao, não poderá resultar perda pare a COPASA e para a
COMIG, responsabilizando-se 0 Tesouro do Estado pelo cumprirnento do
disposto neste artigo". Foi essa emenda, de autoria da Bancada do PT, que
possibilitou a subernenda Clue colocou as acOes da CEMIG no interior dessa
segurança a COPASA, garantindo, portanto, esse acordo. Então, gostaria de
encaminhar favaravelmente a aprovaçâo do projeto, lembrando que,
felizthente, a Assernbleia Legislative nâo discute e não discutira, neste
Governo, a venda de 49% do capital da COPASA. Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Em votaçao, o Substitutivo no 1,
que recebeu parecer pela rejeiçao, salvo ernendas. Os Deputados que o
aprovarn permaneçarn corno se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitado. Ern votaçâo,
o projeto, salvo ernendas. Os Deputados que 0 aprovam permaneçarn coma
se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçâo, a Subemenda no I a
Emenda no 2 e a Emenda no 3, Clue receberam parecer pela aprovaçâo. Os
Deputados que as aprovarn perrnaneçarn como se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovadas. Em votaçâo, a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela rejeiçâo.
Os Deputados que a aprovam perrnaneçam como se encontrarn, (- Pausa.)
Rejeitada. Está, partanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Resoluçao no
408199 corn a Emenda no 2 na forma da Subemenda n o 1 e corn a Ernenda no
3. A Cornissao de Fiscalizaçao Financeira.

o Sr. Presidente (Deputado Rérnolo Aloise) - Votaçflo, em 1 0 turno, do
Projetp de Lei no 187/99, do Deputado Rogério Correia, que institui o
Programa de Forrnaçao do Patrimônio do Seryidor Püblico Estadual, revoga a
Lei no 5.719, de 22/6171, e dé outras providéncias. 0 parecer da Camissao de
Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitada pelo Plenário, A
Comissao de Administração Püblica perdeu prazo pare emitir parecer. A
Cornissao de Fiscalizaçao Financeira opina par sua aprovaçao na forma do
Substitutiyo no 1, Clue apresenta. Emendada em PlenAria, voltou o projeto a
Carnissao de Fiscalizaçaa Financeira, que opina pela rejeiçao do Substitutivo
no 2 e pela aprovaçao das Emendas n o

s 1, 2 e 3, Clue apresenta. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Paulo Piau, ern que solicita, na forma regimental,
preferéncia para a votaçâa do Substitutivo n o 2 ao Projeto de Lei no 187/99.
Ern votaçao, 0 requerimento. Os Deputados Clue o aprovam perrnaneçarn
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como se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitado.

o Deputado Sebastiao Costa - Solicito verificaçâo de votaçâo, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - E regimental. A Presidéncia
vai proceder a verificaçao de votaçâo pelo processo eletrônico. Para tanto,
solicita aos Deputados que ocupern seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votação par meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votararn "sim" 14 Deputados; votaram "não" 30

Deputados; nao houve nenhum voto em branco, totalizando 44 votos. Está,
portanto, ratificada a rejeiçâo do requerimento.

Declaraçâo de Voto
O Deputado Hely TarqUInio - Gostaria apenas, Sr. Presidente, de dizer que

votei "aim", mas houve urn equivoco da minha pane, porque esqueci de
digitar a minha presença. 0 erro nâo foi técnico, fol meu mesrno.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastiâo Costa.
o Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores da imprensa, nao queremos discutir aqui o mérito desse
projeto de lei, mesmo porque estamos na fase de votaçao. Estarnos aqui, sim,
para lembrar que a Assernbléia Legislativa perdeu, ha poucos instantes, uma
grande oportunidade de permitir que tivéssernos outra chance de fazer justiça
âqueles que dispãern de recursos do PASEP, que não seriam,
consequentemente, encaminhados ao caixa ünico do Estado.

Par falar em caixa Unico do Estado, ha poucos dias, quarido esteve aqui na
CPI dos Fundos - ainda Presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais -, 0 hoje Secretanio da Fazenda disse que, pessoalrnente, era contra a
existéncia do caixa ünico do Estado. E talvez em razão disso que 0 Deputado
Sebastiao Navarro, que e Lider do meu partido aqui na Assernbléia, tomou a
iniciativa de propor o Substitutivo n° 2 20 Projeto de Lei n° 187/99, para que
esseprojeto pudesse ter ampliada a sua eficácia e, conseqüenten,ente, fazer
justiça âqueles que tern expectativa de abler recursos do PASEP. Par esta
razäo e que venho aqui: para dizer que 0 Substitutivo n o 2, que
autornaticamente será votado aqui em segundo lugar - jã que 0 requerimento
do ilustre Deputado Paulo Piau não logrou êxito neste Plenàrio -, tern uma
importáncia muito grande; merece, portanto, ser avaliado aqui no Plenário.

Para se ter urna idéia, a justificaçào pam o Substitutivo n° 2, que 0
Deputado Sebastiâo Navarro Vieira procurou mostrar a esta Casa, é a
seguinte: "0 Projeto de Lei n° 187/99, do Deputado Rogério Correia, visa
cancelar a adesâo do Estado de Minas Gerais ao Prograrna de Formaçâo do
Patrirnonio POblico do Servidor PUblico - PASEP -, instituido pela Lei
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Complemeritar n o 8, de 3/12/70, 20 mesmo tempo ern que cria 0 referido
projeto no âmbito do Estado.

A justificaçao apresentada pelo nobre parlamentar para tal medida baseia-
se no fato de 0 referido Prograrna não ter atingido seu objetivo principal - ode
forrnacâo do patnirnônio do servidor pUblico -, além de representar para o
Estado uma aplicação de recursos maior do que o beneficio pago pela Uniao
aos servidores estaduais.

Designado relator da rnaténia na Cornissâo de Administração PUblica,
estávanios realizando estudos para emissâo do parecer quando fomos
surpreendidos par urn requerimento que motivou remessa irnediata da
maténia para a Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária, sern
que pudéssemos concluir nosso trabalho. Ou seja, na prôpria Comissao de
Administraçfio PCjblica ele poderia ter passado par urna modificacâo profunda.
Mas, em face da exigéncia regimental, que as vezes atropela a situaçao de
fato existente, um projeto de tamanha irnportância ficou prejudicado.

"Concordamos corn o autor da proposição relativarnente ao fato de que as
recursos hoje pagos pelo Estado a União e destinados ao PASEP poderao
trazer rnaiores berieficios se aplicados peto prôprio Estado. Entretanto,
entendemos ser necessário, revogada a Lei n° 5.179, de 2217/71, que
propiciou a adesao do Estado 20 PASEP, apresentar urna proposta mais
ampla pam o Programa de Forrnaçâo do Patrirnônio do Servidor e dos
Militares do Estado de Minas Gerais.

Par ease rnotivo estamos encarninhando esse substitutivo, que define
vérios aspectos novas do Programa, tais como a gestào e a tiscalizaçâo dos
recursos, o percentual para a aplicação nos projetos de aperfeiçoamento do
servidor, bern como a previsâo de saque em caso de exoneraçâo dos
servidores nâo estáveis. Essa Ultirna inovação faz-se necessánia em virtude
da Emenda Constitucional n° 19, de 4/6/98, que, mediante o art. 21, alterou a
redaçio do art. 169 da Constituiçao Federalj possibilitando a exoneraçâo dos
servidones estáveis e nâo estáveis, corn previsão de indenizacâo apenas para
as prirneiros. Do nosso ponto de vista, o Estado, a exempto da iniciativa
privada, deve, em caso de exoneracâo, garantir ao servidor,
independenternente da questâo da estabilidade, uma indenização que the
possibilite enfrentar a periodo em que estiver a procura de novo trabalho.
Esperamos que essas propostas possam contribuir para urna discussão mais
aprofundada da rnatéria."

Essa foi a justiflcaçâo. Nos ontem estivemos aqui a defender direitos dos
servidores contratados do Estado h6 muitos anos. Depois fornos
surpreendidos par urn Deputado da base de apoio do Governo, que disse que
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O direito dos servidores ficou assegurado na Constituicao de 1988. Nâo, nâo
flcou. All ficararn assegurados Os direitos dos que estavam em atividade, sern
interrupção, entre 5/10/83 e 1988. Os outros, não. Quem teve interrupçâo de
urn dia naquele periodo nao obteve estabilidade constitucional. Defendemos
ontem, e vottamos hoje a seguir a mesma linha, o que o Deputado Sebastiâo
Navarro Vieira propöe aqui. E garantir ao servidor liberdade de acesso aos
recursos que Ihe pertencem, quando do seu desligamento do Estado corno
servidor que O

Outro detalbe que quero lembrar aqui e o seguinte; 0 próprio Secretário,
quando Presidente do BDMG, disse aqui, na CPI dos Fundos, que achava
que o caixa Unico tem engessado as açöes do Estado de Minas Gerais.
Tatvez inspirado por isso, o Deputado Sebastiao Navarro Vieira quer que
esses recursos sejarn destinados, sim, com identidade e autonomia, de cada
conta pars cads servidor que estiver prestando servico ao Estado de Minas
Gerais. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sra. Deputada,

emiti parecer favoravel a esse projeto do Deputado Rogério Correia na
Comisso de Constituiçäo e Justiça. No entanto, fui alertado pelo Deputado
Sebastiao Navarro Vieira, que fez o Substitutivo n o 2, de que, infelizmente,
isso nâo foi do conhecimento do Deputado Rogério Correia. Esse substitutivo
veio melhorar o projeto do Deputado Rogerio Correia.

Essa condicao de tirar o PASEP ca administraçâo federal para passá-lo
pars os Estados já está acontecendo em vários Estados e ate em municipios.
E uma atitude que està na direcâo correta, e concordamos corn o projeto. No
entanto, o substitutivo do Deputado Sebastiäo Navarro Vieira traz dois
aspectos extrernarnente importantes para o servidor pUblico. Ha urn
questionamento de alçada juridica, mas corn relaçao as contas
individualizadas. Se esse recurso for recoihido e jogado no Tesouro do
Estado, evidentemente ficará sem marca, sem funçâo, e poderá prejudicar 0
funcionalisrno póblico.

o segundo aspecto extremamente importante é a criaçäo de um conselho
pars fiscalizar os recursos do PASEP pars o funcionalisrno pUblico do Estado
de Minas Gerais. Portanto, ha duas caracteristicas importantes no
Substitutivo no 2, razâo pela qua] pedimos que se invertesse a ordem de sua
votaçâo, pars que näo ficasse prejudicado pela possivel aprovaçâo do
Substitutivo no 1. Vou tornar a liberdade, dentro do rneu tempo, pars ler a
justificativa feita pelo Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, que traz todos os
esclarecirnentos.
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Peço aos Deputados que reflitam - e ate mesmo o Deputado Rogerio

Correia e o Lider do Governo - e quem sabe ainda dá tempo de, na votaçao
de 20 turno, incorporar as boas idéjas do Substitutivo no 2?

- Lé a justiflcaçao do Substitutivo no 2 ao Projeto de Lei n o 187/99, publicàdo
na ediçao de 8/7199.

Portanto, essa é a justiflcaçao apresentada pelo Deputado Sebastiao
Navarro Vieira. Esperarnos que haja compreensäo por pafle do autor e das
bancadas que defendem o Governo nesta Casa, para que possarnos
avançar, garantindo rnais acesso do funcionalisrno pUblico do Estado de
Minas Gerais a recursos que Ihes são devidos, Os do PASEP, agora no
ârnbito do Governo do Estado.

Tambem gostaria de dizer ao Deputado Rogerlo Correia que sabemos das
dificuldades do Govemo Federal, dos Govemos dos Estados e mesmo dos
Governos Municipais para se relacionarern corn o trabalhador, corn o
funcionário pUblico. Essa e urns condição do Brasil como urn todo. Por isso,
quando o P5DB, 0 PFL ou 0 PSN sobem a tribuna para defender causas do
trabaihador do Estado de Minas Gerais - corno fez a Oposiçao, alias corn
muita competéncia, no Governo passado -, isso faz parte do nosso dever
corno Oposiçao.

Não estarnos promovendo nenhuma demagogia com o servidor pUblico ou
corn as empresas püblicas estatais. As vezes, as bancadas situacionistas
ficam impedidas, pela própria pressâo do Governo, de defende-to. E isso
acontece em todas as instãncias, no Congresso Nacionat, nas Cãrnaras de
Vereadores e tarnbém na Assernbléia Legislativa. Sendo assim, a Oposiçao é
o grupo que está mais livre para defender causas nobres como a do
funcionalisn,o pUblico de Minas Gerais.

Assim, gostaria de soticitar-Ihes esse empenho para que possarnos
absorver as quatro idéias, que são rnuito boss, do Deputado Sebastiao
Navarro Vieira, incorporando-as para meihoria do projeto e para beneficio dos
funcionarios püblicos, sern prejuizo do Governo do Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a paiavra, o Deputado Joao Leite.
O Deputado João Leite* - Gostaria de encarninhar favoravelmente ao

Substitutivo no 2, apresentado pelo Deputado Sebastiao Navarro Vieira. So de
passarmos os olhos pelo projeto de lei e pelo Substitutivo no 2, percebernos a
dirnensao de algo que foi pensado, estudado corn cuidado pelo Deputado
Navarro Vieira e que, sem dUvida, poderá trazer a oportunidade de urns
participaçao maior dos servidores naquele programs.

E Iamentável que não tenhamos urn tempo maior pars discutir esse projeto
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e, especialmente, algurnas coisas previstas no Substitutivo n o 2 e que, no
projeto, estão ausentes. Destacaria Os arts. 90 e 10, que dizem 0 seguinte:

- Lê Os arts. 91 e 10 do Substitutivo n o 2 ao Projeto de Lei no 187/99,
publicado na edicao de 8/7/99.

F Os outros artigos vâo tratando de cada questão importante. Sabernos que
existe a possibilidade de dificuldade no art. 5 0, que diz que a Secretaria da
Fazenda, a qual competirA a administração do prograrna, providenciaré a
abertura de contas individualizadas para cada servidor ou militar em
instituiçaes financeiras püblicas ou privadas, autorizadas pela referida
Secretaria Não ha düvida de que 0 substitutivo do Deputado Sebastião
Navarro Vieira faz urn tratarnento pormenorizado da questâo, dando
oportunidade a uma discussao mais ampla da proposta. 0 projeto de lei trata
superficialmente da questâo, e fica claro que não foi detidarnente discutido.
Os servidores nao tiveram, novarnente, a oportunidade de se manifestarem,
dizendo corno querem essa transferencia. A transferencia desses recursos é
boa para o Estado? Nós pensamos que sim. São recursos do Estado, rnas,
ao mesmo tempo, são recursos dos servidores, que teriam que ser chamados
a discutir a questão. Votaremos, apressadarnente, em 10 turno, sem ter a
opor-tunidade de urna audiência püblica, de charnar o conjunto dos servidores
pübkcos a opinar sobre a questão. Não ternos, no projeto, um conseiho pare
fiscalizar as contas, as depositos. Temos aqui algo bern superficial e, se
pudéssenios aprovar 0 Substitutivo no 2, teriamos algo mais amplo, corn a
presença de representantes dos servidores dos Poderes estaduais. Mas,
nessa proposta, os servidores ficam de fora. Os servidores não tern lugar
para discutir a questão, nao terão a oportunidade de discutir sobre Os
recursos que Ihes pertencern. Aqui estamos, em nome da Bancada do PSDB,
sendo que a PFL ja se manifestou, e gostarlamos de ver aprovado 0
Substitutivo no 2, porque ele dá acesso ao servidor, dà oportunidade para a
criaçâo de um conseiho para acompanhar a situação, o que e, sern düvida,
democrâtico. Esse dinheiro é do servidor pOblico, e ele deveria ter a chance
de opinar, fazendo parte desse conselho. Da maneira corno vai ser votado
aqul, là que o requerirnento do Deputado Paulo Piau foi rejeitado, corremos o
risco de aprovar urn projeto que deixa de fora o major interessado, que é o
servidor pUblico dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, alérn do
servidor do Ministerio PUblico. Gostaria de encarninhar favoravelmente ao
Substitutivo no 2, que tratou corn rnuito cuidado a questâo, ao contrário do
projeto de lei, que a trata superficialmente e não dà acesso ao servidor
pUblica Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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O Sr. Presidente - Ern votaçâo, 0 Substitutivo no 1, que recebeu parecer

pela aprovaçâo, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam perrnaneçam
como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Corn a aprovaçâo do Substitutivo
no 1, fica prejudicado 0 Substitutivo no 2. Ern votação, as Emendas n o

s 1 a 3,
que receberam parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que as aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Està, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 187/99 na forma do Substitutivo no
1, corn as Emendas n

o
s 1 a 3. A Comissao de Fiscalizaçao Financeira.

Declaraçoes de Voto
O Deputado Joao Leite - Sr. Presidente, querernos declarar o nosso voto.

Votarnos contrariarnente, porque achávarnos que, quanto ao Substitutivo n o 2,
a possibilidade da participaçâo de um conselho acornpanhando essas contas,
a esses recursas que estarâo colocados no caixa Qnico do Estado, seria
importante ter esse acompanhamento, que seria dernocràtico, inclusive corn
urna discussão rnaior para criação de urn fundo especifico para colocação
desses recursos, que pertencern aos servidores pUblicos.

Por isso, votamos contrariarnente ao Substitutivo no 1, ao projeto e as
ernendas. Queriamos votar favoravelmente ao Substitutivo no 2 e
principalrnente, que tivéssernos urn tempo maior, com a presença dos
servidores püblicos, para discutir essa transferéncia.

Como os servidores pUblicos gostariam de ver colocados esses recursos
que Ihes pertencern? Por isso, votamos contrariarnente.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, votamos favoravelmente,
tanto ao Projeto de Resoluçao no 408 quanto ao Projeto de Lei n o 187, do
Governador Itamar Franco, que recebeu emendas do Deputado Rogérlo
Correia, do PT. Houve uma discussao sobre esse Projeto de Lei n o 187, corn
emendas do Deputado Rogerio Correia, e os dois vão beneficiar a Estado de
Minas Gerais. E nosso cornpromisso votar realmente apOs a discussão.

A Resolucao no 408 possibilita que 0 Estado de Minas Gerais possa
ressarcir a COPASA, se houver alguma perda. Houve uma participaçao
efetiva do SINDAGUA, e, alem dos Deputados rnencionados aqui da tribuna,
quero registrar a efetiva participaçâo do PT, sobretudo do Deputado Rogério
Correia.

Esse outro projeto certamente vai beneficiar o Estado de Minas Gerais, pois
os recursos do PASEP, ao inves de irern para 0 Governo Federal, ficarao em
Minas Gerais.

0 Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a Deputada Maria Tereza
Lara ja disse tudo, mas a idéia é de que o excesso que vai para 0 PASEP,
que vai para o Governo Federal, garanta o mesrno beneficio que 0 setvidor
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tern, so que passando a ser gerenciado .pelo Estado de Minas Gerais.

o Deputado Sebastiao Navarro Vieira apresentou propostas que considero
interessantes, qua devem ser estudadas, inclusive a de criação de urn
conseiho para gerenciar esse beneficio criado. Devernos analisar isso em 20
turno e, se for possivel, chegar a urn consenso. E possivel a apresentaçào de
uma emenda nesse sentido. 0 interesse e manter o beneficio, mas, ao invés
de deixarrnos para o Fernando Henrique pagar juros de divida externa, que o
Estado utilize-o melhor.
o Deputado Sebastiâo Costa - Sr Presidente, quero dizer que todos nOs

sornos favoráveis ao projeto. Queremos que os recursos fiquem em Minas
Gerais. 0 que o Deputado Sebastiao Navarro Vieira propunha, corn o que o
IJeputado Rogério Correia concorda - e podemos fazer o nosso
agradecimento pUblico - e reavaliar as duas propostas para 0 2° turno.

Fica assim declarado o rneu voto, que não é contra o projeto dele, é a favor
do substitutivo do Deputado Sebastiao Navarro Vieira.

o Deputado Hely TarqUinio - Tarnbérn quero dizer que votarnos contra o
projeto, mas sornos favoráveis a essa reflexão, que deveriamos fazer no 2°
turno, para siritetizar as nossas idéias, como propôs o Deputado Rogério
Correia, e analisar a proposta do ilustre Deputado Sebastiâo Navarro Vieira
de criar urn conseiho que possa gerir esse fundo.

o Sr. Presidente - Discussâo, ern 20 turno, do Projeto de Lei n o 315/99, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a
carga tributária do ICMS nas operaçoes internas corn conglornerados de
rnadeira. 0 projeto encontra-se em regime de urgéncia, em virtude do acordo
de tlderes votado pela rnanhã. A Cornissao de Fiscalizaçâo Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussào, o
projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dairno Riheiro da Silva.
• Deputado Dalrno Ribeiro Silva* - Sr. Presidente, carissimos colegas,

representantes do SINDIMOVEIS, de Uberaba, INTERSIND, de LIbá,
ABRACAVE e SATIPEL, indUstria moveteira, trabalhadores do setor, demais
ernpresas dessa cadeia moveleira, irnprensa aqui presente, meus senhores e
rninhas senhoras, desde que assurnimos o rnandato, estamos extrernarnente
preocupados corn o desenvolvimento e corn o progresso do nosso Estado.

Desde 0 rnês de fevereiro, debruçamo-nos sobre a causa do setor
rnoveleiro de Minas Gerais. 0 nosso Estado e o 5° polo rnoveleiro do Brasil, e
Ubá e o 30 do Estado. Reunirnos várias estatisticas, pesquisarnos e
apresentamos o Projeto de Lei n° 315/99, que, sem dUvida algurna, dé ao
Estado fortalecirnento em suas divisas, gerando empregos e trazendo
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desenvolvirnento para 0 nosso povo e a nossa genie. Confesso a todos os
meus colegas que, pare rnirn, e motivo de muita satisfaçao, ategria e honra
parlamentar estar nesta tribuna, diferentemente das outras vezes em que aqui
estive. Aqui estou para pedir a todos os meus distintos pares que me
acompanhern nesse projeto, porque, sern dUvida algurna, ele representa o
desenvolvirnento e o progresso do nosso Estado.

Neste mornento em que estamos encerrando essa votação, conflo na
atuaçâo do parlamentar. Esta Casa tern dado exemplo em todos os
segrnentos, tern dado demonstraçao inequivoca de exernplo ao Estado e ao
Brasil pelas suas polérnicas. Tenho certeza absoluta de que sempre
praticarnos o trabaiho eat, voltado aos interesses de Minas e do Brasil.

Faço questâo de falar bern alto, porque bern alto Minas está e bern alto
estamos acompanhando 0 nosso trabalho nesta Casa legislativa, corn
honradez, dignidade e corn exemplos de trabalho. Vamos procurar o
desenvolvimento do nosso Estado, vamos gerar empregos, porque somente
nOs, parlarnentares unidos, representarnos o segrnento de todo o povo
rnineiro.

Temos certeza de que, confiantes ern nosso trabaiho e confiantes nesta
Casa Legislativa, poderernos resgatar mais empregos, mais trabaiho e, acirna
de tudo, a arrecadaçâo em nosso Estado. Peço a todos que me
acompanhem, votando "sim", ou seja, votando pela aprovaçao desse projeto
que, sem düvida algurna, ira resgatar urn sonho da indüstria moveleira, que é
a reduçâo do ICMS, propiciando a construçâo de indUstrias e escolas.
Estaremos sempre juntos nesse paradigms maior qua é o desenvolvimento
do trabalho e da honradez do povo mineiro.

* - Sem revisâo do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
0 Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, representantes

da indüstria moveleira de Minas Gerais, rninhas senhoras e meus senhores,
gostaria de cumprirnentar o Deputado Dalmo Ribeiro Silva pela apresentaçâo
desse projeto, que tern real irnportância e significado nâo apenas para a
indüstria moveleira, rnas para todo tipo de indcistria em Minas Gerais. Ternos
acornpanhado esse setor, tanto que, quando ocupávarnos a Secretaria de
Ciencia e Tecnologia, urn dos prograrnas era exatamente 0 aproveitarnento
das florestas plantadas. Havia a participaçao da ABRJACAVE e do
SINDMOVEIS. 0 programa, que nos preocupava rnuito, estava relacionado a
area plantada do Jequitinhonha. Sabemos que a Secretaria de Clencia e
Tecnologia continua corn esse programa. Dele sairá nâo apenas um novo
polo moveleiro para o Estado, rnas tarnbém indUstrias que agregarâo valor a
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esse produto de Minas Gerais, que tern a maior reserva de floresta plantada
do Pals. Corn essa cornpetitividade, quando se tern urn projeto, reduzindo 0
ICMS de 18% para 12%, isso terA uma implicação no preço final ao
consumidor e na cornpetitividade da indUstria e das empresas comercials do
rarno em nosso Estado. Isso é fundamental, porque, Se flaG aprovarmos esse
projeto, esse setor de Minas nao terá condicoes pars competir corn o setor
moveleiro de São Paulo. Corn a aprovação desse projeto, Minas estará dando
condiçOes nao apenas de cornpetitividade, rnas tambérn de crescimento e,
mais ainda, de geração de novos ernpregos. Portanto, além de solidarizar-me
coni o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, peço aos nossos colegas 0 apoio a
esse projeto, para que Minas Gerais mostre que sabe acompanhar a
evolução de urn setor que tern total significado pars o nosso Estado, que está
em ascensão e que precisa, neste mornento, do apoio desta Casa e do
Governo mineiro. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Paulo Piau.
• Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, subo a esta

tribuna, como fizeram o Deputado Mauro Lobo e o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, autor do projeto, pars pedir urn voto de confianca dos companheiros
Deputados corn relação ao Projeto de Lei n o 315/99. Nós realrnente estamos
fazendo oposicão ao Governo do Estado, e jã disse aqui da irnportância de
faze-la, mas quero reafirmar que o PSN, PSDB e o PFL apOiam todas as
boas causas tratadas ern propostas vindas dele. Portanto, queremos ser uma
oposição diferente e construtiva, Clue visa ao desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais. Não somos daquele tipo de oposição que torce para que 0
Governo dé errado, porque, assirn, certarnente o povo do nosso Estado
estará sendo prejudicado. Urn caso tipico e o do Projeto de Lei n° 315/99, do
Deputado Dalrno Ribeiro Silva, Clue, corn rnuita sabedoria, faa a proposta de
se abaixar o ICMS dos mOveis e dos insumos para fabricá-los, de 18% para
12%. Outros Estados ja o fizeram, e, portanto, estamos perdendo
competitividade para eles, sobretudo pam o Estado de São Paulo, que jà tern
essa carga tributária ajustada. Para que Os Deputados possam ter urns prova
concreta da gravidade da situação, lembro que, ern Uberaba, existe
fabricação das chamadas chapas de aglornerado. Mas uma indOstria que
nasceu em Uberaba, em seu polo moveleiro, a Galdêncio, está indo buscar as
chapas em São Paulo, a GOOkrn, porque as produzidas em Uberaba não são
competitivas em relagão as daquele Estado. No Estado de Minas Gerais,
recolhem-se 18% de ICMS, e, no Estado de São Paulo, 12%. Esses 6% de
thferença suprern o frete desse produto Clue está abastecendo as indUstrias
daquela cidade de que tenho conhecirnento. Portanto, essa medida Cleve
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receber o nosso aplauso, assirn como o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e o
Governador Itamar Franco, Clue tambérn enviou urn projeto dessa natureza
para a Casa. Entretanto, já havia 0 projeto do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Estarnos aplaudindo essa atitude, que, corn certeza, fortalecerá a indUstrja e
os serviços do nosso Estado, alérn de gerar, corno está escrito em uma placa,
neste Plenario, rnilhares de ernpregos, pois aqui ternos rnadeira e podemos
construir urn grande polo moveleiro, para servir a todo o Pals. Sendo assim,
peço aos nobres pares que votem "sim" pars ease projeto, que e inteligente e
irnportante para o nosso Estado. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, 0 Deputado Adelrno Carneiro Leão.
o Deputado Adelrno Carneiro Leao - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, queria, iniclalrnente, manifestar
aqui 0 rneu desejo de que, neste nosso Brasil, pudéssemos ter urna estrutura
tributária justa, não tendo os Estados valores diferenciados, de tal maneira a
prejudicar o interesse dos produtores e dos consumidores. Lamentavelmente,
ainda não existe urna reforrna tributària e urna legislaçao tributària Clue
possarn garantir uma politics mais justa, mais adequada, de respeito entre os
Estados. Estamos acompanhando a persistência de uma guerra fiscal, que
tern causado prejuizos aos interesses do Pals.

Queria aproveitar, tarnbérn, a oportunidade pars parabenizar nosso colega,
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por sua iniciativa e decisâo de encaminhar
urn projeto de lei que trata do setor moveleiro, da mais alta relevãncia para o
nosso Estado. Tenho a certeza de que, corn a redução de ICMS em relaçao
ao setor rnoveleiro, todos em Minas Gerais ganharao. Ganharao as indOstrias,
os consurnidores e o Estado de Minas Gerais, porque a produto aqui
fabricado, aqui produzido poderâ ser negociado em nosso Estado, fazendo
corn que, seguramente, apesar da reduçao do ICMS, a quantidade de
recursos que varnos receber serà aumentada. Talvez São Paulo possa perder
uma parte desses recursos, porque aiguns produtos nossos estavam sendo
negociados no Estado de São Paulo, sendo as notas fiscais emitidas nesse
Estado.

Tenho o entendirnento de que todos irâo ganhar. A minha expectativa é a
de que, corn a aprovação dessa lei, Ubà tenha urn salto no crescimento,
ganhando mais corn a indUstria là instalada. Tenho a certeza de que, corn a
aprovaçao da lei, Uberaba estaré reconhecendo 0 esforço e 0 traballio dos
parlarnentares em favor de Minas, ern favor do Triãngulo. Além disso, como o
Deputado Mauro Lobo jà citou, em vista da reduçao do ICMS, novos setores,
novos pOlos moveleiros poderão ser desenvolvidos em Minas Gerais, talvez
no vale do Jequitinhonha, corno urn fator de crescimento para aquela região
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tao sofrida. Entâo, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, mais urna vez Minas Gerais
estará ganhando corn a aprovaçâo dessa lei, que favorecera a todos nôs,
contribuindo para o desenvolvimento e o crescimento do nosso povo, da
nossa indüstria. Parabéns pela iniciativa. Estamos tendo, mais uma vez, urn
salto de qualidade, so propormos leis justas, que favorecem o crescirnento e
o desenvolvimento de nosso Estado. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que 0 aprovarn
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Esté, portanto,
aprovado, ern 20 turno, a Projeta de Lei no 315/99 na forms do vencido em 10
turno. A Comissao de Redação.

DeclaraçOes de Voto
o Deputado Marcia Cunha - Sr. Presiderite, Srs. Deputados, tenho a

certeza de que - e falo em nome dos companheiros do PMDB, especialmente
daqueles que talvez nao possam fazer usa da palavra para declarar seu voto
- nos, da Bancada do PMDB, sern dUvida alguma, votamos unanirnemente a
favor desse projeto, por saber que ele faz näo apenas justiça, mas também
traz, segurarnente, rnaior arrecadação para o Estado. Ternos de contribuir
dessa forma, ou seja, trabaihando, fazendo justiça tributária, mas, ao rnesmo
tempo, aumentando a base de arrecadação.

Dessa forma, Sr. Presidente, comunico a esta Casa que nos, da Comissäo
de Fiscalização Financeira, conversamos corn o Secretário da Fazenda, que
viré a esta Casa, a tim de conversar conosco sabre as desoneraçOes fuscais.
Não podernos conviver corn essa balb(irdia tributária existente no Pals, que
leva alguns Estados e alguns municipios a urna verdadeira guerra fiscal.

Sr. Presidente, aproveitando o ensejo, este Deputado, Presidente da
Comissao de Fiscalizaçâo Financeira, quer levantar urns questâo de ordem,
perguntando a V. Exa. se a Mesa tern conhecirnento e, se teve conhecirnento,
por que não informou a Comissâo sobre o evento denorninado Congresso
sobre o Orçarnento Póblico.

Como Presidente da Cornissao de Fiscalização Financeira, não falo por
rnim nem apenas pela Cornissãa, mas em respeito a todas as comissOes
temáticas desta Casa. E, portanto, em nome de todas elas que trago essa
questão. Quando, por rneio de requerimento, solicitamos a realizaçäo de
algum trabaiho nesta Casa, a Mesa sernpre nos orienta a tratar corn a
comissão temática. Então, estranha-nos rnuito que a Comissão de
Fiscalizaçäo Financeira nâo tenha conhecimento de urn assunto dessa
natureza e iniportância. 0 Deputado Miguel Martini foi convidado corno
Deputado - pois, como todos sabemos, trata-se de matéria que dornina muito
bern -, nao corno membro da Comissão de Fiscalizaçâo Financeira. Consultei
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todos Os outros rnernbros da Comissao, e nenhurn deles tern conhecirnento
disso. Portanto, Sr. Presidente, é em respeito a Comissão de Fiscalizaçao
Financeira - porque sou seu Presidente neste momenta, rnas, provavelrnente,
daqui a dais anos não o serei rnais - e a todas as outras comissôes que está
Presidéncia gostaria de ser informada do rnotivo pelo qual a Comissao não
tornou conhecimento desse importante evento. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

0 Deputado Bend Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de aplaudir a aprovação desse projeto, que e de longo
alcance, e, em particular, esse ilustre colega do Sub de Minas, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que está em seu primeiro rnandato nesta Casa e Ia
conquistou a todos nos, por sue humildade e competencia. Por sua pessoa,
quero abraçar o Prefeito de Ouro Fino, José America, que ajudou a trazer
para esta Casa esse grande Deputado, Dalmo Ribeiro Silva. Quero dizer que
esse é urn projeto de longo alcance, e nossa Zona da Mats tarnbérn está
agradecida a V. Exa., porque tem, na indüstria rnoveleira, urna de sua
alavancas. Cidades como Ubâ, Tocantins, Rodeiro e Guidoval vivem da
indüstria rnoveleira. Portanto, a redução dessa aliquota coloca Minas em
situacão de igualdade corn a Estado de São Paulo e dá aos representantes
dessa indUstria e a seus empregados a aportunidade de ter meihares
condiçaes. Além disso, vai aumentar a arrecadaçao para o Estado de Minas.
Para mim, portanto, hoje V. Exa. marcou aqui urn gol de placa. A Assembleia
está de parabens.

Quero agradecer tambérn aos cornpanheiros do POT, que, par
unanirnidade, votaram cam V. Exa., assim como aos autros Deputados desta
Casa, que também a acompanhararn e derarn a V. Exa. a respaldo de que
precisava pars viabilizar esse projeto. Parabenizamas tarnbém 0 Governador
Itamar Franco, pois sabemos de sua solidariedade a esse projeto. Obrigado,
Sr. Presidente.

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria
de cumprirnentar a iniciativa feliz do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Ao
mesmo tempo, por tambérn ser um homem pertencente ao segmento
moveleiro no Estado de Minas Gerais, corn base no MunicIpio de Contagem,
acho de fundamental importãncia iniciativas corno essa, que, sem dUvida,
redundam em beneficio para o povo do Estado, por meio da geração de
novas oportunidades de trabaiha e da recuperação econômica dos tributos
deste Estado, tao vilipendiados pela concorrência desonesta dos outros
Estados, par essa guerra fiscal travada, infelizmente, neste Pais.

Quero cumprimentar a segrnenta organizado maveleiro, aqui preserite, e
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dizer que o grande vencedor, corn a aprovaçâo desse projeto - sabernos
perfeitarnente da hurnildade do nosso caro Deputado -, é 0 povo do Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado. Felicidades Deputado, continue assim,
trabaihando ern prol da querida gente de Minas Gerais.

Em nome da Bancada do PL abraço V. Exa., corn urn voto de confiança
nesse trabaiho astuto de V. Exa. Muito obrigado. (- Palmas.)

o Deputado Hely Tarquinio - Gostariarnos, em norne do P5DB e em rneu
norne, embora saibamos que o Deputado Márcio Kangussu val falar tambern,
de parabenizar o ilustre Deputado do Sul de Minas, Dalmo Ribeiro Silva, pela
iniciativa, pelo exemplo que introduz nesse inicio de legislatura e nesse firn de
semestre, e que esse exemplo seja seguido tambérn nos outros setores.

Quero cumprimentar a indüstria moveleira de Minas, coma urn todo,
Uberaba sera privilegiada, assirn como outras cidades, e, sobretudo, isso vem
rnostrar que precisarnos acabar corn essa guerra fiscal. 0 Congresso
Nacional precisa votar rapidarnente a reforma tributária e fiscal, e esse
exemplo precisa ser seguido, porque varnos ter aqui outras incursôes para
reduzir ICMS, pars facilitar emprego para o povo de Minas Gerais. Parabéns,
mais uma vez a você, Dairno, pela iniciativa. (- Palmas.)

o Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nobre colega
Dairno, ficamos muito felizes corn a sua irilciativa. Recebi incurnbencia de
dizer, em norne do Deputado Joao Batista, ern nosso norne, e no de toda
Bancada do PDT, que esse projeto, como rnuito bern disse 0 Deputado
Agostinho Silveira, é urn projeto que beneficia todo o povo de Minas Gerais. E
Curvelo, a minha cidade, està iniciando urn projeto moveleiro. Arnanhâ
terernos urn grande f6rum na cidade e corn muita alegria terei 0 prazer de là
anunciar nesse fOrum, a votação aqui da Assembléla do projeto que beneficia
ease setor. Jã iniciarnos a. projeto là corn essa vitOria, o que muito nos
ajudará. Entâo, em noire tarnbérn do povo de Curvelo, agradecemos ao
nobre Deputado pela feliz iniciativa. (- Palmas.)

o Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nâo poderia
deixar de cumprirnentar o nosso nobre colega Deputado Dalmo Ribeiro, que
tern urna atua(;âo briihante nesta Casa. Chegou aqui recenternente, e tern
feito urn trabalho brilhante. Deputado Dalmo, quero cumprirnentá-lo e a todos
os rnoveleiros do Estado de Minas Gerais e dizer que esse projeto fol tao
importante que ate o Governador mandou urn projeto mais ou menos
equiparado corn o do Deputado Dalmo Ribeiro. Tenho a certeza de que o
nosso Governadar Itamar Franco sancionarà ease projeto de irnediato e quern
vai ganhar corn isso é Minas Gerais, porque vai atrair moveleiros de outros
Estados. Entâo, em rneu norne e em nome da Bancada do PMDB, quero
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deixar meu abraço ao Deputado Dairno e a todo a setor moveleiré de nosso
Estado. Parabens, Deputado Dalmo. Muito obrigado. (- Palmas.)

o Deputado Màrcio Kangussu - Sr. Presidente, meu caro colega Dalmo
Ribeiro, quero parabenizé-lo pela feliz iniciativa de apresentar esse projeto
que, corn certeza, vai impulsionar a indüstria moveleira no Estado. Gostarja
tambérn de dizer, principalrnente ao SINDMOVEIS, aos trabalhadores e
empresàrios do setor moveleiro que esse projeto, ao ajudar toda Minas
Gerais, vai tambérn ajudar o vale do Jequitinhonha, como bern disse a
Deputado Adelrno Carneira Leâo. E agora, corn a inclusâo do vale do
Jequitinhonha na SUDENE, vocês terão rnais urn incentivo para se instalar là.
Estamos fazendo esse canvite ern norne do povo do vale do Jequitinhonha,
os incentivos da SUDENE, a ICMS diferenciado, 0 Banco do Nordeste là,
entâo, o vale do Jequitinhonha receberá todos vocés de braços abertos, para
irnpulsionar a desenvolvirnento do vale do Jequitinhonha. Obrigado. (-
Palmas.)

o Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, rneu prezado conterrâneo, colega
e amigo do Sul de Minas Gerais, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, queria, nests
oportunidade, parabenizà-lo em norne da Bancada do PFL par sua iniciativa.
A conscientizaçâo que nOs parlarnentares e que o Estado de Minas devernos
ter através do Governador Itamar Franco corn relaçâo a essa guerra fiscal é
de rnuita responsabilidade. Ela nos traz rnomentos de reflexao irnportantes. 0
setor moveleiro teve hoje uma conquista almejada, que foi, principalmente, a
da conscientizaçao de que rnais vale a perda do irnposto pela rnanutençâo do
emprego, 0 que é muito mais irnportante para a dignidade do ser humano.

Quero também alertar os colegas parlamentares, o Presidente da
Assernbleia e a Governa do Estado de Minas Gerais que temos que estar
atentos para a guerra fiscal, a guerra tributària. For qué? Porque està
ocorrendo hoje, dentro do Estado de Minas Gerais, urna saida rnuito grande
de empresas aqui instaladas, em virtude de concessOes feitas por outros
Estados, deixando-nos sern condiçoes de cornpetir. Isso vai trazer, num
futuro bern prOxirno, uma grande perda de arrecadaçao para Minas e, além do
mais, perda de ernprego, que significa perda da dignidade do hornern e do
chafe de farnilia.

Vocé, Dairno Ribeiro Silva, tern aqui hoje a solidariedade desta Casa. Nôs
ternos a responsabilidade de conscientizarmos o Governo sobre a que se
passa dentro do Pals e, principalrnente, dentro de Minas Gerais, ande ele tern
responsabilidades corn relação a essa guerra fiscal irresponsavel que outros
Estados vém trazendo para Minas Gerais. Parabens, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. (- Palmas.)
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o Deputado Féblo Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria apenas
de cumprimentar o nobre colega Dalmo Ribeiro Silva, Deputado que, desde
Os prirneiros dias nesta Casa, veni demonstrando sua capacidade e seu
dinarnismo. Gostaria de agradecer-Ihe por nos ter dado essa oportunidade de
votar urn projeto tao importante, urn projeto que signhficarã desenvolvimento e
que possibilitaré, pelo menos, que enfrenternos essa grande crise, nosso
grande fantasma, que e hoje o desernprego. Portanto, ao concluir nossas
palavras, gostaria de curnprirnentar o nobre colega Dalmo, todos os
Deputados que votaram a favor do seu projeto e os rnoveleiros aqui preserites
por essa grande conquista que, corn certeza, será o marco do
desenvolvimento da indUstria nioveleira de Minas Gerais. Muito obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero também ern meu nome e em nome
da Bancada do PT, dizer que votarnos favoraveirnente a esse projeto e nâo
poderiamos de deixar de manifestar nossos cumprimentos ac colega
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e tarnbérn as Iideranças do setor rnoveleiro
presentes nas galerias. Queria tambérn deixar registrado que todo projeto
construido corn as entidades, corn o povo organizado tern urn papel
fundamental, porque, alérn de conseguirmos avanços que beneficiarn a
comunidade, a participaçâo do povo realmente dá condiçoes efetivas de
construçâo de urna sociedade mais democrâtica.

Quero tambern registrar a necessidade urgente da reforma tributária neste
Pals, para que haja, de fato, justiça fiscal. (- Palmas.)

Discussão e Votaçâo de Pareceres de Redaçao Final
o Sr. Presidente - Parecer de Redacao Final do Projeto de Lei n° 315/99, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a
carga tributéria de ICMS nas operaçoes internas corn congiornerados de
madeira. Em discussão, o parecer. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo. Em votaçäo. Os Deputados que o aprovarn permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sançâo.

Declaraçoes de Voto
o Deputado DaInio Ribeiro Silva - Sr. Presidente, carissirnos colegas,

querido Prefeito de Ouro Fino que aqui se encontra prestigiando o povo ouro-
finense, carissirnos amigos do mundo moveleiro, sindicatos e trabalhadores,
estarnos muito satisfeitos e muito orgulhosos por terrnos chegado neste final
de tarde ao rnomento rnais importante para o setor moveleiro. Como disse,
estamos ha muito tempo preocupados, sin, em contribuir efetivamente para o
desenvolvimento de Minas Gerais. Essa e nossa pequena e modesta
colaboraçâo como Deputado em -prirneiro rnandato.

Fico rnuito feliz e honrado pelas manifestaçoes de rneus queridos pares e
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quero dizer que tenho respeito e admiraçao pela lealdade e amizade de
todos. Nâo poderia tambérn deixar de registrar, neste mornento, áminha
admiraçäo e o rneu respeito ao nosso Governador Itamar Franca, que tern
dirigido Os destinos de Minas Gerais de forma inequivoca. Tenho certeza de
que, corno eu, S. Exa. está pensando exatarnente como pensou sobre o
trabalho a ser desenvolvido no setor moveleiro, pela sua mensagern
encarninhada corn meu projeto.

Tanto o Governador de Minas Gerais como eu, modesto Deputado,
estamos, sirn, unidos corn muito mais força neste Poder Legislativo que
acaba de aprovar este projeto de lei. Agradeço a presence de todos Os
senhores que aqui prestigiam este grande momento histórico para Minas,
que, tenho certeza absoluta, ficará registrado nos anais de Minas Gerais.

Nâo poderia tarnbern deixar de apresentar a minha adrniraçao e o meu
respeito ao meu querido amigo Lider do Governo, Alberto Pinto Coelho, que,
sern düvida algurna, corn sua rnaneira fidalga, irnpar e cavalheira, sempre tern
conduzido de forma impar os destinos da Casa. A V. Exa., carissimo
Presidente Anderson Adauto, que tem, acima de tudo, se revelado verdadeiro
comandante dos destinos desta Casa Legislativa, o rneu respeito e a minha
admiraçâo. Muito obrigado a todos, meus carissimos companheiros, pela
aprovaçao deste projeto, que, sern dUvida algurna, trará o desenvolvimento e
O progresso para Minas Gerais. Muito obrigado.

o Deputado Marco Regis - Queremos dizer, a respeito do Parecer de
Redacao Final do Projeto de Lei n° 315/99, o qual acabarnos de aprovar na
nossa Comissâo, presidida pelo meu caro companheiro Deputado Elmo Braz,
juntarnente corn o Deputado Afiton Vilela, que tivemos a grata satisfaçâo de
aprová-lo de acordo corn o texto dado neste Plenário.

Nesta ocasiâo, quero cumprirnentar 0 Deputado Dairno Ribeiro Silva, autor
desse projeto, porque no rnomento em que todos se dirigiram ao microfone
para aplaudi-lo, estávamos na Cornissao e nâo tivemos essa oportunidade.
Gostaria de dizer que ontern, em pronunciarnento no nosso pinga-fogo, eu me
referia a V. Exa. como uma promessa desta legislatura. Assim, gostaria de
retiticar, V. Exa. é a revelaçao desta legislatura, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, pela sua postura digna, de homern correto, leal e cornpanheiro.

Acho que essa iniciativa de V. Exa., atendendo a reivindicaçöes do setor
moveleiro, poderia - ate sob sua orientaçao e dos companheiros da Casa -
ser ampliada, porque estamos diante de urn quadro de guerra fiscal, instalada
no nosso Pals entre as unidades federadas. Querernos dar urn exemplo,
ocorrido na legislatura passada, quando aprovarnos o pacote fiscal enviado
pelo ilustre Governador Eduardo Azeredo, em que promovernos a elevaçâo
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de aliquotas do ICMS de alguns produtos: quando cheguei em minha
Muzambinho, em uma padaria da esquina do bairro, o seu proprietário
solicitou-me gus eu apelasse ao Governador para rever essa elevação de
aliquotas, porque ele estava comprando cigarro em Campinas, a 150km, pois
a sua Ouro Fino esta perto de São Paulo. Estão trazendo as cigarros de fora
e vendendo mais barato do que se fosse pago a ICMS em Minas Gerais.

Assim, penso que, como na Zone da Mata, que está comprando do Rio,
temos que considerar outros produtos, pensar nisso, porque não adianta
impormos aliquotas elevadas pare determinados produtos, determinados
procedimentos, e esses mesmos produtos entrarem no Estado par outros
caminbos, de maneira camuflada. E Minas que Sal perdendo.

Parabens pela sue iniciativa. Que seja o prenUncio de aiguma coisa mais a
ser realizada nesta Assembleia Legislative.

3a Parte
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 2 a Fase da Ordem do

Dia, a Presidéncia passa a 3 8 Parte ca reunião, destinada a leitura de
comunicaçoes e a pronunciamentos de oradores inscritos.

Leitura de ComunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente di ciência ao Plenário da comunicação

apresentada pelo Deputado Antonio Carlos Andrada - falecimento do Sr. José
Sebastiao Moreira, ocorrido em 517/99, nesta Capital (dents. Oficie-se.).

Encerramento
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicaçOes a serem feitas

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 917/99, as 9, as 14 e as 20
horas, nos termos dos editais de convocaçao, ficando desconvocada a
extraordinária marcada pare hoje, as 20 horas. Levanta-se a reunião,

ATA DA ga REtJNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIZJAQAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As dezesseis horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e
nove, comparecern na Sale des ConiissOes as Deputados Márcio Cunha,
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Rérnolo Aloise e Maria
Tereza Lara (substituindo esta ac, Deputado Rogerio Correia, par indicação da
Liderança do PT), membros ca supracitada Comissao. Havendo nUmero
regimental o Presidents, Deputado Márcio Cunha, declare aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto,
dispense a leitura da ate ca reunião anterior, a qua[ é dada par aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a reunião se
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destine a apreciar a matéria constante na pauta e suspends a reunião par 4
horas. As 20 horas, corn a presença dos Deputados Eduardo Hermeto, Mauro
Lobo, Miguel Martini, Remolo Aloise, Maria Tereza Lara (substitutindo esta ao
Deputado Rogerlo Correia, par indicação da Liderança do PT) e Olinto
Godinho, o Presidents declare reabertos as trabaihos e prorroga, de oficio, o
prazo de duração da reunião par 2 horas. Passa-se a V Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sabre
proposicOes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Presidente
faz retirar da pauta a Projeto de Lei n o 187/99, do Deputado Rogério Correia,
par não atender as pressupostos regimentals. A seguir, submetido a votaçao,
o aprovado o Parecer pare o 10 Turno do Projeto de Resoluçao n° 408199
(relator: Deputado Márcio Cunha), cancluindo pela aprovação da matéria na
forma proposta. Registram-se as votos contrârios dos Deputados Miguel
Martini e Mauro Lobo. Submetidos a discussão e votação, são aprovados as
pareceres aue concluem pela aprovação, em 10 turno, dos seguintes Projetos
de Lei n°s 255199 (relator: Deputado Eduardo Hermeto) e 142/99 earn
Emendas n°s 1 a 4. Corn a palavra, o relator, Deputado Miguel Martini,
mediante o qual conclui pela aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei n°
189/99. Na fase de discussâo, fazem uso cia palavra as Deputados Mauro
Lobo, que se manifesta contrariamente ac, parecer, ROmolo Aloise, Maria
Tereza Lara, Olinto Godinho e Miguel Martini. Submetido a votaçâo, 0 o
parecer aprovado, corn voto contrOrio do Deputado Mauro Lobo. Passa-se a
3a Ease da Ordern do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposiçOes ca Comissao. Sabre a mesa, requerimento do Deputado Mauro
Lobo, em que solicita seja convidado o Presidente do SINDAGUA pare
debater nesta Comissao o Projeto de Resoluçâo n° 406/99. Na fase de
votaçâo, a Deputada Maria Tereza Lara apresenta emenda, solicitando sejam
canvidados tambOm representantes da CEMIG, ca COPASA, da COMIG e da
Procuradoria-Geral do Estado. Submetido a votação, 0 o requerirnento
rejeitado. 0 Deputado Mauro Lobo apresenta outro requerimento, em que
solicita sejam convidados a Diretor-Geral do DER-MG e o Presidents do
BDMG, pare debaterem nesta Comissao a FUNTRANS, objeto do Projeto de
Lei n° 410/99, do Governador do Estado. Submetido a votaçao, é 0
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a PresidOncia
agradece a presence dos parlarnentares, convoca as membros da Cornissao
para as reuniôes extraordinOria e conjunta de amanhâ, 10 dejulho, as 15 e as
16 horas, respectivamente, determina a lavratura da aba e encerra as
trabalhos.

Sale des Comissoes, 8de julho de 1999.
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Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Rémolo Aloise - Mauro

Lobe.
ATA DA 7a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO

As nove horas e trinta niinutos do dia primeiro de julho de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Djalrra
Dinuz, Paulo Pettersen e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão.
Havendo nürnero regimental e estando auserite o Presidente, 0 Deputado
Djalma Diniz assume a direção dos trabaihos, declara aberta a reuniâo e, em
virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Paulo Pettersen,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao
Deputado Ailton Vilela os Projetos de Lei n°s 241, 245, 259, 266 e 271/99; ao
Deputado Paulo Pettersen, os Projetos de Lei n

o
s 272, 275, 293, 306 e

318/99. Registra-se, nesse momento, a presença do Deputado Marco Regis.
Encerrada a 1a Parte dos trabaihos, passa-se a 23 Fase da Ordem do Dia,
corn a discussão e a votação de pareceres sobre matérias de deliberação
conclusiva da Comissão. Subrnetidos a discussão e votação, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 241, 245, 259, 266 e
271/99 (relator: Deputado AIlton Vilela); 272, 275, 293, 306 e 318 (relator:
Deputado Paulo Pettersen). Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para as reuniöes extraordinárias a serern realizadas no dia 2 de juiho, as 10,
As 15 e as 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 8 de juiho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia - Djalma Diniz- Marco Regis.

ATA DA 15a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE coNsTmjlcAo E
JUSTIA

As dez horas do dia prirneiro de julho de mil novecentos e noventa e nove,
cornparecern na Sala das ComissOes os Deputados Ermano Batista, Antonio
JUlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Paulo Piau e Maria Tereza Lara
(esta substituindo ao Deputado Adelmo Carneiro Leâo , por indicacão da
Lideranca do PT) mernbros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião.
Neste momento a Deputada Maria Tereza Lara formula questâo de ordern
quanto ao horário regimental para o inicio da reuniâo , alegando que o mesmo
ja teria se esgotado. A Presidência determina que a assessoria verifique a
hora no relOgio do Plenário. Prcedida a verficaçâo e constatando-se que a
reunião se iniciou dentro do prazo regimental a Presidéncia dé contiriuidade
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aos trabalhos e solicita ao Deputado Eduardo Daladier que proceda a leitura
da ata da reunião anterior e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado AntOnio JUlio, dispensa sua leitura, a qua] é dada por aprovàda e e
subscrita pelos mernbros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e acusa o
recebimento das proposiçOes a seguir relacionadas, para as quais designou
relatores: Projetos de Lei n

o
s 401, 412/99 e Projeto de Lei Cornplementar no

12/99 - Deputado Adelmo Carneiro Leão; Projetos de Lei n o
s 403 e 410/99 -

Deputado Paulo Piau; 399, 402 e 413/99 - Deputado Agostinho Silveira; 404 e
405/99 - Deputado Eduardo Daladier; 407 e 411199 - Deputado AntOnio JUlio;
400 e 406/99 - Deputado Ermano Batista. Passa-se a fase de discussâo e
votacão de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. Submetidos a discussâo e a votaçao, cada um por sua vez, são
aprovados Os pareceres que concluern pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n o

s 353 na forma do
Substitutivo n°1, 376 e 395/99, este corn as Emendas 1 a 3 (relator: Deputado
Paulo Piau): 383/99 (relator: Deputado Ermano Batista); 396199 (relator:
redistribuido ao Deputado Agostinho Silveira); 405/99 (relator: Deputado
Eduardo Daladier) e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela
antijuridicidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n0394199 (relator:
Deputado Eduardo Daladier). Os Projetos de Lei n o

s 360: 364; 365 e 393/99
não foram apreciados em virtude de os três primeiros terem sidos retirados de
pauta atendendo a requerimentos aprovados pela Comissao e 0 Ultimo em
virtude de pedido de prazo regimental pelo relator. Passa-se a fase de
discussao e votaçao de pareceres sabre proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembleia. Submetidos a discussão e a votação,
cada um por sua vez, são aprovados as pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s
61 corn a Emenda no 1, 384 e 397/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 116 e
387/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 220 e 392/99 (relator: Deputado
Eduardo Daladier); 377/99 corn a Emenda n o 1 (relator: Deputado AntOnio
JUlio); 378, 380 corn a Emenda no 1, 385 corn a Emenda no 1 e 386/99
(relator: Deputado Ermano Batista). Nos termos regimentais a PresidOncia
determina 0 envio do Projeto de Lei no 394/99 ao Plenário, para sua inclusao
em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presehça dos parlamentares, convoca os niembros da Comissao para a
prOxima reuniâo ordinéria, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 8 de julho de 1999.



rs
638

Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio - Paulo Piau - Agostinho Silveira
- Eduardo Daladier
ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDJNARIA DA COMISSAO DE EDucAçAo,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As quatorze horas do dia dois de juiho de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Sebastiao Costa, Antonio
Carlos Andrada e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissao.
Havendo nCirnero regimental, o Presidente, Deputado Sebastiao Costa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Antonio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qua[ é dada por aprovada e subscrita pelos membros presentes. 0
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar 0 Parecer para o 10
Turno do Projeto de Lei n° 172/99. 0 relator, Deputado Antonio Carlos
Andrada, emite parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo
n°1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissao de
Constituição e Justica. Durante a discussâo, a Deputada Maria Tereza Lara
solicita a suspensão dos trabalhos para que o parecer seja avaliado pelos
presentes. Reabertos os trabalhos, o Deputado Antonio Carlos Andrada
comunica ao Presidente a retirada do 5ev parecer e emite outro, mediante 0
qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 3, que apresenta, e
pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, da Comissao de Constituiçao e Justiça.
Submetido a discussâo e votaçào, e aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidencia agradece a presença dos parlamentares,
convoca Os membros da Comissão para a próxima reunião ordinãria,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissães, 2 de juiho de 1999.
Sebastiao Costa, Presidente - Joäo Pinto Ribeiro - Dalrno Ribeiro Silva.
ATA DA 6a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de julho de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Glycon
Terra Pinto, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da
supracitada Coniissâo. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a apurar as
denUncias apresentadas pelo Vereador Francisco Paulo da Silva, da Câmara
Municipal de Conselheiro Lafaiete, o qual, alem de ter suas atividades
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suspensas por trinta dias, sofreu agressöes fisicas por parte de autoridades
daquele municipio. A seguir, o Presidente registra a presença dos Vereadores
Francisco Paulo da Silva, da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete;
Francisco Wenceslau Ferreira e Victor Bhering, respectivamente, Presidente
e Vice-Presidente da referida Cãmara Municipal, e Helimon. Alves do Vale.
Presidente do Sindicato dos Servidores PUblicos de Conselheiro Lafaiete.
Registra-se, também,a presença do Dr. William dos Santos, advogado do
Vereador Francisco Paulo da Silva. Ato continuo, o Deputado Glycon Terra
Pinto passa a palavra a todos Os convidados e aos Deputados, conforme
consta nas notas taquigréficas. Passa-se a fase de discussao e votação de
proposicOes da Comissão. São aprovados dois requerimentos da Deputada
Maria Tereza Lara, em que solicita seja enviada cópia das notas taquigréficas
desta reunião ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando auditoria na
Prefeitura Municipal de Conseiheiro Lafaiete, e ao Ministério PUblico,
solicitando a designacâo de um Promotor para aquela cidade, em virtude das
graves denUncias formuladas por membros da Camara Municipal: do
Deputado João Leite, em que solicita seja realizada audiéncia pUblica desta
Comissao no Municipio de Santa Barbara, para ouvir o depoimento de
moradores que denunciam arbitrariedades cometidas pelo Delegado Marco
TUlio Fade, e sejam convidados o Promotor de Justiça e o Juiz de Direito da
Comarca, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seçâo Minas
Gerais - Seccional de Santa Barbara. 0 Presidente tece suas consideraçOes
funais e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissao para a prOxima reunião
ordinéria, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissoes, 6 de julho de 1999.
.João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara - Marcelo

Gonçalves.
ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL GRANDE

HOTEL DE ARAXA
As dezesseis horas do dia seis de julho de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissoes os Deputados Remolo Aloise,
Alencar da Silveira JUnior, Alton Vilela, Luiz Fernando Faria e César de
Mesquita, membros da supracitada Comissao. Estâ presente, também, 0
Deputado Adelino de Carvalho. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Remolo Aloise, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovaçâo de requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissâo presentes. Prosseguindo, 0 Presidente 16 oficios
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dos Srs. Carlos Cotta e José Clãudio Martins, respectivamente, ex-Presidente
e ex-Diretor da COMIG, justfficando ausência em reuniâo da Comissâo. A
seguir, a Presidencia informa que a reunião se destina a ouvir Os Srs. Olavo
Drummond e Carlos LUcio de Avila Ribeiro, respectivamente, Prefeito e
Secretario de Obras de Araxá. Ato continuo, o Deputado Rémolo Aloise,
impossibilitado de permanecer na reuniâo, passa a Presidéncia ao Deputado
Ailton Vilela. Registra-se, nessa oportunidade, a presença dos Srs. Eustãquio
de Lima, Vice-Prefeito de Araxâ, e Pedrinho da Mata, Engenheiro-Chefe do
Departamento de Obras Contratadas da Prefeitura de Araxá. A Presidencia
tece consideraçOes iniciais a respeito do tema a ser discutido e em seguida
passa a palavra aos convidados acima mencionados, que, cada urn por sua
vez, fazem suas exposiçOes. São abertos os debates, corn a participação dos
convidados e dos Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissao para a prOxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia
7/6/99, as 14h3Ornin, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihas.

Sala das ComissOes, 7 de julho de 1999.
Rêmolo Aloise, Presidente - Ailton Vilela - Luiz Fernando Faria - Alencar da

Silveira Jnior - César de Mesquita.
ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDucAçAo,

CULTURA, CIENCIA E TECONOLOGIA
As dez horas do dia sete de juiho de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Cornissoes os Deputados Sebastiao Costa, Dalmo
Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro, membros da supracitada Comissão.
Registra-se a presença dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Rogerio
Correia, Edson Rezende e Maria Tereza Lara. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro, dispensa a leitura
da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelas
membros da Comissao presentes. A Presidencia informa que a reunião se
destina a debater o Projeto de Lei n° 22/99, que institui o Programa Bolsa
Familiar para a Educaçâo. 0 Presidente registra a presença das convidadas
Maria José Feres, Secretária Adjunta da Educaçao; Maria Ceres Pimenta,
Secretãria Municipal de Educação; e Elizabete Leitão, Secretária Executiva do
Prograrna Bolsa-Escola-BH. 0 Presidente informa que recebeu dois fax. 0
primeiro, do Sr. CristOvao Buarque, que, impedido por compromissos
anteriormente agendados, solicita a Sra. Maria José Feres que o represerite;
e a segundo, do Sr. AntOnio Carlos Hilário, Coordenador do Sindi-UTE, que,
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em face da sua presença na assembléia estadual da entidade, nâo pode
comparecer na reunião. 0 Presidente, a seguir, transforma a reunião em
reunião especial, concede a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão
autor do requerimento que motivou a reunião, para suas consideraçaes
iniciais e as convidadas para suas explanaçOes. Segue-se amplo debate,
conforrne constam nas notas taquigrãflcas. ApOs a agradecirnento as
convidadas e a sua saida do recinto, o Presidente, verificando a inexisténcia
de "quorum" para a prosseguimento dos trabalhos, convoca Os membros da
Comissão para a reuniâo extraordinária, dia 8/7/99, as 10 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, B de julho de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Amilcar Martins.

ATA DA sa REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As nove horas e trinta minutos do dia oito de julho de nil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissoes os Deputados Elmo
Braz, Djalnia Diniz e Maria Olivia, mernbros da supracitada Comissao.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado
Ojalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos rnembros da Comissao presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui a Deputada Maria Olivia os Projetos de Lei n°s 333, 256, 261, 276,
280 e 281/99 e ao Deputado Djalrna Diniz as Projetos de Lei n°s 292, 297,
305, 313, 319 e 325/99. Encerrada a V Parte dos trabalhos, passa-se a V
Fase da Ordem do Dia, corn a discussao e a votação de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenãrio. Submetido a discussão e
votaçâo, e aprovado o Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n° 333/99
(relatora: Deputada Maria Olivia). Passa-se 20 Fase da Ordem do Dia, corn
a discussâo e a votação de pareceres sobre matéria de deliberacão
conclusiva de cornissOes. Subrnetidos a discussão e votaçao, são aprovados
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 256, 261, 276, 280 e
281199 (relatora: Deputada Maria Olivia), 292, 297, 305, 313, 319 e 325/99
(relator: Deputado Djalma Diniz). Registra-se, nessa oportunidade, a
presença do Deputado Marco Regis. Cumprida a finalidade 'da reunião, a
Presidencia agradece a presença dos parlamentares, convoca os rnernbros
da Comissao para a prOxima reunião extraordinária a ser realizada na mesma
data, as 15 e as 20 horas, deterrnina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das CamissOes, 8 de julho de 1999.
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Elmo Braz, Presidente - Marco Regis - Ailton Vilela - Djalma Diniz,

TRAMITAQAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 221/99

Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária
Re a tO r io

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no 221/99 estabelece
a competéncia do Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG - pars arrecadar e aplicar contribuiçUes soclais.

o projeto foi distribuido inicialmente a Comissâo de Constituicâo e Justiça,
que deixou de apreciá-lo no prazo regimental.

Em atengâo a requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto foi
encarninhado a Comissao do Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social, que
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Cornissào analisar a matéria no ârnbito de sua
competéncia.

Fundarnentaçâo
Ao dar competéncia ao IPSEMG para arrecadar e aplicar as contribuicOes

sociais a ele devidas, o projeto visa a concretizar sua exclusâo do regime de
caixa Onico do Estado, compromisso assumido pelo Governador corn os
servidores.

A medida ira resguardar Os interesses do Instituto e dos servidores,
possibilitando ao prirneiro exercer a administraçâo orçamentária e financeira
de seus recursos, corn meihores condiçOes de planejamento e programaçâo
das receitas e despesas e de formaçâo da reserva técnica legal. A
sisternática atual permitiu que, nos Ultimos anos, o Estado, sisteniaticamente,
lançasse mao dos recursos que deveria repassar ao IPSEMG, o que resultou
numa divida, de difIcil liquidação, de R$1.800.000.000,00.

0. produto da arrecadação das contribuiçães sociais está afeto so
financiarnento da seguridade social. Portanto, uma de suas caracteristicas
essenciais é a incomunicabilidade corn as demais receitas tributarias. Para
garanti-la, o constituinte federal estabeleceu urn orçamento autônomo para a
seguridade social e determinou a gestao de tais recursos pelos prOprios
Orgäos previdenciários.

Vale lembrar que cabe ao IPSEMG arcar corn as seguintes despesas:
pagamento da folha de seus servidores; despesas de custeio e capital,
inclusive as do Hospital da Previdéncia e do serviço odontolOgico na Capital;
beneficios previdenciários, tais como pensöes, auxilios diversos, seguros
coletivos e pecUlios; serviços contratados de terceiros, como medicos e
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dentistas credenciados e hospitais e laboratorios conveniados, bern como a
constituiçâo da reserva técrilca legal.

Na análise do projeto apresentado, constatamos que grande parte das
mudanças necessérias foram incluidas no substitutivo apresentado pela
Comissâo que nos precedeu.

Entretanto, necessita reparo o art. 4 0 desse substitutivo, que dispOe sobre
os acréscimos devidos pelo recolhimento de contribuiçöes em atraso. Isso
porque se encontra em fase final de tramitaçâo nesta Casa o Projeto de Lei no
30/99, que visa a alterar a Lei no 12.992, de 1998, que dispoe sobre a
renegociação das dividas dos rnunicipios e do Estado corn o IPSEMG. Assim,
estamos propondo a Ernenda n o 1, para que os acréscirnos pelo atraso no
recoihimento da contribuiçao sejam iguais aos aplicados nos parcelamentos
de débitos relativos a contribuiçâo em atraso. Da forma como está, o projeto
poderia incentivar, quando houvesse atraso, a opçao pelo parcelamento, pois
a multa prevista, em alguns casos, seria inferior.

Apresentamos também a Emenda no 2, que visa excluir da medida proposta
os recursos correspondentes aos 3,5% instituidos para o custeio parcial das
aposentadorias, já que não e 0 IPSEMG que arca corn o pagarnento destas, e
sim, 0 Tesouro Estadual.

Conclusão
Ern face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 221/99 no

1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1, da Comissao do Trabalho, da
Previdéncia e da Açào Social, e corn as Emendas n o

s 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EM EN DA NO I
DC-se ao art. 40 do Substitutivo no 1 a seguinte redação:
"Art. 40 - As contribuiçOes devidas ao IPSEMG pelos Orgaos e entidades de

que tratam os arts. 20 e 30, quando não quitadas no prazo, serâo atualizadas
corn base na variaçâo da Unidade Fiscal deReferencia - UFIR - e acrescidas
de juros moratOrios de rneio por cento ac mes e rnulta.

Parágrafo Unico - A multa seré aplicada nos seguintes percentuais:
- urn por cento pars saldo devedor ate R$150.000,00 (cento e cinquënta

C 	 mil reals);
z
	 It - urn e meic por cento para saldo devedor entre R$150.000,01 (cento e

cinquenta mil reais e urn centavo) e R$350.000,00 (trezentos e cinqUenta mil
0
	 reals);

-C 	 Ill - dois por cento para saldo devedor acima de R$350.000,00 (trezentos e
cinqüenta mil reals).

EMENDAN°2
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Acrescente-se 20 art. 1 0 do Substitutivo n o 1 o seguinte paragrafo (inico:
"Art. 1°- ....................................
Parágrafo Unico - 0 disposto nests artigo nâo se aplica as contribuiçaes

previdenciárias para custeio parcial de aposentadorias instituidas pelas Leis
n°s 12.278, de 30 de juiho de 1996, 12.328, de 1 1 de novembro de 1996, e
pela Resoluçâo n° 5.171, de 13 de juiho de 1996, da Assemblela Legislativa
do Estado de Minas Gerais.".

Sale des ComissOes, 8 dejulho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Rogério Correia -

Eduardo Hermeto - Miguel Martini - Mauro Lobo.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI NO 315/99

Comissao de Fiscalizacâo Financeira e Orcamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epigrafe
autoriza a Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas
operaçöes internas corn conglornerados de madeira.

Aprovada no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 1, retorna agora a
proposição a esta Comisso pare receber parecer para o 20 turno, cabendo-
nos ainda elaborar a redaçao do vencido, que segue anexa e é perle deste
parecer.

Fundamentaçao
Conforme dispOe o art. 97 do Codigo Tributário Nacional, sornente a lei

pode estabelecer majoraçäo de tributos ou sua redução. A proposicâo sob
cornento está em consonância corn esse comando legal quando acrescenta
parágrafo ao art. 12 da Lei n o 6.763, de 26/12175, reduzindo a aliquota do
ICMS de 18% pare ate 12% nas operaçOes internas corn conglornerados de
madeira.

0 projeto aprovado no 1 0 turno resulta da fusao das idéias contidas no
projeto original corn as apresentadas no Projeto de Lei n° 409/99, que reduz a
carga tributária de moves de metal, de madeira, de plástico e de outras
matérias que estâo classificados na posiçâo 9403 da Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias - Sistema Harnionizado - NBM-SH. Ambos as projetos tern o
objetivo de aumentar a competitividade da saida dos produtos da indUstria.

Dessa forma, deu-se major clareza a abrangéncia do beneficio fiscal
concedido, definindo-se as produtos que seriam objeto da reducâo de
aliquota, colocando-se em seu texto a classifIcaçâo desses produtos na NBM-
SH. Contém também o substitutivo aprovado uma proposta de alteração do
art. 39 da Lei n° 13.243, de 23/6/99, que visa a dar rnaior clareza a intençao
do legislador, no que se refere a definiçâo do periodo de constituição dos
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créditos e ao prazo pare obtençâo do beneficio sobre multas por infraçao a
legislaçao forestal.

Finalmente, vale registrar que a proposiçâo em análisè, assim como o
Projeto de Lei n° 409/99, estâo em sintonia corn o inciso VI do § 2 0 do art. 155
da Constituiçao Federal, que pern,ite qua a Estado reduza,
independentemente do Conseiho Nacional de Politica Fazendária - CONFAZ -
a aliquota interna do ICMS ate o limits máximo da aliquota interestadual, que

e de 12% pare as Regioes Sudeste e Sul, nos termos da Resoluçao n° 22, do
Senado Federal.

Conclusao
Ern face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 315/99

no 20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das ComissOes, 8 d julho de 1999.
Márcio Cunha, Presidents e relator - Mauro Lobo - Miguel Martini - Eduardo

Hermeto - Remolo Aloise - Rogério Correia.
Redaçao do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N O 315/99
Acrescenta dispositivo a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

autorizando o Poder Executivo a reduzir a carga tributéria nas operaçaes que
especifica e dá outras providéncias.

A Assernbleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezernbro de 1975, fica

acrescido do seguinte § 16:
"Art. 12- .........................................
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçoes previstos em regularnento, a reduzir a carga tributéria para ate
doze por cento nas operaçOes internas promovidas pelo estabelecimento
industrial cam mOveis classificados na posiçao 9403 da NBM-SH e corn
painéis de madeira industrial izada, classificados nos cOdigos 4410.19.00,
4411.11.00,4411.19.00,4411.21.00 e 4411.29.00 da NBM-Sft".

Art. 2° - 0 "caput" do art. 39 da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999,
passa a vigorar cam a seguinte redaçào:

"Art. 39 - 0 crédito constituido de multa por infraçâo a legislacao forestal,
autuado ate 30 de abril de 1999, formalizado au não, poderá ser pago, ate o
dia 31 de agosto de 1999, com as seguintes reduçoes:".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sue publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrârio.

PARECER DL REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 315/99
Corn issão de Redaçao
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o Projeto do Lei n o 315/99, do Deputado Dairno Ribeiro Silva, que

acrescenta dispositivo a Lei no 6.763, de 26/12/75, autorizando 0 Poder
Executivo a reduzir a carga tributária nas operacöes que especifica, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a tim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matOria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redação final,
que estâ de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 315/99
Acrescenta dispositivo ao art 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, quo consolida a Iegislaçao tributária do Estado de Minas Gerais, e
aitera o art. 39 da Loin0 13.243, de 23 de junho de 1999, que dispae sobre a
cessäo, a cornpensaçao e a quitaçâo do creditos tributários.

A Assembléia Legislativa do Estado do Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 12 da Lei n° 6.763, do 26 do dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte § 16:
"Art. 12- ........................................
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçóes previstos em regularnento, a reduzir para ate 12% (doze por cento)
a carga tributéria nas operaçOes internas corn moves classificados na
posição 9403 da Nomenclatura Brasileira de Mercadoria - Sistema
Harmonizado - NBM-SH - e corn painéis do niadeira industrializada,
classificados nos codigos 4410.19.00, 4411.11.00, 4411.19.00, 4411.21.00 e
4411 .29.00 da NBM-SH, prornovidas por estabelecimento industrial.".

Art. 20 - 0 "caput" do art. 39 da Lei n° 13.243, do 23 de junho de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39 - 0 credito constituido de multa por infração a legislacão forestal,
autuado ate 30 de abril de 1999, formalizado ou não, poderá ser pago, ate o
dia 31 de agosto de 1999, corn as seguintes reduçoes:".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 8 de juiho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Djalma Diniz - Ailton Vilela.
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BELO HORIZONTE, TERQA-FEIRA, 13 DE .JULHO DE 1999

ATAS

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO
GRANDE HOTEL DE ARAXA

As quatorze horas e trinta minutos do dia sete do juiho de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissoes as Deputados Rérnolo
Aloise, Ailton Vilela, César de Mesquita, Alencar da Sulveira JUnior e Luiz
Fernando Faria, membros da supracitada Comissao. Havendo nUmero
regimental, a Presidente, Deputado Rérnolo Aloise, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado César de Mesquita,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos mernbros presentes. A seguir, a Presidente suspende a
reunião. As 17 horns são reabertos os trabaihos com a presença dos
Deputados Rémolo Aloise, Ailton Vulela, Alencar da Sulveira JUnior, Cesar de
Mesquita e Luiz Fernando Faria. 0 Presidente, Deputado ROmolo Aloise,
informa quo a presente reunião se destina a ouvir o Sr. José Antonio
Guimaraes Borges, Diretor-Financeiro da Construtora SCEG e a Economo
Provincial do Lar dos Meninos Darn Orione, Padre Jarbas Serpa. Registra-se,
também, a presença, do Sr. Rodolfo Ponciano dos Reis, Diretor da
Construtora SCEG. A Presidencia tece consideracOes iniciais a respeito do
tema a ser discutido e , em seguida, passa a palavra aos convidados, as
quals, cada urn por sua vez, fazem sua exposiçâo. São abertos os debates,
com a participação dos convidados e dos Deputados, conforme consta nas
notas taquigréficas. A seguir, o Sr. José Antonio Guiniaraes Borges entrega a
esta Cornissao documentos referentes as obras do Grande Hotel de Araxá.
Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de juiho de 1999.
Rémolo Aloise, Presidente - Alton Vilela - Luiz Fernando Faria- Alencar da

Sulveira Junior - César de Mesquita. 	 -
ATA DA 33 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAAO
As quinze horas do dia oito de julho de mil novecentos e noventa e nave,

comparecern na Sala das Coniissoes os Deputados Elmo Braz, Djalrna Diniz,
Marco Regis e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissao. Havendo
nUmero regimental, a 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 6 dada par



rsi

F

648
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
informa que a reuniâo se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
suspende a reuniâo ate que a matéria esteja em condiçoes de ser apreciada.
Reabertos Os trabalbos, as 17h30n'iin, corn a presença dos Deputados Elmo
Braz, Ailton Vilela, Djalma Diniz a Marco Regis, a Presidéncia distribui ao
Deputado Marco Regis o Projeto de Lei no 315/99. Encerrada a ? Parte dos
trabalhos, passa-se a ? Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votaçâo
de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciaçâo do Plenário. Subrnetido
a discussão e a votaçâo, e aprovado 0 Parecer de Redaçâo Final do Projeto
de Lei no 315/99 (relator: Deputado Marco Regis). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Cornissao para as reunlOes extraordinárias a serem realizadas
no dia 9/7, as 10, 15 e 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 9 de julho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen - Ailton Vilela - Marco Regis.

TRAMrrAcA0 DE PRoPoslçOEs
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 388/99

Mesa da Assembléia
Relatorio

0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveira solicita, pelo requerimento em
anàlise, seja enviado oficio ao Presidente da Loteria do Estado de Minas
Gerais, corn pedido de informaçoes sobre as arrecadacOes bruta e liquida da
Loteria e o valor repassado as entidades assistenciais no ano de 1998.

Apôs a sua publicaçâo, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentaçào
A Constituiçao do Estado, no art. 54, § 3 1, dispoe que "a Mesa da

Assembléia poderé encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade
da administraçâo indireta, ao Cornandante-Geral da Policia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou a nao-atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestaçâo de informaçâo falsa constituem infraçâo adrninistrativa,
sujeita a responsabilizaçäo".

A Loteria do Estado de Minas Gerais, entidade a que é dirigida a solicitaçâo
de informaçOes, e uma autarquia corn autonomia administrativa e financeira.
A ela compete dirigir, coordenar, fiscalizar e controlar, no território estadual, a
execuçâo da loteria explorada pelo Estado, conforrne disciplina a Lei no 6.265,
de 18112/73.
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0 art. 40 da citada lei, alterado pela Lei no 9.924, de 20/7/89, dispoe que

lucro liquido resultante da exploraçâo da Loteria do Estado de Minas Gerais
será utilizado em obras ou serviços de assisténcia social, nos seguintes
percentuais: 26% para o Fundo de Assisténcia ao Manor - FAM -; 22% para o
Fundo de Assistência de Carater Social e Assisténcia Medica - FASMED -;
18% para 0 Fundo de Assistência a Educaçao Fisica, Esporte EspecialithrJo,
Futebol Amador - FAEPA -; 5% para o Fundo de Promoçao Cultural; 24%
para subvençâo as entidades que tenham finalidades idénticas as das
entidades de que tratarn os incisos anteriores, que sejam legalmente
constituidas no Estado, as entidades escolares, para seu custeio, total ou
parcial, bern como a pessoas juridicas de direito pUblico ou privado, atendida
a especificaçao estabelecida anualmente em resoluçâo da Assembleia
Legislativa; 2% para a Fundaçao Hilton Rooha; 3% para a Fundaçao Mario
Pena, e o percentual de 10% estabelecido pelo art. 6° da Lei no 1.947, de
12/8/59, será aplicado de acordo com as finalidades e proporçOes previstas
nesse artigo.

Sendo a referida entidade urna autarquia qua compöe a administraçao
indireta do Estado, está sujeita a fiscalizaçao deste Poder, conforme disciplina
o art. 62, XXXI, da Constituiçao mineira.

Consideramos relevantes as informaçOes pedidas, là que par seu
intermédio teremos condiçOes de nos certificar do cumprirnento da Lei no
9.924, em relaçâo ao repasse do lucia liquido resultante da exploraçâo da
Loteria as obras ou aos serviços de assisténcia social em nosso Estado.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela aprovaço do Requerimento n o 388199

na forma proposta.
Sala de Reunioes da Mesa da Assembleia, Ode julho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 389/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Mauro Lobo, a proposiçâo em epigrafe tern por
objetivo solicitar ao Presidente desta Casa Legislativa seja encaminhado
oficio ao Secretário de Estado do Trabalho, da Assistencia Social, da Criança
e do Adolescente, solicitando-Ihe o encaminhamento de relatoria sobre os
atendimentos prestados no exercicio de 1999 as crianças e aos adolescentes
portadores de deficiencia ou corn necessidades especiais, na faixa etâria ate
21 anos, cuja renda familiar nâo ultrapasse a cinco salàrios rninimos no
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ârnbito do Prograrna de Atendimento Especializado coorderiado pela
Superintendéncia da Criança e do Adolescente, órgâo da SETASCAD, bern
corno inforrnaçoes sabre a nâo-renovaçâo de convénios firmados corn
entidades especializadas nesse tipo de atendimento dentro do Prograrna.

A proposiçâo foi publicada em 1716/99 e aseguir encaminhada a este árgâo
colegiado, ao qual compete ernitir parecer sobre a matéria, nos termos do
disposto no art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A iniciativa do requerimento esta alicerçada no § 2 0 do art 54 da

Constituiçâa mineira, que apresenta a seguinte redaçao:
"§ 20 - A Mesa da Assernbléia poderá encaminhar ao Secretârio de Estado

pedido escrito de informaçao, e a recusa, ou a não-atendiniento no prazo de
trinta dias, ou a prestaçào de informaçào falsa importarn crime de
responsabilidade".

De acordo corn a justificação que acompanha o requerirnento, diversas
entidades - especializadas em fonoaudiologia, psicologia e saUde de crianças
e adolescentes carentes portadores de deflciéncia ou corn necessidades
especiais - tern reclarnado contra a não-renovação, para a exercicio de 1999,
dos convénios firmados corn a SETASCAD, no ârnbito do Prograrna de
Atendirnento Especializado. Argumenta o autor da proposiçâo que a
AssemblAia Legislativa nâo deve ficar ornissa ern relaçao a esse tipo de
acompanhamento, vista que e dever do Estado prornover açöes que visem a
assegurar a tais pessoas a direito a saUde.

Quanta ao nosso ajuizarnento sabre a matéria, entendernos que a pedido
de informaçães apresentado constitui efetivo e legitirno exercicio de controle
politico, constitucionalmente assegurado ao Poder Legislativo, sobre atos da
administraçao do Executivo.

Conclusâo
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerirnento n° 389/99

na forma apresentada.
Salade ReuniOes da Mesa da Assernbléia, 8 dejulho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 397199

Mesa da Assembléia
RelatOrio

A Comissao de Saóde solicita, pelo requerirnento em epigrafe, ao
Presidente desta Casa que encaminhe ao Secretário de Estado da SaUde
pedido escrito de informaçâo Sabre as critérios utilizados para a Iiberaçãa de
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verbas a hospitals privados, em particular as verbas destinadas ao Instituto
Maria da Gloria Ferreira Varela, da Fundacâo Cristiano Varela.

Após a sua publicação, vem a rnatéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "C, do Regirnento Interno.

Fundamentaçâo
A matéria em exame inclui-se nas de cornpeténcia privativa da Assernbléia

Legislativa, conforme preceitua o art. 62, XXXI, da Constituicâo Estadual,
transcrito a seguir.

"Art. 62 - Compete privativamente a Assernbleia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executiva, incluidos Os da
administraçäo indireta".

Para tanto, dispOe este parlamento do pedida de inforrnaçoes a Secretários
de Estado, cuja recusa, ou o não-atendirnento no prazo de 30 dias, ou a
prestação de inforrnaçâo falsa, importam crime de responsabilidade,
conforme o estabelecido no art. 54, § 2 0, da Carta rnineira.

A finalidade desse controle é assegurar que a Pader Executivo atue em
consonância corn os principios que Ihes são impostos pelo regime juridico-
administrativo e constitui urn poder e urn dever desta Casa exercé-lo, sem
renUncia nem ornissão.

A solicitaçâo em tela tern par objetivo fundamentar a avaliação desta Casa
sabre as atos de liberacao de recursos empreendidos pelo Poder Executivo
em relacao as unidades de saUde de natureza privada e sabre as critérios
adotados para a sua execução. Assim sendo, consideramos a proposição
conveniente e oportuna, pois de posse das informaçOes, esta Casa poderá
tornar, caso julgue necessárias, decisoes acertadas concernentes a matéria
em referOncia.

Conclusao
Mediante o aludido, opinamos pela aprovação do Requerirnento n° 397/99

na forma original.
Sala de Reunioes da Mesa da Assembléia, 8 de julho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Mela - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 401199

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
proposição em epigrafe tern por abjetivo solicitar a Presidéncia da Casa que
encaminhe aa Presidente da A0MINAS pedido escrito de infarmaçâo sobre
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a atuaçâo operacional dessa empresa em Ouro Branco, Congonhas,
Conselheiro Lafaiete e Ouro Preto, de forma que se possa avaliar o impacto
da deterrninaçao do rateio do ICMS entre asses municipios.

Em virtude da natureza do requerirnento, cabe a Mesa da Assernbleia emitir
parecer sobre ele, conforme preceitua o art. 79, VIII, "C, do Regimento
Interno.

Fundamentação
No tocante a iniciativa da proposiçäo em epigrafe, cumpre-nos esciarecer

qua se encontra em tramitaçâo nesta Casa projeto de lei que objetiva
reformular a distribuiçâo do Valor Adicional Fiscal - VAF - no Estado, valor
esse qua representa, em relação ao ICMS, acréscimos de grande
repercussào nas receitas municipais.

Em se tratando da AçOMINAS, a informação solicitada busca pesquisar as
efetivas etapas de produção que ocorrem nos territOrios de cada urn dos
municipios, para estabelecer um critério qua seja compativel corn a
participaçâo de cada urn no VAF gerado por essa enipresa.

A Lei Comptementar no 3 estabeleceu mecanismos de controle da
arrecadaçäo do VAF peios municipios, buscando a transferencia das
operaçOes. Pretende, agora, a Comissao de Fiscalizaçâo Financeira munir-se
de elementos necessários ao aprimoramento do projeto de lei referido.

Conclusao
Em face do aduzido, opinarnos pela aprovaçâo do Requerimento n o 401/99

corn a Emenda no 1, apresentada a seguir.
EMENDA N O I

Substitua-se no corpo do requerirnento a expressäo "atuação operacional"
pela expressâo "movimentacâo econOmica dos setores produtivos".

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 8 de julho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Brags, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo- Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 402/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

A Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçarnentária solicita so
Presidente da Casa que seja encaminhado ao Diretor-Geral do DETRAN-MG
pedido escrito de informagáo sobre Os impactos financeiros dos Projetos de
Lei n

o
s 88/99, do Deputado Hely Tarqüinio, qua institui o parcelamento de

multas ern atraso decorrentes de infraçOes de trânsito no âmbito do Estado, e
no 162/99, do Deputado Rorialdo Canabrava, que dispOe sobre 0
parcelamento de débitos com o IPVA.
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Apos a sua publicaçâo, vem a matéria a Mesa da Assembléia parareceber

parecer, nos termos do art. 79, VIII, "C, do Regimento Interno.
Fundamentaçao

0 requerimento em análise encontra amparo no art. 100, IX, do Regirnento
Interno, qua apresenta a redação transcrita a seguir:

"Art. 100 - As Comissoes, em razão da matéria de sua competência, da
matéria compreendida em sua denorninaçâo ou da finalidade de sua
constituição, cabe:

IX - encaminhar, por interrnédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito de
informacâo a Secretario de Estado, a dirigente de entidade da administraçao
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades
estaduais;".

Reportando-nos novamente ao Regirnento Interno, o seu art. 102, VII, "CI",
dispOe ser de competéncia da Cornissao de Fiscalizacao Financeira e
Orcamentária examinar a repercussão fInanceira das proposiçOes.

Como as informaçOes solicitadas tern a finalidade de subsidiär os membros
da citada Corn issâo na discussão da rnatéria constante nos Projetos de Lei
n

o
s 88 e 162199, em trarnitação na Casa, considerarnos oportuno 0 envio do

pedido ora em exame.
Tratando a rnatéria de possiveis repercussOes financeiras a serem

suportadas pelo Tesouro Estadual, entendemos que o pedido de inforrnação
deva ser dirigido a Secretaria de Estado da Fazenda, órgâo competente para
se manifestar sobre o assunto. Assim sendo, optarnos por apresentar a
Emenda no I e dar melhor direcionamento a proposição.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Requerimento no 402/99

corn a Emenda no 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

Substitua-se a expressão "Diretor-Geral do DETRAN-MG" por "Secretario
de Estado da Fazenda".

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 8 de juiho de 1999.
- Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval
Angelo - Gil Pereira.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 48/99
Comissâo de Saüde

RelatOrlo
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leao, o projeto de lei em epigrafe

contém o Codigo Sanitário do Estado. 0 projeto results do desarquivarnento,
nos terrnos do art. 232, XXXII, do Regimento Interno, do Projeto de Lei no
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2.025/98, que dispOe sobre o Código Sanitário Estaduat, apresentado pela
Cornissâo Parlamentar de Inquérito Destinada a Apurar a Entrada de
Medicarnentos Falsos na Rede Hospitalar PUblica e Privada, bern corno a Sua
Cornercializacâo.

Distribuido as ComissOes de Constituiçâo e Justiça, de SaUde e de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária para parecer, o projeto foi
encarninhado a esta Comissâo, nos termos do art. 232, VII, c/c o art. 140, em
virtude de ter a Comissäo de Constituição e Justiça perdido o prazo para
apresentaçáo de seu parecer.

Cumpre acrescentar que, durante a tramitação da matéria, foram-Ihe
anexados, nos termos regimentals, por tratarern de matéria assemelhada, 0
Projeto de Lei n o 196/99, que dispoe sobre a controle da quatidade da água
para consumo hurnano, e o Projeto de Lei n o 216/99, que dispOe sobre a
instalaçào e a obrigatoriedade de manutenQão prograrnada dos sisternas de
ar condicionado e dá outras providencias.

Fundamentacäo
Cumpre-nos dizer, inicialmente, que a matéria objeto deste parecer tern sido

discutida nesta Casa ha alguns anos, tendo trarnitado na forma do Projeto de
Lei n° 2.147/94- TaI proposição foi retirada de tramitaçäo pelo autor e
reapresentada pela Comissâo Parlamentar de lnquérito que investigou a
questâo dos medicamentos falsos no Estado, após a constatação de que a
inexisténcia de urn Cádigo Sanitãrio constitui urna grave lacuna na legislaçào
de protecao a saUde no Estado.

0 projeto ern análise traca as grandes linhas de atuação da Vigilância
Sanitéria, sistematiza e organiza a norrnatizaçäo sanitária existente, em geral
dispersa e fragmentada, adaptando-a as condiçoes e as peculiaridades do
Estado, e dé forca de lei a normas da Secretaria de Estado da SaOde.

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a matéria tern par objetivo regular a
flscalizaçâo e o controle dos estabelecirnentos e dos produtos que, direta ou
indiretamente, possarn provocar riscos e agravos a saCide da populacâo e da
prestação dos serviços considerados de interesse pare a saüde. Mais que
isso, institui norrnas relativas ao saneamento básico, ao controle de zoonoses
e a preservação da saüde do trabalhador. Estabelece ainda as procedirnentos
para apuraçäo das infraçOes e as sançOes a que as infratores ficarn sujeitos;
constitui, pois, o instrumento hábil para que o Estado possa dar concretude as
açöes de proteçao a saOde de seus cidadâos.

Ressalte-se que as normas federals vigentes prevèern a necessidade da
existéncia de urn codigo sanitárib para que 0 Estado possa assumir a gestâo
plena da saüde ern seu território.

655
Outro aspecto .que merece destaque se refere a possibilidade de o Estado

vir a auferir recursos corn a aplicaçao de multas aos infratores das normas
sanitárias. Como Minas nâo dispoe de legislacao estadual que dé suporte as
açOes da Vigilância Sanitária, os autos de infraçao vém sendo lavrados e as
sançOes apiicadas corn base na legistaçao federal. No entanto, corno a
Estado nâo pode recolher rnulta a partir de legislaçao federal, fica impedido
de recorrer a esse mecanismo de aplicar penalidades. Assim, perde o erário
urna importarute fonte de arrecadaçâo. Além disso, reduz-se o leque de
opçOes para puniçâo dos infratores, restando ao Estado penas de pequeno
impacto, como a advertencia, ou penas muito drasticas, como a interdiçâo do
estabelecimento e o cancelarnento do seu atvarã. 0 projeto soluciona esse
problerna, estabelecendo uma gama de sancoes a serem aplicadas aos
infratores.

Ao lado do Codigo de Defesa do Consumidor, esse Código constituiré peca-
chave na proteçâo dos cidadãos, particutarmente no que se refere a saüde.
Também como aquele, irnputa ao produtor, ao fornecedor e ao prestador de
serviços a responsabitidacie pelo controle de qualidade de seus serviços e
produtos, bern conio pelos danos que estes venham a ocasionar a populaçao
ou ao rneio arnbiente.

0 COdigo Sanitário terá tarnbérn a importante papel de batizar a etaboraçao
dos cOdigos municipais, que vão complernentar as normas de vigilâncias
sanitárias estaduais, e detaihar Os rnecanismos e procedimentos pertinentes
a esfera local.

Convém acrescentar que a elaboraçao deste parecer contou corn a
colaboraçâo de diversas entidades e órgâos que tern interesse na rnatéria,
bern como de Deputados desta Cornissao.

Conclusâo
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n° 48/99, no 10 turno,

na forma do Substitutivo n° 1, que e parte deste parecer.
SUBSTtTUTIVO NO 1

Contém o COdigo de Saáde do Estado.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Titulo I
Capitulo I

DisposiçOes Prelirninares
Art. 10 - Esta lei estabelece normas de prornoçâo e proteçao da saüde no

Estado de Minas Gerais, define competências do Estado no arnbito do
Sistenia Unico de SaUde - SUS - e dá outras providéncias, observada a
legislacâo pertinente, baseando-se nos seguintes preceitos:
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- descentralização, preconizada nas ConstituicOes Federal e Estadual, de
acordo corn as seguintes diretrizes:

a) direcâo (mica em âmbitos estadual e municipal;
b) municipalizaçâo dos recursos, dos serviços e das açOes de saüde,

estabelecendo-se em legislaçäo especifica os critérios de repasse de verbas
das esferas federal e estadual;

c) integraçâo das açães e dos serviços, corn base na regionalizaçâo e
hierarquizaçao dos atendimentos individual e coletivo, adequados as diversas
realidades epidemiológicas;

d) universalização da assisténcia, corn igual qualidade e acesso das
populaçOes urbana e rural a todos Os niveis dos servicos de saUde;

II - participaçâo da sociedade, por meio de:
a) conferências de saüde;
b) conselbos de saUde;
c) movirnentos e entidades da sociedade civil;
Ill - arliculaçôes intra-institucional e interinstitucional, por rneio do trabalbo

integrado e articulado entre os diversos Orgâos que atuam ou se relacionam
corn a area de saüde;

IV - publicidade, como garantia do direito a inforn'iaçâo, facilitando seu
acesso mediante sistematizaçâo, divulgaçào ampla e rnotivaçâo dos atos;

V - privacidade, podendo ser sacrificada quando for a (mica maneira de
evitar perigo atual ou irninente para a saUde pUblica.

Art. 2° - A saOde é urn direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado prornover as condiçOes indispensáveis ao seu pleno exercicio.

§ 1° - 0 dever do Estado de garantir a saOde consiste na formulaçäo e na
execuçâo de politicas econômicas e sociais que visern a redução de riscos de
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condiçOes que
assegurem o acesso universal, igualitário e corn qualidade as acOes e aos
serviços para sua prornoçâo, proteçâo e recuperaçâo.

§ 20 - 0 dever do Estado näo exclui o das pessoas, o da farnilia, o das
empresas e o da sociedade.

Art. 30 - Os niveis de saUde da populaço expressam a organizaçào social e
econôniica do Pais, tendo como fatores determinantes e condicionantes,
entre outros, a alirnentação, a moradia, o saneamento, 0 meio ambiente, a
trabalho, a renda, a educaçâo, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
servicos essenciais.

Parágrafo (inico - Dizern respeito tambern a saUde as açöes que, por força
do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir as pessoas e a
coletividade candiçOes de bem-estar fisico, mental e social.
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Art. 40 - As acOes de promoçâo e proteçao da saüde e do rnéio ambiente de

que trata esta lei competem, precipuamente, aos órgâos e as entidades que
integrarn o Sistema tJnico de SaUde - SUS.

Parégrafo (mica - A forrnulaçao da politica, a coordenaçáo e a execuçao
das açOes de promoção e proteçâo da saüde e do rneio ambiente
pressupãern a atuaçäo integrada das esferas de Governo Federal, Estadual e
Municipal.

Art. 50 - Toda rnatéria que, direta ou indiretarnente, relacionar-se corn a
prornoção e a proteçäo as saüdes humana e ambiental, no ârnbito do Estado
de Minas Gerais, reger-se-á pelas disposicães desta lei e de sua
regularnentação, abrangendo o controle:

- de bens de capital e de consumo, compreendidas todas as etapas e
processos;

II - da prestacâo de servico;
Ill - da geraçâo, da rninirnizaçao, do acondicionamento, do armazenamento,

do transporte e da dispasicâo final de residuos sOlidos e de outros poluentes,
segundo a Iegislaçâo especifica;

IV - da geração, da minimizacâo e da disposicäo final de efluentes, segundo
a legislação especifica;

V - dos aspectos de sa(ide relacionados corn os diversos ambientes;
VI - da organizacâo do trabalho.
Art. 60 - A caordenaçao das açOes de prornoçâo e proteçâo da saUde de

que trata esta lei e a elaboração das normas técnicas que as regulern serâo
realizadas pela Secretaria de Estado da Sa(ide e pelas Secretarias Municipals
de SaOde ou órgâos equivalentes, de acordo corn a legislaçâo vigente.

Art. 70 - A execuçäo das açöes e dos serviços de promoçãa e proteçâo a
saUde de que trata esta lei compete:

- so municipia, por rneio da Secretaria Municipal de Saüde ou árgâo
equivalente;

II - a Secretaria de Estado da SaUde, ern carâter cornplementar e supletivo;
Ill - aos demais Orgâos e entidades do Estado, nos termos da legislaçào

especifica.
Art 8 0 - A verificaçâo do cumprimento desta lei caberá a Secretaria de

Estado da Sa(ide e as Secretarias Municipais de Saüde ou equivalentes, por
rneio de seus Orgâos competentes, que, para tanto, exercerâo o poder de
policia sanitéria no seu âmbito respectivo.

Parágrafo Unico - Poder de policia sanitária é a faculdade de que dispOem a
Secretaria de Estado da SaUde e as Secretarias Municipais de SaUde ou
equivalentes e suas autoridades sanitarias para limitar ou discipliner direito,
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interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou abstenção de fato, em
razão do interesse pUblico concernente a seguranca, a ordern, aos costumes,
a disciplina da produção e do mercado, ao exerciclo da atividade economics
dependente de concessão Cu autorizaçao do poder pUblico.

Capitulo II
Da Gestão do Sistema de SaCide

Art 9° - A atenção a saüde, que encerra todo o conjunto de açOes levadas a
efeito pelo SUS, em todas as instãncias de governo, para o atendimento das
demandas pessoais e das exigencias ambientais, compreende trés grandes
campos, a saber:

§ 1 0 - o da assisténcia, em que as atividades são dirigidas as pessoas,
individual ou coletivamente, e que e prestada nos âmbitos ambulatorial e
hospitalar, bern como em outros espaços, especialmente no domiciliar;

§ 20 - o das intervençOes ambientais, no seu sentido mais amplo, incluindo
as relaçOes e as condiçoes sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, 0
controle de vetores e hospedeiros e a operacâo de sistemas de saneamento
ambiental, rnediante o pacto de interesses, as normatizaçOes, as fiscalizaçOes
e outros;

§ 30 - o das politicas externas ao setor da saCide, que interferem nos
determinantes sociais do processo saUde-doenca das coletividades, de que
são partes importantes questöes relativas as politicas macroeconOmicas, ao
emprego, a habitaçao, a educação, ao lazer e a disponibilidade e a qualidade
dos alirnentos;

§ 40 - Nos trés parágrafos anteriores, enquadra-se todo o espectro de açOes
compreendidas noscharnados niveis de atenção a saUde, representados pela
promoção, pela proteção e pela recuperaçâo, nos quais deve ser priorizado 0
carãter preventivo.

Art. 10 - As açães de politica setorial em saUde, bem como as de gestão -
administraçâo, planejamento e controle - são inerentes e integrantes do
contexto daquelas envolvidas na assisténcia e nas intervençaes ambientais.

Parágrafo Unico - As açOes de cornunicação e de educacão em saUde
cornpOem, obrigatária e perrnanenternente, a atenção a saUde.

Art. 11 - 0 conjunto de açOes que corifigura a area da saUde póblica é
constituldo por urna agregaçao simultânea de acães prôprias do campo da
assisténcia e de algurnas próprias do campo das intervençoes ambientais,
das quais são parte irnportante as atividades de vigiléncia em saUde.

Art. 12 - A totalidade das acôes e de servicos de atenção a saüde, no
ãmbito do SUS, deve ser desehvolvida em urn conjunto de estabelecimentos,
organizados em rede regionalizada e hierarquizada e disciplinados segundo
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subsistemas, urn pars cads municipio, sendo 0 SUS municipal voltado ao
atendimento integral de sua prOpria populaçao e inserido de forma
indissoclével no SUS, em suas abrangéncias estadual e nacional.

Art. 13 - As ago- es e Os serviQos de saüde, desenvolvidos por unidades de
saüde federals, estaduals e municipals, da administraçao direta e indireta ou
privadas contratadas e conveniadas, tern que estar organizados e
coordenados, de modo que 0 respectivo gestor possa garantir a populacâo 0
acesso universal aos serviços e a disponibilidade das açOes e dos meios pars
o atendimento integral.

Art. 14 - Para os fins desta lei, considera-se assisténcia a saüde as agOes
relacionadas corn a saüde, prestadas nos estabelecimentos previstos nesta
lei, destinados, precipuamente, a promover e proteger a saUde das pessoas,
diagnosticar e tratar as doenças que acometern o individuo, lirnitar Os danos
por elas causados e reabilitá-lo, quando sua capacidade fisica, psiquica ou
social for afetada, englobando, inclusive, as açôes de alirnentação, nutrição,
assisténcia farrnacêutica e terapéutica integral.

Titulo II
Das AtribuiçOes Cornuns e da Competéncia

Capitulo I
Des Atribuiçoes Cornuns

Art. 15 - Sao atribuiçoes cornuns, que o Estado e os rnunicipios exercerão
em sua esfera administrativa, de acordo corn a habilitação no tipo de gestão
do sisterna de saüde respectivo, conforrne definido nas Normas Operacionais
do Ministério da SaUde:

- participar da formulaçao da politics e da execuçâo das acOes de
vigilãncia ambiental e sanearnento básico;

II - definir as instãncias e os mecanismos de controle, avaliacão e
fiscalizaçâo das açães e dos serviços de saUde;

Ill - acompanhar, avaliar e divulgar indicadores do nivel de saóde da
população e das condicOes ambientais;

IV - organizar e coordenar o Sistema de Inforrnação de Vigilãncia a SaUde;
V - etaborar normas técnicas e estabelecer padrôes de qualidade e

parâmetros de custos que caracterizern a assisténcia a saCide;
VI - elaborar norrnas técnicas e estabelecer padroes de qualidade pars a

promoção e proteçâo da saUde do trabaihador;
VII - elaborar e atualizar 0 respectivo piano de saUde;
VIII - participar da formulação e da execucâo da politica de forrnação de

recursos hurnanos pare a saüde;
IX - elaborar normas para regular os serviQos privados e pübiicos de saüde,
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tendo em vista a sua relevância püblica;
X - elaborar normas técnico-cientificas de prornoçào, proteção e

recuperação da saUde;
XI - realizar pesquisas e estudos na area de saide;
XII - definir as instãncias e Os mecanismos de controle e fiscalização

inerentes 30 poder de policia sanitária;
Xiii - garantir a participação da comunidade na formulaçao e no controle da

execução das politicas de saüde par melo dos Conseihos de SaUde;
XIV - garantir a populacâo o acessa as informacoes de interesse da saUde.

Capitulo Ii
Da Competencia

Art 16- A direçäo estadual do Sistema Unico de SaUde compete coordenar
e, em caráter compiementar, executar açOes e serviças de:

- vigilância epidemiolôgica;
- vigiiância arnbiental;

III - saUde do trabaihador;
IV - alimentação e nutrição;
V - sangue, hemocomponentes e hemoderivados;
VI - vigiläncia sanitária.

Titulo Ill
Da Vigilãncia a SaCide

Capitulo
DisposicOes Gerais

Art.17- As açöes de vigilãncia a sauce dispostas neste tltulo compreendern:
I - a coleta sistemática, a consolidacao, a análise e a interpretação de dados

indispensáveis e disponiveis relacionados a saüde;
II - a difusão de informaçOes no âmbito técnico-cientifico e no da

comunicação social em saUde;
III - 0 manitoramento e as medidas de controle sobre agravos, riscos,

condicionantes e determinantes de problernas de saUde, inclusive a avaliaçâo
permanente de préticas, serviços, pianos e programas de saOde, para
situaçOes preventivas, normais, criticas e emergenciais.

Art. 18 - As atividades e açOes previstas nesta lei serão realizadas par
autoridades sanitárias, nos âmbitos estadual e municipal, que terâo Iivre
acesso aos estabelecimentos e aos arnbientes sujeitos ao controle sanitário.

Art. 19 - Para efeitos desta lei, entende-se par:
- autoridade sanitária, 0 agente pUblico OU 0 servidor Iegalmente

empossado, aos quais são conferidos prerrogativas, direitos e deveres do
cargo au mandato para a exercicio das açoes de vigiláncia a saüde;
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II - agente fiscal sanitário, 0 servidor no exercicio do órgão sanitário,

empossado, provido no cargo que lhe confere prerrogativa, direitos e deveres
Para 0 exercicia da função de fiscal sanitário nas acöes de vigilância a saUde.

Art 20 - São autoridades sanitárias, para Os efeitos desta lei:
- a Secretário de Estado da Saüde;

II - os Secretários Municipals de Saüde au autoridades equivalentes;
III - demais Secretarios de Estado e Municipals, corn interveniência na area

da saüde, no ãmbito de sua competéncia;
IV - dirigentes das acôes de vigilância a saOde da Secretaria de Estado da

SaUde, das Diretorias Regionals de SaUde e das Secretarias Municipais de
SaUde ou Orgãos equivalentes, lotados nos serviços de vigilãncia a saUde;

V - os componentes de equipes multidisciphnares ou grupos técnicos de
vigilância sanitária e vigilãncia epidemiolOgica e de areas reiacionadas corn a
saUde, respeitadas suas competencias legais; e

VI - as agentes fiscais sanitários ou acupantes de cargo equivalente.
Art. 21 - Compete privativamente as autoridades sanitárias mencionadas

nos incisos I e II do art 20:
I - implantar e implernentar as açöes de vigilância a saüde no ambito de

suas campetencias, de forma pactuada, de acordo corn o tipo de gestão, das
Normas Operacianais do Ministério da Saude;

II - definir as instâncias de recursos em relaçao aos processos
administrativos e outros atos processuais.

Art. 22 - Compete as autoridades sanitârias mencionadas no iriciso Ill do
art. 20 colaborar e atuar conjuntamente cam as autoridades sanitárias do
setor de saüde para a efetivaçao das açães de vigiláncia a saOde.

Art. 23 - Compete privativamente as autoridades sanitárias mencionadas no
inciso IV do art. 20:

- conceder alvará para autorização de funcionamento dos
estabelecimentos;

II - instaurar e julgar processos administrativos e outros atos processuais.
Parágrafo ünico - Entende-se por alvará de autorizaçaa de funcionamento o

documento expedido por intermédio de ato administrativo privativo do Orgão
sanitàrio competente, contendo permissão para o funcionamento dos
estabelecimentos sujeitos ao controle sanitârio.

Art. 24 - Compete aos agentes fiscais sanitários:
I - exercer o poder de policia sanitária;
II - acessar Iivremente Os estabeIecimentos e ambientes sujeitos ao controle

sanitário para inspecionar, fiscalizar, Iavrar autos, expédir intimaçöes,
interditar cautelarmente produtos, serviços e ambientes, executar penalidade,
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apreender e inutilizar produtos sujeitos ac, controle sanitéria.

Capitulo II
Da Vigilãncia Epidemiológica

Art. 25 - A vigilância epidemiolbgica, conforme a legislaçao vigente, é urn
conjunto de açöes que proporcionarn a canhecimento, a detecçao a a
prevençâo de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes
da saüde individual ou coletiva, corn a finalidade de recornendar e adotar
medidas de prevenção e controle das daenças e agravos.

Art. 26 - Constituem açOes dos serviços de vigilância epidemiolagica, dentre
outras:

- avaliar as diferentes situaçOes epidemiolOgicas e definir açOes
especificas para cada realidade;

II - elaborar piano de necessidades e cronograrnas de distribuição de
quimioterápjcos, vacinas e soros, corn base nas programaçôes estaduais e
rnunicipais, mantendo-os em quantidade e candiçOes de estacagern ideais,
bern coma fazer suprimento de insumos para diagnóstico;

Ill - realizar investigaçOes, inquéritos e levantarnentos epidemiológicos, bem
como programacao e avaliação das medidas de controle de doengas, e de
situaçoes de agravos a saUde;

IV - viabilizar a irnplernentaçao e coordenar o sisterna de vigilãncia
epiderniologica, estabelecendo fluxo de informaçoes definido, corn elaboragao
e anãlise perrnanente de seus indicadores;

V - implantar e estimular a natificaçao compulsoria de agravos e doenças;
VI - fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças;
VII - pramover a atualizaçâo de recursos humanos para a vigilancia

epidemiolOgica;
VIII - vacinar a população contra doengas imunopreveniveis, através de

estratégias de rotina e campanhas, nos casos previstos em norrnas e em
articulaçao corn outras órgâos;

IX - ernitir notificaçOes sabre doenças e agravas a saüde.
Art. 27 - A competéncia da execução das açOes de vigilãncia

epiderniolôgica é dos profissionais de saUde, devidamente habilitados, no
exercicio de suas funçOes.

Art. 28 - São de notificação compulsôria, positiva ou negativa, ao Sisterna
Unico de Saüde, os casos suspeitos ou confirmados de:

I - doença que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena, de
acardo corn a Regulamento Sanitária Internacional;

II - doença e agravo previsto pelo Ministerio da SaUde;
Ill - doença constante em relaçao elaborada pela Secretaria de Estado da
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Saüde, atualizada periodicamente, observada a legislaçao federal;

IV - a acidente e a doença relacionados corn o trabalho, de acordo corn as
nornias da Secretaria de Estado da SaOde.

Art. 29 - E dever de todo cidadao comunicar a autoridade sanitária local a
ocorréncia, comprovada ou presumivel, de caso de doença transrnissivel, nos
termos do art. 28 desta lei-

Art. 30 - E obrigatOria a notificaçao a autoridade sanitária local, na seguinte
ordem de prioridade, por:

I - rnédico que for chamado para prestar cuidadas ac, doente, mesmo que
não assurna a direção do tratamento;

II - responsãvel por hospital ou estabelecimento congénere, organizaçäo
para-hospitalar e instituiçao medico-social de qualquer natureza;

III - responsável técnico por IaboratOrio que execute exame microbiolOgico,
sorologico, anatomopatalogico ou radiologico;

IV - farrnaceutico, veterinärio, dentista, enfermeiro e pessoa que exerça
profissao afirn;

V - responsável par estabelecimento de ensino, creche, local de trabalho ou
habitaçaa coletiva em que se encontre a daente;

VI - responsãvel pelo serviço de verificação de Obitos e instituto medico-
legal;

VII - responsável par automOvel, caminhão, onibus, trem, aviâo,
embarcaçao ou qualquer outro meio de transporte em que se encontre 0
doente.

Parágrafo (mica - 0 Cartório de Registro Civil que registrar Obito par
moléstia transmissivel camunicarâ a fato, em vinte e quatra horas, a
autoridade sanitária local, que verificará se a casa fai notificado nos termos
das normas regulamentares.

Art. 31 - A inclusaa de daenca ou agravo a saUde no rol das doenças de
notificaçao cornpulsória no Estado, os pracedimentos, forrnularios a fluxos de
informacoes necessários a este Em, bern carno as instruçOes sabre a
processo de investigaçao epidernialOgica em cada daença constarão de
norrnas técnicas especiais.

Art. 32 - Recebida a notificaçâa, a autoridade sanitária procederã, na
populaçâo sob risca, a investigaçâo epidemiológica pertinente para a
elucidaçao do diagnostico e a avaliaçãa do camportamento da doença au
agravo a saUde.

§ 1° - A autoridade sanitãria poderã, sempre qua julgar oportuna, visando a
proteção da satde pUblica e do meio ambiente, exigir e executar
investigaçao, inquérito e levantamento epidemiológico junta a indivIduas,
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grupos populacionais e ambientes determinadot

§ 21 - Quando houver indicaçao e conveniëncia, a autoridade sanitária
poderá exigir a coleta de material para exames complementares.

Art. 33 - Em decorréncia dos resultados, parciais ou finals, de investigação,
inquérito ou levantamento epidemiologico de que trata 0 artigo anterior, fica a
autoridade sanitária obrigada a adotar, prontarnente, as medidas para C
controle da doença no que concerne a individuos, grupos populacionais e
ambiente.

Capitulo Ill
Do Controle de Zoonoses

Art. 34 - Para efeito desta lei, entende-se por cont!ole de zoonoses 0
conjunto de açöes que visarn a prevenir, diminuir ou eliminar os riscos e
agravos a saüde provocados por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou
sinantrápico.

§ 1°- Para efeito desta lei, entende-se por:
I - zoonose a doença transmissive] comum a homens e animals;
II - doença transrnitida por vetor a doença transmitida ao hornem por melo

de seres vivos que veicularn o agente infeccioso, tendo cu nâo os animals
conio reservatôrio;

Ill - animal sinantrôpico o que provavelmente coabita com o homem, no
clomicilio ou peridomicillo.

§ 20 - Para Os fins do que se propOe no "caput" deste artigo, deverão ser
consideradas as alteraçOes no meio ambiente que interfiram no ciclo natural
das nosologias envolvidas.

§ 31 - As campanhas de combate as endemias realizadas corn uso de
inseticidas devern ser precedidas de estudos de impacto ambiental e de
eficácia e efetividade.

Art. 35 - Os serviços de controle de zoonoses no Estado de Minas Gerais
serão estruturados segundo os principios do Sistema Unico de SaQde e
obedecerâo as seguintes diretrizes:

I - definição e utilização dos critérios epiderniolôgicos para a organizaçâo
dos serviços de controle e diagnôstico das zoonoses;

II - desenvolvimento de açOes de combate e controle dos vetores, animals
reservatórios e sinantrOpicos e dos agravos a saUde, de forma integrada corn
a vigilância epidemiolôgica, de saneamento, melo ambiente, educacão,
comunicaçâo social e saUde do trabalhador, ressaltando 0 caráter de
complementaridade do combate quirnica

Art. 36 - São açOes prOprias dos serviços de controle de zoonoses:
I - planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e
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executar;

II - analisar a comportamento das zoonoses, doenças ou agravos causados
por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico e a projeção de
tendências, de forma a subsidiar o planejamento estratégico; 	 -

Ill - analisar o impacto das acães desenvolvidas, das metodologias
empregadas e das tecnologias incorporadas;

IV - promover a capacitação dos recursos hurnanos;
V - promover o desenvolvimento da pesquisa em area de zoonoses;
VI - integrar-se, de forma dinãmica e interativa, com C sistema de

informação do SUS;
VII - definir e implernentar Iaboratorios de referencia em controle de

zoonoses;
VIII - incentivar e orientar a criação, a construçâo e o apareihamento dos

Centros e NCicleos de Controle de Zoonoses nos municipios;
VIII - incentivar e orientar a organização dos serviços de zoonoses,

garantindo facil acesso da população aos serviços e as informaçOes.
Art, 37 - Os atos danosos cometidos por animal são da inteira

responsabilidade de seu proprietário.
Paragrafo Unico - Quando o ato danoso for cometido por animal sob a

guarda de preposto, estender-se-á a este a responsabilidade de que trata
este artigo.

Art. 38 - Visando ao controle das zoonoses, são de responsabilidade do
proprietário de animal domestico:

- manté-lo permanentemente imunizado contra as doenças definidas pelas
autoridades sanitárias;

II - manté-lo permanentemente em perfeitas condiçOes sanitérias e de
saUde, compativeis corn a preservaçao da saUde coletiva e a prevenção de
doencas transmissiveis, bern corno tomar as providéncias pertinentes a
remoção de dejetos por ele produzidos;

III - manté-Io distante de local em que coloque em risco o controle da
sanidade dos alimentos e outros produtos de interesse da saCide ou quando
cornprometer a higiene e a limpeza do local;

IV - permitir, sempre que necessário, a inspeção pela autoridade sanitéria,
no exercicio de suas funçoes, das dependencias de alojamento, das
condiçOes de saáde e das condiçOes sanitérias do animal sob sua guarda;

V - acatar as medidas de saüde decorrentes das determinacães da
autoridade sanitária que visem a preservação e a manutencão da saUde, a
prevencão de doenças transmissiveis e de sua disseminacao:

§ 1 0 - As medidas de que trata o inciso IV dete artigo compreendem a
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execucâo de provas sorolágicas, apreensâo e sacriflcio do animal
considerado perigoso a saUde.

§ 2° - Cabe ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposicâo
adequada do cadaver ou seu encaminharnento so serviço sanitário
competente.

Art. 39 - 0 proprietário que nâo mais tiver interesse em manter seu animal
deve encaminhá-lo ao Orgäo sanitário responsável, nâo podendo abandoná-
lo.

Art. 40 - A criação e o controle das popuiaçäes animais serão
regulamentados por legislacâo municipal, dentro de sua competéncia, na
defesa do interesse local, respeitadas as disposiçOes federais e estaduais
pertinentes.

Art. 41 - A criaçâo em cativeiro e o controle das populaçOes de animais
silvestres seguem Iegislaçäo especifica.

Capitulo IV
Da Vigilancia Ambiental e Sanearnento

Seção I
Disposiçães gerais

Art. 42 - Pars efeitos desta lei, entende-se por:
- vigilância ambiental, 0 conjunto de informacOes e açöes que

proporcionam o conhecimento, a detecção e a prevençäo de fatores
determinantes e condicionantes do melo ambiente, que interferem na saUde
do homem, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevençâo e controle das doenças e agravos;

II - sanearnento, 0 conjunto de açOes, serviços e obras que visam a
alcançar niveis crescentes de salubridade ambiental por meio de:

a) abastecimento de água de qualidade compativel corn os padröes de
potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto;

b).coleta, tratamento e disposiçâo adequada dos esgotamentos sanitários;
c) coleta, transporte, tratamento e disposiçào adequada dos residuos

sOlidos, liquidos e gasosos;
d) coleta e disposiçao ambientalmente adequadas dos residuos

provenientes do tratamento de água e do tratamento de esgotamentos
sanitários;

e) coleta, transporte e disposiçäo final dos residuos sOlidos urbanos;
f) drenaem de águas pluviais:
g) controle de animals vetores, hospedeiros, reservatOrios e sinantrópicos;
Ill - rneio arnbiente, o conjunto de condicoes, leis, influencias e interaçOes

de ordem fisica, quimica e biologica que permite, abriga e rege as atividades
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hurnanas e a vida em todas as suas formas;

IV - poluiçao, a degradaçao da qualidade arnbiental resultante de atividades
que, direta Cu indiretamente:

a) prejudiquem a saUde, a segurança e o bern-estar da populaçao;
b) criem condiçOes adversas as atividades socials e econOmicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condiçOes estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem energia ou matérias poluentes nas águas, no ar ou no solo, em

desacordo corn os padroes ambientais estabelecidos;
V - fonte de poluiçâo, qualquer atividade, sistema, processo, operação,

maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou nâo, que induza, produza
ou possa produzir poluiçao das águas, do solo e do ar;

VI - agente poluidor, qualquer pessoa fisica ou juridica responsavel por
fonte poluidora;

VII - impacto ambiental, alteraçao favorável ou desfavorável no meio
arnbiente ou em algum de seus componentes, produzida por determinada
açâo ou atividade;

VIII - monitoramento, medição repetitive, discreta ou continua, ou
observacao sisternática da qualidade ambiental da água, ar, solo e biota;

Art. 43 - 0 SUS participará da formulaçâo da politica de gestão ambiental
no ârnbito do Estado e executará o que Ihe couber, numa ação complementar
e supletiva dos Governos Federal, Estadual e Municipais, obedecidas suas
atribuiçoes legais:

I - defender e preservar o meio ambiente, de modo a manté-lo
ecologicamente equilibrado;

II - dar acesso a informaçao ambiental sob sua guarda;
III - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente

protegidos, disciplinar e fiscalizar seu uso;
IV - exigir, pars instalaçao de obra ou atividade potencialmente causadora

de significativa degradaçâo ambiental, estudo prévio de impacto ambiental, ao
qual se dare publicidade;

V - controlar a produçao, a comercializaçao e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que cornportem risco para a vida e 0 meio ambiente;

VI - promover a educaçâo ambiental em todos os niveis de ensino;
VII - respeitar o caráter inalienável das terras dos povos indigenas e sua

cultura, preservar seus recursos ambientais, demarcar e irnpor respeito a
seus bens;

VIII - proteger a fauna e a flora, proibidas as práticas que coloquem em
risco sua funçao ecologica, provoquem a extinçâo de espécies ou subnietam
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as animals a maldade;
IX - promover açöes para minimizar as perigos da poluiçâo do meio

ambiente, nas suas diversas formas, inclusive nos locals de trabalho e de
moradias individuals;

X - promover pesquisas e estudos sabre qualidade ambiental e
desenvolvimento sustentável;

XI - promover a análise e 	 avaliação de riscos, envolvendo produtos,
efluentes e residuos tóxicos.

Art. 44 - A qualidade do ar interno em sistemas climatizados fechados
obedecerá 20 disposto na Iegislação vigente.

Parágrafo Unico - Todo ambiente fechado nao climatizado devera contar,
obrigatoriamente, corn sistema de renovacâo de ar.

Seçao II
Das Aguas de Abastecimentos Póblico e Privado

Art. 45 - A água para consumo hurnano distribuida pelo sistema pUblico terá
sua qualidade avaliada pelo serviço sanitário, segundo a legislaçao em vigor.

§ 1 1 - 0 órgâo ou o concessionário responsável pelo sistema de
abastecimento pUblico de água sujeita-se, em todo 0 Estado, a:

a) analisar, permanentemente, a qualidade da água;
b) divulgar, rnensalrnente, as resultados obtidos aos usuários;
c) enviar a Secretaria de Estado da SaOde e as Secretarias Municipais de

SaOde relatórios mensais relativos ao controle da qualidade da água
fornecida.

§ 2° - Compete a Secretaria de Estado da Saüde, as Diretorias Regionais
de SaUde e aos municipios, de acordo corn a habilitaçao no tipo de gestâo do
sistema de saUde respectivo, conforme definido nas norrnas operacionais do
Ministério da SaUde e na legislaçâo em vigor:

a) fiscalizar e inspecionar a água para o consurno humano, respeitadas as
norrnas e as padraes vigente;

b) promover a análise da qualidade da água destinada ao abastecirnento
pUblico e divulgar, mensalmente, as resultados dessa análise.

§ 31 - Sempre que o serviço sanitârio detectar a existéncia de anormalidade
ou falha no sistema pUblico de abastecimento de aqua, corn risco para a
saüde da populaçäo, comunicará o fato ao órgão responsável, para imediata
providencia.

Art. 46 - Todos as reservatórios de água potável permanecerão
devidamente linipos, higienizados e tampados.

Art. 47 - Os aspectos sanitários relacionados com 0 uso da água que nâo
seja para consumo humano deverao obedecer ao disposto na Iegislaçâo em
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vigor e nas normas dos Orgâos competentes.

Seçao III
Do Esgotamento Sanitário e da Drenagem Pluvial

Art. 48 - Toda construção considerada habitavel deverá ter ligaçao corn a
rede pUblica de abastecimento de água e corn a rede coletora de esgoto
sanitérlo.

§ 1°- Quando nâo existir rede pQblica de abastecimento de âgua nem rede
coletora de esgoto sanitário, 0 serviço sanitàrio competente indicará as
medidas a serem adotadas pelo responsável pela obra.

§ 20 - Toda e qualquer soluçâo individual ou coletiva, tratamento e
disposiçao de esgotamento sanitário deverá atender as normas técnicas
vigentes.

Art. 49 - 0 sisterna pUblico de coleta de esgoto tratará 0 esgoto coletado
antes de lançá-lo em curso d'água.

Art. 50 - As galerias de águas pluvials deverâo ser mantidas limpas e em
bom estado de funcionamento, vedado seu escoamento pelos condutos de
esgoto sanitário.

Art. 51 - Nas obras de construçâo civil, e obrigatOria a drenagem
permanente de coleçOes liquidas, originadas ou nâo pelas chuvas.

Art. 52 - A utilização de esgoto sanitãrio ou lodo proveniente de seu
trataniento em atividades agricolas ou pastoris deverá obedecer a legislaçäo
em vigor e as normas dos Orgâos competentes.

Seção IV
Dos Residuos SOlidos Domesticos e Rospitalares

Art. 53 - A coleta, o transporte, o tratamento e a destinaçao final dos
residuos sólidos domésticos são de responsabilidade do poder pUblico e
serão realizados de forma a evitar riscos a saUde e ao ambiente.

Art. 54 - Cabe ao poder pUblico regulamentar o Piano Estadual de Manejo
Ambiental de Residuos Domesticos e Hospitalares, segundo as normas legais
pertinentes nos ãmbitos federal, estadual e municipal que incluam:

a) a priorizaçao das acães que envolvam coleta seletiva dos residuos
passiveis de reaproveitamento e a obrigatoriedade da coleta seletiva dos
residuos nào degradáveis cu perigosos;

b) a obrigatoriedade, nos estabelecimentos e servicos de saüde, de
segregarem-se as residuos perigosos no local de origem, de acordo corn a
legislaçao e corn as orientaçöes das autoridades competentes, sob a
responsabilidade do gerador dos residuos;

c) o estabelecimento do fluxo interno, do acondicionamento e do
arrnazenamento dos residuos sôlidos domesticos e hospitalares em
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estabelecimentos e serviços de saUde, de acordo corn a Iegislaçâo e as
normas técnicas especlais vigentes:

d) o estabelecimento da coleta e do acondicionamento dos resIduos sálidos
dornesticos e hospitalares, de acordo corn a Iegislaçôo e as normas técnicas
especlais vigentes:

e) o estabelecirnento do reaproveitamento dos materials oriundos dos
residuos solidos dornésticos e de esgoto sanitário, obedecendo a legislag5o
vigente e as especificaçOes e as normas do Orgão competente;

f) a proibição de se agregarem materiais e residuos tóxicos a materials e
residuos inertes para uso qua possa afetar as saUdes humans e ambiental.

Art. 55 - 0 Orgâo credenciado pelo poder pUblico para efetuar os serviços
de coleta de residuos sOlidos doniésticos definira o fiuxo de coleta e a
destinação final ambientalmente adequados desses, bern corno observaré
todos as requisitos e obedecerá a legislaçao vigente.

Art. 56 - F proibido o acUmulo de residuos sOlidos domesticos e
hospitalares ou de materiais que propicien, a instalação e a proliferação de
roedores e outros animals sinantrôpicos, bern corno a contaminacão
ambiental, de acordo corn a legislacao em vigor.

Capitulo V
Da SaUde do Trabaihador

Art. 57 - Para os efeitos desta lei, entende-se corno saüde do trabalhador o
conjunto de atividades que se destina a promoção, a proteção, a recuperação
e a reabilitação da saUde dos trabalhadores subrnetidos aos riscos e aos
agravos advindos das condiçoes de trabaiho.

§ 1 0 - A saóde do trabalhador deveré ser resguardada nas relacoes soclais
que se estabelecem no processo de produçao, pressupondo-se a garantia da
integridade do trabalhador e de sua higidez fisica e mental, observado 0 que
dispOe a Iegislação pertinente.

§ 20 - Entende-se como processo de produção a relação que se estabelece
entre o capital e o trabaiho, englobando os aspectos econOmicos,
organizacionais e ambientais na produçâo de bens e serviços.

Art. 58 - São considerados trabalhadores todos os que exerçam atividades
produtivas ou de prestação de serviços, seja do setor formal, seja do setor
informal da economia.

Art. 59 - A administraçâo pUblica, direta ou indireta, inclusive as entidades
civis mantidas pelo poder pOblico, adotarão como critério definitivo pam
contrataçao de serviços e obras a observáncia da Iegislaçao relativa a saUde
e a segurança dos trabalhadoresH

Art. 60 - Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em
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caráter suplementar e de acordo corn suas competéncias legais:

I - elaborar normas técnicas relativas a saóde do trabaihador, contemplando
o ambiente e a organização do trabalho;

II - executar as açöes de vigilância a saOde do trabalhador, observando a
vigilãncia dos processos de trabaiho e dos danos a saüde causados pelo
trabalho;

III - executar as açöes de assisténcia a saUde do trabalhador;
IV - informar aos trabaihadores, aos empregadores e aos respectivos

sindicatos sobre os riscos e agravos a saüde relacionados ao trabalho,
respeitados Os preceitos éticos;

V - estirnular e participar, no âmbito de sua competencia, de estudos,
pesquisas, anélise, avaliacão e controle dos riscos e agravos potenclais a
saüde do trabalhador;

VI - implantar o gerenciamento de Sistema Informatizado em SaUde do
Trabalhador, para orientaçâo das acOes de sua competéncia;

VII - assegurar o controle social das politicas e açães de saUde do
trabaihador;

VIII - priorizar a utilização de critérios epidemiolOgicos para subsidiar a
deflnição de prioridades, na alocação de recursos e na orientaçao das açôes
de saUde do trabaihador;

IX - interditar, total ou parcialmente, rnàquinas, processos e ambientes de
trabalho considerados corno de risco grave ou iminente a saUde ou a vida dos
trabaihadores e da comunidade na sua area de impacto;

X - exigir do empregador a adoção de medidas corretivas nos ambientes de
trabaiho, observando a seguinte ordern de prioridade:

a) elirninação da fonte de risco;
b) controle do risco na fonte;
c) controle do risco no ambiente de trabaiho;
d) adoçâo de medidas de proteçao individual, incluindo dirninuiçäo do tempo

de exposiçäo, utihzação de Equipamentos de Proteçao Individual - EPI -, entre
outras, respeitadas as normas vigentes;

XI - admitir a utilizacao de EPIs somente nas seguintes situaçOes:
a) emergéncias;
b) deritro do prazo estabelecido no cronograma de implantação de medidas

de proteçäo coletiva;
c) sempre que as medidas de proteçâo coletiva forem tecnicamente

inviâveis ou não oferecereni completa proteção contra as riscos de acidentes
e doenças relacionadas so trabaiho, a critérlo da autoridade sanitaria.

Art. 61 - São obrigaçoes do empregador, sem prejuizo de outras exigêricias
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legais:

I - manter as condicöes de trabalho e a organizacâo do trabaiho adequadas
as condicaes psicofisiolOgicas dos trabalhadores;

II - garantir e facititar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de
trabaiho e a sua permanéncia pelo tempo que se fizer necessário,
fornecendo-Ihes as inforrnaçoes e os dados solicitados, inclusive para o
desenvolvirnento de estudos e pesquisas;

III - dar conhecirnento a populaçäo residente na area de abrangéncia da
empresa dos riscos decorrentes do processo produtivo, bern como das
recomendacoes e medidas adotadas para sua eliminacâo e controle;

IV - realizar estudos e pesquisas que visern a esclarecer, eliminar e
controlar situaçOes de risco de trabaiho;

V - permitir aos representantes dos trabalhadores o acompanharnento da
vigilância nos ambientes de trabaiho;

VI - paralisar as atividades produtivas em situaçoes de risco grave ou
iminente para a saUde dos trabalhadores e para as areas circunvizinhas de
impacto;

VII - comunicar irnediatamente a autoridade sanitária as situaçOes de risco
grave e iniinente no trabaiho, estabelecendo cronograrna de adoção de
medidas de controle e correçäo destas;

VIII - fornecer de modo adequado, por escrito, aos trabathadores e aos seus
representantes as inforrnaçoes sobre os diferentes produtos utilizados no
processo produtivo, corn especificaçäo correta das caracteristicas,
composiçâo e riscos que representem a saCide e ao meio ambiente, bern
como as medidas preventivas cabiveis;

IX - executar atividades de elirninacão ou redução dos riscos no ambiente
de trabaiho, de acordo corn Os incisos X  XI do art. 72;

IX - instituir prograrna de controle da saUde dos trabalhadores, custeando a
realizacào dos exames medicos admissionais, periodicos, de mudanca de
funçäo e demissionais, conforme Iegislação em vigor, devendo estes estarem
a disposiçäo das autoridades sanitárias;

X - fornecer côpias dos resultados dos exames complementares e
atestados de saOde ocupacional para os trabalhadores;

XI - assegurar que, nos casos de contrataçâo de servicos, a empresa
contratada elabore e implemente programa de controle de saUde dos seus
trabaihadores, mantendo-o a disposicâo dos órgâos de vigilância;

XI  - not Wicar ao SUS Os agravos a saüde dos trabalhadores;
XIII - assegurar postos de trabalho aos reabilitados por acidentes e doencas

relacionados ao trabalho, compativeis corn suas IimitaçOes;
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XIV - implantar pianos de contingencia com medidas preventivas, corretivas

e emergencials a serern adotadas, quando necessárias, tanto no âmbito da
empresa quanto na area de impacto de suas atividade, corn as respeótivos
treinarnentos, para a sua operacionalizaçao eficaz.

Art. 62 - A autoridade sanitária terã a prerrogativa de exigir o curnprirnento
das Normas Regulamentadoras e das Normas Técnicas Especificas
relacionadas a defesa da saUde dos trabalhadores, conforme lei pertinente.

Parágrafo (mica - Ern caráter complementar ou na auséncia de Norma
Técnica Especifica, a autoridade sanitária terá a prerrogativa de adotar
normas, preceitos e recomendaçoes de organismos nacionais e
internacionais referentes a proteçao da saude dos trabathadores.

Art. 63 - Cabe ao Conselho Estadual de SaOde manter Câmara Técnica de
SaUde do Trabalhador a ele subordinado.

Art. 64 - Aos representantes dos trabalhadores e garantido requerer aos
Orgãos gestores a interdiçao de máquina, processo e ambientes de trabalho
considerados corno de risco grave e iminente a vida ou a saóde dos
trabalhadores.

Art. 65 - As edificaçoes deverao obedecer aos requisitos técnicos que
garantam perfeita segurança aos qua nelas trabalharn.

Art. 66 - E proibido exigir, nos exames pré-adrnissionais, sorologia para
AIDS, atestados de esteritizaçao, testes de diagnóstico de gravidez e outros
que visem dificultar o acesso ao trabaiho ou que expressem preconceito nos
termos da Constituicao Federal.

Capitulo VI
Da Alimentaçào e da Nutricao

Art. 67 - A Polltica Estadual de Alimentaçao e Nutriçao integra a Politica
Nacional de SaUde e a Politica Nacional de Alimentaçao e Nutriçâo, inserida
no contexto da Segurança Alirnentar e Nutricional.

Art. 68 - Para as efeitos desta lei, entende-se por:
I - alimentação a processo biolOgico e cultural que se traduz na escolha, na

preparaçâo e no consumo de urn ou vários alimentos;
II - nutrição a estado fisiolagico que resulta do consurno e da utilizaçao

biolOgica de energia e nutrientes ern nivel celular;
III - vigilância alimentar e nutricional a coleta e a análise de informaçoes

sabre a situaçao alirnentar e nutricionat de individuos e coletividades, corn o
propôsito de fundamentar medidas destinadas a prevenir ou corrigir
problernas detectados ou potenciais;

IV - vigilancia epidemiolOgica nutricional a parte da vigilância alirnentar e
nutricional que tern como enfoque principal o estado de nutriçâo de grupOs de
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pessoas mais expostas a problemas da nutriçâo;
V - vigilância sanitAria dos alimentos a verificação da aplicacâo de normas e

condutas, objetivando assegurar a necessária qualidade dos alirnentos.
VI - criteria de sanidade dos alirnentos a definiçâo de principios, normas,

métodos e procedirnentos para assegurar que as alimentos tenham born valor
nutritivo e nâo apresentem contaminantes fisicos, quirnicos e biolOgicos
prejudiciais a saüde dos consumidores.

Art. 69 - Os secretérios Estadual e Municipals de SaUde deveräo promover
a elaboraçâo, a irnplementação e a avaliaçâo da politica de alirnentacâo e
nutriçäo, em articulaçao corn as setores envolvidos corn a segurança
alimentar e nutricional, como agricultura e abastecirnento, pianejarnento,
educaçao, trabaiho e emprego, indUstria e comércio, cléncia e tecnologia.

Art. 70 - Compete a Secretaria de Estado da SaUde:
I - participar da definiçâo e da aquisiçâo dos alimentos e insumos

estrategicos, segundo o seu papel nos pianos, nos prograrnas, nos projetos e
nas atividades que operacionalizarâo a Politica Estadual de Alimentaçâo e
Nutriçao;

II - orientar e apoiar as municipios ern seus processos de aquisiçâo de
alimentos e outros insurnos estratégicos, adequando essa aquisiçâo a
realidade alirnentar e nutricional e assegurando o abastecirnento oportuno,
regular e corn rnenor custo;

III - prestar cooperaçâo técnica aos municipios na implementaçâo das
acOes decorrentes da politica estadual de alimentaçâo e nutriçâo;

IV - elaborar e apoiar estudos e pesquisas estrategicamente importantes
para a irnplernentaçao, a avaliaçäo ou a reorientaçâo das questöes relativas a
alirnentaçao e a nutriçâo;

V - coordenar o componente estadual do SUS de operacionalizacão da
politica de alimentaçâo e nutriçâo;

VI - consolidar o componente estadual do SUS do Sistema de Vigiléncia
Alimentar e Nutricional - SISVAN -, ampliando a sua abrangéncia técnica C
geográflca, corn fins de rnapeamento e rnonitoramento da tome, da
desnutriçao e de outros problemas nutricionais;

VII - organizar e coordenar a rede estadual de IaboratOrios de saUde püblica
no tocante a procedimentos relativos ao diagnOstico de distUrbios nutricionais
e ao controle da iodataçâo do sal;

VIII - promover a capacitaçâo dos recursos humanos necessários a
consecuçâo da Politica Estadual de Alimentaçâo e Nutricâo;

IX - implernentar as acôes de viilancia sanitária de alimentos;
X - manter e estreitar as relaçães entre a vigilância sanitária de alirnentos e
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as açôes pertinentes executadas pelo Ministério e pela Secretaria de Estado
da Agricultura, visando a preservar atributos relacionados ao valor nutricional
e aos critérios de sanidade dos alimentos;

Xl - participar da aquisiçâo de insumos destinados a atençao ambulatorial e
hospitalar, no que diz respeito ao atendimento de distUrbios nutricionais;

XII - promover a adoção de préticas e hébitos alirnentares saudáveis,
mediante a mobilizaçao de diferentes segrnentos da sociedade e par
intermedio de campanhas de comunicaçâo;

XIII - promover as negociaçöes intersetoriais que propiciern o acesso
universal aos alirnentos de boa quaiidade;

XIV - promover o controle social da execuçâo desta politica, inclusive da
aplicaçäo dos recursos financeiros correspondentes, mediante o
fortalecirnento da ação do Conseiho Estadual de Saüde.

Art. 71 - Compete as Secretarias Municipais de SaUde ou aos ôrgâos
equivalentes, conforme o tipo de gestäo, de acordo corn a habilitaçao,
segundo as norrnas operacionais do Ministerio da SaUde:

I - coordenar o componente municipal do SUS de operacionalizaçao da
politica de alirnentaçao e nutriçao;

II - receber ou adquirir alimentos e suplementos nutricionais, garantindo o
abastecimento de forma permanente e oportuna, bern coma sua dispensaçao
adequada;

III - promover as medidas necessárias para integrar a programaçâo
municipal a adotada pelo Estado;

IV - prornover 0 treinamento e a capacitaçao dos recursos humanos para
operacionalizar, de forma produtiva e eficaz, o rol de atividades especificas na
area de alirnentaçao e nutrição;

V - prornover rnecanisrnos de consolidaçao do cornponente municipal do
SUS, do Sistema de Vigiláncia Alimentar e Nutricional - SISVAN -:

VI - estabelecer sistemas de informaçao e-análise como prática continua e
regular;

VII - implantar, na rede de serviços, o atendimento da clientela portadora de
agravos nutricionais clinicamente instalados, envolvendo a assistência
alimentar, o controle de doenças intercorrentes e a vigilância dos irmâos e de
cantatas, garantindo a simultaneidade da execuçao de açäes especificas de
nutriçâo e de acOes convencionais de saüde;

VIII - uniformizar procedimentos relativos a avaliaçâo de casos, a eleição de
beneficiários, ao acompanhamento e a recuperaçäo de desnutridos, bern
coma a prevençao e ao manejo de doenças que interferem no estado
nutricional;
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IX - obter e divulgar iriformaçOes representativas do consumo alirnentar;
X - realizar vigilancia da hipovitarninose A, promovendo a aplicacão

periOdica de megadoses desta vitarnina, se necessário;
XI - prornover a difusâo de conhecimentos e recomendacaes sobre práticas

alirnentares saudáveis, tais como o valor nutritivo, as propriedades
terapêuticas, as indicaçOes ou as interdiçoes de alimentos ou de suas
combinaçOes, mobilizando diferentes segmentos socials;

XII - executar acOes de vigilância sanitária de alimentos sob
responsabilidade;

XIII - nianter e estreitar as relaçaes entre a vigilância sanitária de alinientos
e as açôes pertinentes executadas pelo Ministério, pela Secretaria de Estado
e pelas Secretarias Municipais de Agricultura ou órgãos equivalentes, visando
a preservar atributos relacionados ao valor nutricional e aos critérios de
sanidade dos alirnentos;

XIV - associar-se a outros municipios, inclusive nìa forma de consOrcios, de
modo a prover o atendirnento de sua populaçâo nas questães referentes a
alimentação e nutrição;

XV - participar do financiamento das acöes decorrentes das pollticas
nacional e estadual, destinando recursos para a prestação de serviços e a
aquisiçâo de alimentos e outros insurnos;

XVI - definir e adquirir, corn o apoio dos demais gestores, as alimentos e
insurnos estrategicos que devem fazer parte da suplernentaçâo alimentar e
nutricional na rede de servicos de saude, atentando para que esta aquisiçâo
esteja consoante a realidade alirnentar e nutricional e para que seja
assegurado o abastecimento oportuno, regular e corn menor custo;

XVII - promover as negociaçOes intersetoriais que propiciem 0 acesso
universal aos alimentos de boa qualidade;

XIV - prornover o controle social da execução desta politica, inclusive da
apticaçâo dos recursos financeiros correspondentes, mediante 0
fortalecimento da açâo dos Conselhos Municipais de Saüde.

Capitulo VII
Do Sangue, Hemocomponentes e Hernodenivados

Art. 72 - Corn relaçâo a politica de sangue, hernocomponentes e
hernoderivados compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal,
de forma articulada e de acordo corn suas competéncias legais e norrnativas:

- disciplinar a atividade industrial e a norrnalizaçâo de todas as etapas de
obtençäo, processarnento e utilizaçâo do sangue, seus coniponentes e
hernoderivados; 	 -

II - estimular e criar condiçOes para a doaçâo voluntéria de sangue;
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III - coibir a comercializaçâo e incentivar a organizaçâo da rede de

instituiçOes püblicas e privadas responsâveis por suprir a demanda de
sangue, hemocomponentes e hemoderivados;

IV - realizar o atendimento a portadores de coagulopatias e
hemoglobinopatias;

V - controlar a qualidade dos produtos e fiscalizar as atividades exercidas
pelos serviços pUblicos e privados:

VI - promover pesquisas, desenvolvimento tecnolOgico e a formaçao de
reoursos humanos para supnir as necessidades da area.

Art. 73 - Compete a Secretaria de Estado da SaUde:
I - viabilizar Os rneios para garantir a disponibilidade de sangue,

hemocomponentes e hemoderivados na quantidade e qualidade exigidas
pelos padroes definidos na Iegislaçao e normas de saUde pUblica do Pals;

II - regulamentar o processo de coleta, processarnento, percurso e
transfusâo do sangue e seus derivados, rnantendo urna rede estadual de
hematologia e hemoterapia para o desenvolvimento das açães e dos serviços
nessas areas, visando ao atendimento a toda a populaçâo do Estado, de
acordo corn as diretrizes do SUS para a politica de sangue,
hernocomponentes e hemoderivados;

III - planejar, prograrnar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as
atividades de hernatologia e hemoterapia no Estado de Minas Gerais;

IV - cadastrar e licenciar, para seu funcionamento, todos Os serviços
executores de atividades hemoterapicas no Estado;

V - organizar, de forma hierarquizada e descentralizada, a rede de
atendirnento aos usuários do sisterna estadual de saUde;

VI - garantir a existência de profissional técnico responsável em todas as
unidades p(iblicas e privadas de atendirnento;

VII - controlar, fiscalizar e regulamentar as estabelecirnentos pUblicos e
privados que coletarern, produzirem, distribuirem ou utilizarem sangue,
hemocomponentes e hemoderivados em seus procedimentos;

VIII - controlar as doacaes e transfusOes de sangue nos estabelecimentos
de saUde, par meio de sistemas de controle hemoterépico;

IX - desenvolver e irnplementar mecanismos que perrnitam disciplinar as
açöes de coleta de sangue, processamento, armazenarnento, transfusao e
distribuiçao de componentes sangUineos, seguindo a Iegislaçâo federal
vigente;

X - avaliar e implementar, junta aos Orgâos executores de atividades
hemoterápicas, programas de controle de qualidade interno e externo dos
reativos, equipamentos e métodos que funcionem segundo os padrôes
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estabelecidos pelas normas internacionais e nacionais, garantindo a efetiva
proteção do doador e do receptor;

XI - regulameritar e coordenar o programa de vigiiancia da qualidade do
sangue;

XII - regularnentar e autorizar a entrada e a saida de hemocomponentes
para outros paises;

XIII - fiscalizar os services de hernatologia e hernoterapia, observando:
a) os testes e os exames de sangue realizados a partir de procedimentos

descritos em manuais operacionais padronizados e validados, que contenham
normas de controle de qualidade para pessoal, equiparnentos, materials,
técnicas sorolOgicas e imunohematolOgicas, reagentes e "kits";

b) a existência de registros de todos as procedimentos reallzados e das
reaçöes transfusionais ocorridas que Ihe forem informadas, bern come dos
procedimentos adotados;

c) o estoque de sangue e hemocomponentes que devem ser feitos
separadamente de produtos potencialmente contaminantes;

d) a estocagem de unidades coletadas e testadas;
e) o destino de bolsas corn sorologia sabidarnente reagente;
f) a realização de exames sorológicos previstos pelo Ministérlo da Saüde

em cada bolsa de sangue coletada e os resultados registrados e mantidos
arquivados;

g) a confirmaçäo da reatividade e especificidade dos reagentes cam, pelo
menos, um controle positivo e urn controle negativo;

h) a usc de materiais descartéveis e atóxicos em todas as fases do
processo para a obtencâo de hemocomponentes ate a sua utilização;

I) Os cuidados corn a segurança dos usuários e dos funcionários, corn
relaçao a exposiçâo a materiais corn riscos biolôgicos de contaminaçâo e Os
procedimentos de descarte dos materlais;

j) as condiçoes e a adequaçao do ambiente fisico;
XIV - controlar os estabelecirnentos hemoterépicos, mediante fiscalização

avaliaçâo de amostras sorológicas, investigação epidemiolOgica de cases de
doenças transmissiveis per sangue e de sistemas de avaliação por melo de
cruzamento de dados de doacöes e transfusOes realizadas no Estado;

XV - garantir o cumprimento das normas e dos regulamentos da poiltica de
sangue do Ministérlo da SaUde.

Art. 74 - E vedado as instituiçOes ou entidades privadas, corn ou sem fins
lucrativos, todo tipo de comercializacâo de órgâos, tecidos e partes do corpo
humano, bern come sangue e seus derivados.

CapItulo VIII
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Da Vigilancia Sanitéria

Seçao I

Disposiçoes Gerais
Art. 75 - Para efeito desta lei, entende-se par vigilância sanitéria o conjunto

de açOes capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos a saüde
e de intervir nos problernas sanitérios decorrentes do melo ambiente, da
produçao e da circulaçâo de bens e da prestaçao de serviços de interesse da
saUde, abrangendo o controle:

- de bens de capital e de consurno, compreendidas todas as etapas e
processos, da produçao a utilizaçao;

II - da prestaçao de services;
III - da geraçao, minimizaçao, acondicionamento, armazenamento,

transporte e disposiçao final de residuos sOlidos e de outros poluentes,
segundo a Iegislaçao especifica;

IV - da geração, minimizaçao e disposiçao final de efluentes, segundo a
Iegislaçao especifica;

V - de ambientes insalubres para o homem ou propicios
desenvolvimento de animals sinantrOpicos;

VI - do ambiente e dos processos de trabaiho e da saUde do trabaihador.
Art. 76 - A irnplementaçao de medidas de controle ou supressâo de fatores

de risco para a saUde seräo precedidas de investigaçâo e avaliaçâo, salvo
nas situaçOes de risco iminente ou dano constatados a saUde, a vida ou a
qualidade de vida.

Art. 77 - As açOes de vigilância sanitária serão exercidas per autoridade
sanitária estadual ou municipal, que teré Iivre acesso aos estabelecimerifos e
aos arnbientes sujeitos ao controle sanitário.

Art. 78 - A competéncia para expedir intimaçaes, Iavrar autos e termos é
exclusiva dos fiscais sanitários no exercicio de suas funçoes ou de servidor
pUblico do quadro da saUde designado temporária e eventualmente para
essas funçoes.

Art. 79 - Entende-se per controle sanitérlo as açOes desenvolvidas pelo
Orgâo de vigilancia sanitéria para aferiçao da qualidade dos produtos e
verificação das condiçOes de licenciamento e funcionarnento dos
estabelecirnentos, envolvendo:

I - inspeçao;
II - fiscalizaçao;
III - Iavratura de autos;
IV - execuçao de penalidades.
Parégrafo Unico - A fiscalizaçao se estenderá a publicaçào e 5 publicidade
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de produtos e servicos de interesse da saüde.
Seçao II

Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário
Art. 80 - Sâo sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de serviços

de saUde e os estabelecirnentos de serviços de interesse da saüde.
§ 1 0 - Entende-se por estabelecimento de sadde aquele destinado a

promover a saOde, proteger o individuo de doenças e agravos, prevenir e
limitar Os danos a ele causados e reabilitá-lo quando sua capacidade fisica,
psiquica ou social for afetada.

§ 20 - Entende-se por estabelecirnento de interesse da saüde aquele que
exerça atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar danos ou
agravos a saide da populaçño.

Art. 81 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecinientos de serviços
de saUde aqueles que prestam:

I - serviços de saUde em regime de internaçao e ambulatorial, incluindo
clinicas e consultorios, püblicos e privados;

II - serviQos de apoio ao diagnostico e terapêutico;
Ill - servi(;os de sangue, hemocomponentes e hernoderivados;
IV - outros serviços de saüde que não se enquadrem nos incisos anteriores.
Art. 82 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de interesse

da saUde:
I - os que produzem, beneficiarn, manipulam, fracionam, embalam,

reembalam, acondicionam, conservam, armazenam, transportarn, distribuem,
importam, exportam, vendern ou dispensam:

a) medicamentos, drogas, imunobiolôgicos, plantas medicinais, insumos
farrnacêuticos e correlatos;

b) produtos de higiene, saneantes, domissanitarios e correlatos;
c) perfumes, cosméticos e correlatos;
d) alic-nentos, bebidas, matérias-primas alimentares, produtos dietéticos,

aditivos, coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados so contato corn
alimentos;

II - os IaboratOrios de pesquisa, de análise de arnostras, de análise de
produtos alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de
qualidade de produtos, equipamentos e utensllios;

III - as entidades especializadas que prestam serviços de controle de
pragas urbanas;

IV - Os de hospedagem de qualquer natureza;
V - Os de ensino fundamental; médio e superior, pre-escolas e creches e as

que oferecem cursos no regulares;
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VI - os de lazer e diversão, ginástica e práticas desportivas;
VII - os de estética e cosmetics, saunas, casas de banho e congéneres;
VIII - as que prestam serviços de transporte de cadéver, velórios,

funerérias, necrotérios, cemitérios, crernatOrios e congéneres;
IX - as garagens de ônibus, os terrninais rodoviarios e ferroviários, as portos

e Os aeraportos;
X - os que prestarn serviços de lavanderia, conservadoria e congêneres;
XI - as que degradam o rneio ambiente par meio de poluiçâo de qualquer

natureza e as que afetam as ecossistemas, coritribuindo para char urn
ambiente insalubre pars o hamem ou propicio ao desenvolvirnento de anirnais
sinantrOpicos;

XII - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta ou indiretamente,
provocar danos ou agravos a saUde ou a qualidade de vida da populacao.

XIII - Os transportes sanitérios, publico e privado, par ambulância de
qualquer tipo, sào considerados coma serviços de saUde e, como tal, são
passiveis de flscalizaçao por parte do gestor do SUS, em sua respectiva area
de jurisdição.

a) 0 gestor normatizaré esses serviços por meio de ato de sua
competencia, especificando sua composicão de equipamentos, observando-
se as diretrizes da Associaçao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -' as
deterrninaçoes técnicas de cada nivel do SUS e a Iegislaçâo federal em vigor.

Art. 83 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e a fiscalizaçao sanitérios
deverão:

I - rnanter as produtos expostos a venda arrnazenados ou entregues ao
consumo segundo os padraes especificos de registro, conservacão,
ernbalagem, rotulagern e prazo de validade;

II - usar somente produtos registrados pelo órgâo competente;
III - estar instalados e equipados de forma a conservar as padraes de

identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e a preservar a saUde dos
trabalhadores e de terceiros;

IV - rnanter rigorosas condiçOes de higiene, observada a Iegislaçao vigente;
V - rnanter os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado

de conservacão, higiene e segurança, segundo graus de risco envolvidos e
segundo os padrOes estabelecidos pars a fim a que se propãem;

VI - manter pessoal qualificado para a manuseio adequado do produto, a
armazenamento, o transporte correto do produto e para a atendimento
adequado ao usuârio do serviço e do produto;

VII - fornecer sos seus funcionârios equipamentos de proteção individual e
treinamento adequado, de acordo corn o produto a ser manuseado,
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transportado e disposto ou corn o servico a ser prestado, segundo a
legislação vigente;

VIII - fornecer ao usuário do serviço e do produto as informacOes
necessárias para o seu atendirnento adequado e pare a preservacâo de sua
saüde.

IX - manter controle e registro de medicarnentos sob regime especial, que
utilizem em seus procedimentos, na forma prevista na legislação vigente.

Art. 84 - A autoridade sanitária poderá exigir exame clinico ou laboratorial
de pessoas que exerçam atividades em estabelecimento sujeito so controle
sanitário.

Art. 85 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e a f'scalizacâo sanitária
terão autorização de funcionamento expedida pela autoridade sanitária
competente, municipal ou estadual, conforme habilitacão em cads tipo de
gestâo, corn validade de urn ano, renovável por periodos iguais e sucessivOs,
sendo requerida nos primeiros 120 dias de cada exerciclo.

§ 1° - A concessão ou a renovaçäo da autorização de funcionamento seré
condicionada ao cumprimento de requisitos tecnicos e a inspeçäo da
autoridade sanitária cornpetente.

§ 2° - Serão inspecionados os arnbientes internos e externos dos
estabelecimentos, as produtos, as instataçöes, as máquinas, Os
equipamentos, as normas e as rotinas técnicas do estabelecimento.

§ 30 - A autorização de funcionamento poderá, a qualquer tempo, ser
suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saUde püblica, sendo
assegurado ao proprietário do estabelecimento a direito de defesa em
processo administrativo instaurado pela autoridade sanitãria.

Art. 86 - Os estabelecimentos de saüde a que se refere o art. 48 e Os

estabelecirnentos de interesse da saüde a que se referem Os incisos I a III do
art. 49 funcionaräo corn a presença do responsável técnico oti de seu
substituto legal.

§ 1 0 - A presença do responsável técnico ou de seu substituto legal é
obrigatOria durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

§ 21 - 0 nome do responsável técnico e seu nUrnero de inscriçâo
profissional serâo mencionados nas placas indicativas, nos anOncios ou nas
propagandas dos estabelecimentos.
§ 30 - Os responsáveis técnicos e administrativos responderäo

solidariamente pelas infracöes sanitárias.
§ 40 - Os estabelecimentos de saüde terâo responsabilidade técnica Unica

perante a autoridade sanitária, airda que rnantenham em suas dependencias
serviços de profissionais autônomos ou ernpresas prestadoras de serviços de
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saUde.

Art. 87 - São deveres dos estabelecimentos de saUde:
I - descartar ou submeter a Iirnpeza, desinfecçao ou esterilizaçao adequada

as utensilios, as instrunientos e as roupas sujeitos a contato corn fluido
orgânico de usuário;

II - rnanter utensilios, instrumentos e roupas em nümero condizente com o
de pessoas atendidas:

III - submeter a limpeza e desinfecçao adequadas as equipamentos e as
instalaçOes fisicas sujeitos a contato corn fluido orgânico de usuàrio.

IV - submeter a limpeza e descontaminação adequadas Os equipamentos e
as instalaçoes fisicas sujeitos a contato corn produtos perigosos;

V - todo ambiente fechado nâo climatizado, obrigatoriamente, deveré ter
sistema de renovação de ar filtrado.

Art. 88 - Os estabelecirnentos de saüde que prestarn servicos em regime de
internação manteräo comissâo e serviço de controle de infecçao hospitalar,
cuja implantaçâo, composição e eventuais alteracOes serâo comunicadas a
autoridade sanitária competente, municipal ou estadual.

§ 1° - Entende-se por controle de infecçao hospitalar o programa e as açães
desenvolvidos, deliberada e sistematicamente, visando a redução da
incidencia e da gravidade dessas infecçoes.

§ 20 - A ocorréncia de caso de infecçao hospitalar serâ notificada pelo
responsável técnico do estabelecimento a autoridade sanitária competente,
municipal ou estadual.

§ 3° - Incluem-se no disposto neste artigo as estabelecimentos que prestam
serviços de natureza ambulatorial nos quais se realizern procedimentos
capazes de disseminar infecçoes.

Art. 89 - Os estabelecimentos de saüde seräo construidos ou reformados
corn a prévia autorizaçao des autoridades sanitérias competentes, municipal e
estadual.

Parágrafo ünico - Entende-se por reforms toda e qualquer modificação na
estrutura fisica, no fluxo e nas funçOes originalmente aprovados.

Art. 90 - Os estabelecimentos de interesse da saUde obrigam-se, quando
solicitados pela autoridade sanitéria, a apresentar o piano de controle de
qualidade das etapas e dos processos de produção e as padrOes de
identidade dos produtos e serviços.

Art. 91 - Os estabelecirnentos que utilizam equipamentos de radiaçao
ionizante e näo ionizante poderão funcionar somente corn a autorização do
Orgão sanitãrio competente, devendo:

- ser cadastrados;
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II - obedecer as normas do Conseiho Nacional de Energia Nuclear - CNEN -
edo Ministério da Saude;

III - manter equipamentos envoltOrios radioprotetores para as partes
corpóreas do paciente que não sejam de interesse diagnOstico Cu terapeutico.

Parágrafo ünico - A responsabilidade técnica pela utilização e guarda de
equiparnentos de radiaçao ionizante e não ionizante será solidária entre C
responsável técnico, o proprietário, a fabricante, a reds de assistência técnica
e a comerciante.

Art. 92 - E vedada a instalaçao de estabelecimentos que estocam ou
utilizam produtos nocivos a saQde em area contigua a area residencial ou em
sobrelojas ou conjuntos que possuam escritOrios, restaurantes e similares.

Art. 93 - Os estabelecimentos que transportam, manipulam e ernpregam
substãncias nocivas Cu perigosas a saUde afixarão, nos locals expostos a
riscos, avisos ou cartazes contendo advertências, informaçoes sobre
cuidados a serem tornados e 0 simbolo de perigo ou risco correspondente,
segundo a padronização internacional.

Parágrafo Unico - Os materials e as substâncias de que trata a "caput" deste
artigo conterão, no rOtulo, sua composição, recomendaçoes de socorro
imediato e o simbolo de perigo ou risco internacional correspondente.

Art. 94 - 0 sistema de assisténcia pre-hospitalar e resgate é urn serviço de
natureza médica, so podendo ser realizado sob supervisão, coordenação e
regulaçao de profissional medico, devendo suas atividades ser norrnatizadas
pelos gestores do SUS, em seus diversos niveis de competência, observada
a legislação pertinente.

Parãgrafo (mica - Nos locals em que existir Central de Regulaçao do
Sisterna de Urgencia e Eniergência, a regulamentação de suas atividades
será feita par ato prôprio do respectivo gestor do SUS.

Seçao III
Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário

Art. 95 - São sujeitos ao controle sanitérlo as produtos de interesse da
saUde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção a utilização
e a disposiçâo final de residuos e efluentes.

Parágrafo Unico - Eritende-se por produto de interesse da saOde o bern de
consumo Oue, direta ou indiretamente, relacione-se corn a saUde.

Art. 96 - São produtos de interesse da saUde:
- drogas, medicamentos, imunobiolOgicos e insumos farmacêuticos e

correlatos;
II - sangue, hemocomponentese hemoderivados;
III - produtos de higiene e saneantes doniissanitãrios;
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IV - alimentos, bebidas e água para 0 consumo humano, para utilizacao em

serviços de hemodialise e outros usos de interesses da saUde;
V - produtos perigosos, segundo classifIcaçao de risco da legislacao

vigente: tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, infectantes e radioathos;
VI - perfumes, cosméticos e correlatos;
VII - aparelhos, equiparnentos medicos e correlatos;
VIII - outros produtos, substâncias, aparelhos e equipamentos cujo usa,- -

consumo ou aplicaçao possam provocar dano a saüde.
Titulo IV

Capitulo I
Do Procedimento Administrativo

Seção I
Das Sançoes Administrativas

Art. 97 - As infraçOes da legislação sanitária, ressalvadas as previstas
expressamente na legislaçao federal, são as configuradas nesta lei.

Art. 98 - Sem prejuizo das sançOes de natureza civil e penal cabiveis, as
infraçOes sanitârias serão punidas, altemativa ou cumulativamente, corn as
seguintes penas:

I - adverténcia;
II - pena educativa;
III - apreensâo do produto;
IV - inutilizaçao do produto;
V - suspensão de venda ou fabricação do produto;
VI - cancelamento de registro do produto;
VII - interdição, total ou parcial, do estabelecirnento, da atividade e do

produto;
VIII - cancelaniento da autorizaçao de funcionamento;
IX - cassação de autorizaçao de funcionamento especial;
X - intervenQao administrativa;
XI - imposição de contrapropaganda;
XII - proibiçao de propaganda;
XIII - multa.
§ 10 - As sançães previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade

sanhtéria competente.
§ 20 - A aplicação das penalidades de cancelamento de registro de produto,

cassaçao de autorização de funcionamento e da autorizaçâo especial serã
solicitada ao órgão competente do Ministério da SaOde ou será feita pelo
Estado ou pelos municipios, quando for a caso.

Art. 99 - As infraçoes sanitarias se classificam em:
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I - leves, quando for verificada a ocorréncia de circunstância atenuante;
II - graves, quando for verificada a ocorréncia de circunstância agravante:
Ill - gravissimas, quando for verificada a ocorréncia de duas ou mais

circunstãncias agravantes.
Art. 100 - A pena de multa, graduada de acordo corn a gravidade da

infraçao e a condicao econôrnica do infrator, será aplicada mediante
procedimento administrativo e sera recoihida a conta do Fundo de Saüde da
esfera de governo que a aplicar.

Parágrafo Unico - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes
quantias fixadas em reais:

- nas infraçOes leves, de R$200,00 (duzentos reals) a R$1.000,00 (mu
reals):

II - nas infraçOes graves, de R$1.001,00 (mil e urn reals) a R$5.000,00
(cinco mil reals);

Ill - nas infraçaes gravissirnas, de R$5.001,00 (cinco rnH e urn reals) a
R$20.000,00 (vinte mil reais).

§ 1° - Os valores ca rnultas deverâo ser mod Wicados de acordo corn a
correção rnonetária ou a alteração da rnoeda vigente no Pals.

§ 20 - A multa nâo paga no prazo legal será inscrita ern divida ativa.
Art. 101 - A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento

ou produto quando for constatado indicio de infraçào sanitária em que haja
risco para a saUde da população.

§ 1° - A medida de interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecirnento
ou do produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva.

§ 2° - A interdição cautelar do estabelecimento perdurará ate que sejam
sanadas as irregularidades objeto da ação fiscalizadora.

Art. 102 - A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que
for constatado risco iminente para a saOde püblica e as circunstâncias de fato
desaconselharem o cancelamento ca autorização de funcionarnento ou a
interdiçao do estabelecimento.

Art. 103 - A pena de contrapropaganda sera imposta quando a ocorrência
de publicidade enganosa ou abusiva constituir risco ou ofensa a saUde.

Art. 104- A pena educativa consiste na:
- divulgaçâo a expensas do infrator de medidas adotadas para sanar as

prejuizos provocados pela infração, corn vistas a esclarecer 0 consumidor de
produto ou o usuãrio de serviço;

II - reciclagem dos dirigentes tecnicos e dos empregados, a experisas do
estabelecimento; 	 -

Ill - veiculaçâo, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas pelo SUS
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acerca do terna objeto da sanção, a expensas do infrator.

Art. 105 - Para imposição de pena e sua graduaçao, a autoridade sanitária
levará em conta:

- as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista suas conseqUências para a saUde

pUblica;
III - as antecederites do infrator quanta as normas sanitàrias;
IV - a localidace e a região onde se verfficar a infraçao.
Art. 106- São circunstâncias atenuantes:

- não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorréncia do evento;
II - procurar o infrator, par espontânea vontade, reparar ou minorar as

conseqUências do ato lesivo a saUde püblica que The tiver sido imputado;
III - ser primário o infrator, e nâo haver o concurso de agravantes.
Art. 107- São circunstâncias agravantes:

- ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infraçao pare obter vantagem pecuniária

decorrente do consumo, pelo püblico, de produto elaborado em desacordo
corn o disposto na legislaçao sanitária;

Ill - coagir outrem para a execução rnaterial da infraçao;
IV - ter a infraçao conseqüèncias calamitosas para a saUde püblica:
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo a saUde pUblica, de

tomar as providencias de sua alçada tendentes a evitá-lo;
VI - ter o infrator agido corn dolo, fraude ou ma-fe.
§ 1 0 - A reincidéncia torna o infrator passivel de enquadramento na

penalidade maxima, e a infração serâ caracterizada como gravissirna.
§ 2° - A infraçao de normas legais sabre a controle da infecçao hospitarar

será considerada de natureza gravissima.
Art 108 - Havendo concurso de circunstãncias atenuantes e agravantes, a

aplicaçao da pena seré considerada corn base nas que sejam
preponderantes.

Art. 109 - Quando o infrator for integrante da administraçao pOblica, direta
ou indireta, a autoridade sanitária notificará o superior imediato do infrator e,
se não forem tomadas as providencias para a cessaçao ca infração no prazo
estipulado, comunicará o fato ao Ministerio PUblico, corn cOpia do processo
administrativo instaurado para apuraçâo do ocorrido.

Parágrafo Unico - As infraçOes sanitárias que também configurarern ilicitos
penais serão comunicadas a autorudade policial e ao Ministerio PUblico.

Art. 110 - A autoridade sanitária competente, apOs constatar a infração e
aplicar a sanção cabIvel mediante processo administrativo, camunicará
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formalmente ao conselho de classe correspondente a ocorréncia do fata

Art. 111 - As infraçOes das disposiçOes legais e regulamentares de ordem
sanitária prescrevem em cinco anos.

§ 1° - A prescriçâo se interrompe pela notif'icação ou por outro ato da
autoridade competente que objetive a apuraçâo da infraçao e a conseqUente
imposiçâo de pena.

§ 2° - Não ocorre 0 prazo prescricionai enquanto houver processo
administrativo pendente de decisão.

Seçâo Ii
Das lnfracOes Sanitárias e das Penalidades

Art 112 - Considera-se infração sanitária, para Os fins desta lei, a
desobediência ou a inobservância do disposto nas normas legais,
regulamentares e outras que, par qualquer forma, se destinem a promover,
proteger, preservar e recuperar a saUde.

§ P - Responderao pelas infraçOes de que trata o "caput" deste artigo os
responsáveis administrativos Cu proprietàrios dos estabelecirnentos sujeitos a
fiscalizaçao mencionados nesta lei e, se houver, Os responsáveis técnicos, na
medida de sua responsabilidade, pelo evento danoso.

§ 20 - Os fornecedores de produtos e serviços de interesse da saUde
respondem solidariarnente pelos vicios de qualidade ou quantidade que Os
tornem impróprios ou inadequados para o consumo.

Art. 113 - Constituem infraçoes sanitârias, sern prejuizo do disposto no art-
97 desta lei:

- construir, instalar Cu fazer funcionar, sem a autorização de
funcionamento ou a autorização especial emitidas pelos órgäos sanitários
competentes, as estabelecimentos sujeitos ao controle sanitérlo previstos
nesta lei, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertencia;
b) interdiçâo total ou parcial do estabelecimerito;
c) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
d) cassaçäo da autorizaçao de funcionamento ou de autorizaçâo especial;
e) multa;
II - fazer funcionar, sem assisténcia do responsável técnico legalmente

habilitado, os estabelecinientos de prestaçäo de services de saüde e Os
estabelecimentos em que são produzidos, transformados, cornercializados,
armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraidos, purificados,
fracionados, embalados, reembalados, importados, exportados, expedidos,
distribuidos e transportados os produtos sujeitos ao controle sanitário, o que
sujeita o infrator a pena de:
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a) advertencia;
b) inutilizaçao do produto;
c) suspensão da venda ou fabricação do produto;
d) cancelamento do registro do produto;
e) interdiçao total cu parcial do estabelecimento;
o cancelarnento da autorizaçâo de funcionamento;
g) cassaçao da autorizaçâo de funcionamento ou de autorizaçâo especial;
h) intervenção administrativa;
I) multa;
Ill - fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito 20 controle sanitãrio, C que

sujeita o infrator a pena de:
a) advertencia;
b) apreensão do produto;
c) inutilizaçao do produto;
d) suspensâo da venda ou da fabricaçao do produto;
e) cancelarnento do registro do produto;
f) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
g) cassação da autorizaçâo de funcionamento ou de autorizacão especial;
h) multa;
IV - alterar o processo de fabricação de produto sujeito ao controle sanitário,

modificar o nome, seus componentes e Os demais elementos objeto do
registro sern a autorização do ôrgão sanitàrio competente, C que sujeita 0
infrator a pena de:

a) advertência;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento da autorização de funcionarnento;
0 cassacâo da autorização de funcionamento ou de autorização especial;
g) multa;
V - rotular os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo corn as

normas legais, 0 que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) cancelarnento do registro do produto;
e) interdição total Cu parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
f) cancelarnento da autorizaçâo de funcionamento;
g) cassação da autorização de funcionamento ou de autorização espeôial;
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h) rnulta;
VI - deixar de observar as normas de biossegurança e controle de infecçOes

hospitalares estipuladas na Iegislaçâo sanitária vigente, 0 que sujeita 0
infrator a pena de:

a) advertência;
b) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento da autorizaçao de funcionamento;
d) multa;
VII - expor a venda ou entregar ao consumo produto sujeito ao controle

sanitário que esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado,
falsificado ou produto cujo prazo de validade tenha expirado ou, ainda, apor-
Ihe nova data de validade, 0 que sujeita o infrator a pena de:

a) advertencia;
b) apreensão do produto;
c) inutiiiização do produto;
d) interdiçâo total ou parcial do estabeleciniento, da atividade e do produto;
e) cancelamento do alvará de funcionamento;
f) multa;
VIII - expor a venda, utilizar ou armazenar, nos estabelecimentos de saUde

privados, produto de interesse da saUde destinado exclusivamente a
distribuiçao gratuita, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensâo do produto;
c) interdiçâo total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do produto;
d) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
e) multa;
IX - expor a venda, manter em depOsito ou transportar produto sujeito ao

controle sanitário que exija cuidados especlais de conservaçâo, seni
observância das condiçOes necessárias a sua preservaçäo, o que sujeita o
infrator a pena de:

a) advertencia;
b) apreensâo do produto;
c) inutilizacâo do produto;
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento da autorização de funcionarnento;
V cassaçâo da autorização de funcionamento ou de autorização especial;
g) multa;
X - fazer propaganda de serviço ou de produto sujeito ao controle sanitário

em desacordo corn o aprovado no registro cu na autorização de
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funcionamento ou contrariando a Iegislacào sanitária, o que sujeita o infrator a
penade:

a) advertencia;
b) suspensão da venda ou fabricaçao do produto;
c) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) imposiçâo de contrapropaganda;
e) proibicao de propaganda;
f)multa;
XI - aviar receita em desacordo corn a prescrição médica ou odontolOgica

ou em desacordo corn a deterrninaçao expressa em lei e normas
regulamentares, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertencia;
b) pena educativa;
c) interdicâo parcial ou total do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
e) rnulta;
XII - extrair, produzir, transforrnar, manipular, ernbalar, reembalar,

transportar, vender, comprar, ceder ou utilizar produto sujeito ao controle
sanitário contrariando as condiçöes higiénico-sanitárias e a Iegislaçâo
sanitéria, o que sujeita 0 infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) cancelamento do registro do produto;
e) interdição total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do produto;
f) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
g) cassaçâo da autorizaçao de funcionamento Cu de autorizaçâo especial;
h) multa;
XIII - deixar de fornecer a autoridade sanitária os dados sobre os servicos,

as matérias-primas, as substancias utilizadas, Os processos produtivos e Os
produtos e subprodutos elaborados, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertencia;
b) apreensâo do produto;
c) inutilizacâo do produto;
d) suspensâo da venda ou fabricaçao do produto;
e) cancelamento do registro do produto;
f) interdiçâo total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do préduto;
g) cancelamento da autorização de funcionamento;
h) proibição de propaganda; 	 fl
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I) multa;
XIV - reaproveitar vasilhame de saneante Cu congénere e de produtos

nocivos a saUde pare embalagem e venda de alimentos, bebidas,
medicamentos, drogas, substâncias, produtos de higiene, produtos dietéticos,
cosméticos e perfumes, a que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) cancelamento do registro do produto;
e) interdiggo total Cu parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
f) cancelamento da autorizaçao de funcionamento;
g) multa;
XV - nianter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal

domestico que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos
de interesse da saOde ou que comprometa a higiene do lugar, C que sujeita 0
infrator a pena de:

a) advertencia;
b) apreensâo do produto;
c) inutilizaçao do produto;
d) interdigâo, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento da autorizaçao de funcionamento;
f) multa;
XVI - coletar, processar, utilizer e comercializar sangue, hemocomponentes

e hemoderjvados em desacordo corn as normas legais, C que sujeita o infrator
A pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilizaçao do produto;
d) interdiçao total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento da autorizaçáo de funcionamento;
f) intervençao administrative;
g) multa;
XVII - comercializar Cu utilizer placentas, ôrgâos, glândulas ou hormônios

humanos, contrariando as normas legais, 0 que sujeita o infrator a pena de:
a) advertencia;
b) apreensäo do produto;
c) inutilizaçao do produto;
d) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento da autorizaçao de funcionamento;
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f) intervençâo administrative;
g) multa;
XVIII - utilizer, na preparaçao de hormônios, Orgâo.de animal doente ou qua

apresente sinais de decomposiçao, 0 que sujeita o infrator a pena de:
a) advertencia;
b) apreensâo do produto;
c) inutilização do produto;
d) suspensâo da venda ou fabricaçao do produto;
e) cancelamento do registro do produto;
D cancelamento da autorizagâo de funcionamento;
g) cassagâo da autorização de funcionamento;
h) intervençao administrative,-
i) multa;
XIX - deixar de notificar doenga de notificaçao compulsOria, quando tiver o

dever legal de faze-b, o que sujeita 0 infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) multa;
XX - reter atestado de vacinação obrigatória Cu deixar de executar, dificultar

ou opor-se a execuçâo de medidas sanitárias destinadas a prevençâo de
doençastransmissiveis, 0 que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) pena educative;
c) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento da autorizaçao de funcionamento;
e) cassaçâo da autorizaçâo de funcionamento ou de autorizaçäo especial;
D intervençào administrative;
g) multa;
XXI - opor-se a exigéncia de proves imunoiôgicas Cu a sua execuçào pela

autoridade sanitária, 0 que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) interdiçâo total ou parcial do estabelécimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento da autorizaçao de funcionamento;
d) intervençao administrative;
e) multa;
XXII - aplicar produto quimico pare desinfestaçao e denials substâncias

prejudiciais a saüde sem os procedimentos necessários a proteçao hurnana
ou sem Iicença da autoridade competente, C que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensâo do produto;
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c) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento da autorização de funcionarnento;
e) multa;
XXIII - aplicar produtos de desinsetizaçao, desratizaçao e higienização de

ambientes, cuja açâo se faça per gas ou vapor, em galerias, bueiros, poróes,
sOtâos ou locals em cornunicacâo direta corn residéncias cu outros ambientes
freqüentados por pessoas ou animals domésticos, sem Iicença da autoridade
competente, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertência;
b) apreensão do produto;
c) interdiçäo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
e) multa;
XXIV - reciclar residuos solidos infectantes gerados por estabelecimento

prestador de services de saUde, o que sujeita o intrator a pena de:
a) advertencia;
b) interdiçâo total Cu parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
C) multa;
XXV - proceder a cremaçäo de cadéver ou utilizá-lo contrariando as normas

sanitárias pertinentes, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
d) multa;
XXVI - impedir o sacrificio de animal considerado pela autoridade sanitária

perigoso para a saUde pOblica, o que sujeita o infrator a pena de:
a) advertência;
b) pena educativa;
C) multa;
XXVII - manter condiçâo de trabalho que cause dano a saUde do

trabalhador, o que sujeita o infrator a pena de:
a) advertência;
b) interdiçäo total Cu parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
d) intervencâo administrativa;
e) multa;
XXVIII - adotar, na area de saneamento, procedimento que cause dano a

saUde pUblica, o que sujeita o infràtor a pena de:
a) adverténcia;
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b) interdiçâo total Cu parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelarnento da autorizaçao de funcionamento;
d) multa;
XXIX - opor-se a açäo fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes

no exercicio de suas funcoes ou obstá-la, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) apreensâo do produto;
c) inutilizaçâo do produto;
d) suspensão da venda ou fabricaçao do produto;
e) cancelarnento do registro do produto;
f) interdiçao total Cu parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
g) cancelamento da autorizaçâo de funcionarnento;
h) cassação da autorizaçâo de funcionamento ou de autorizaçâo especial;
I) proibiçao de propaganda;
j) multa;
XXX - fornecer ou comercializar medicarnento, droga e correlatos sujeitos a

prescriçâo médica, sem observância dessa exigéncia ou contrariando as
normas vigentes, 0 que sujefta C infrator a pena de:

a) advertência;
b) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento da autorizaçio de funcionamento;
d) cassaçãC da autorizaçâo de funcionarnento ou de autorizaçao especial;
e) interveriçâo administrativa;
f) multa;
XXXI - executar toda e qualquer etapa do processo produtivo, bern corno

transporte e utilizaçäo de produto ou residuo considerado perigoso, Segundo
classificaçao de risco da legislaçao vigente, 0 que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) apreensâo do produto;
d) inutilizaçâo do produto;
e) suspensâo da venda ou fabricaçao do produto;
1) cancelamento do registro do produto:
g) interdiçao total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do produto:
h) multa;
XXXII - deixar de observar as condiçaes higienico-sanitárias na

manipulaçâo de produto de interesse da saOde, quanto ao estabelecimento,
aos equipamentos, aos utensilios e aos funcionãrios, 0 que sujeita o infrator a
pena de:
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a) advertencia;
b) pena educativa;
c) apreensão do prod uto;
d) inutilizaçâo do produto;
e) suspensão da venda ou fabricaçao do produto;
U cancelarriento do registro do produto;
g) interdição total cu parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelamento da autorizaçao de funcionamento;
i) cassaçâo da autorizaçâo de funcionaniento ou de autorizaçao especial;
j) multa;
XXXIII - fabricar ou fazer operar rnàquina ou equipamento que ofereça risco

para a sake do trabalhador, 0 que sujeita a infrator a pena de:
a) adverténcia:
b) pena educativa;
c) apreensão do produto;
d) inutilizaçâo do produto;
e) suspensão da venda ou fabricação do produto;

cancelamento do registro do produto;
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
Ii) cancelarnento da autorizaçâo de funcionaniento;
I) proibicão de propaganda;
j) multa;
XXXIV - descurnprir, por empresa de transporte, seus agentes e

consignatérios, comandantes ou responsáveis diretos par embarcaçao,
aeronave, ferrovia, veiculo terrestre, nacional e estrangeiro, de norma legal ou
regulamentar, medida, formalidade ou outra exigéncia sanitária, 0 que sujeita
o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;
e) multa;
XXXV - inobservar exigência sanitària relativa a imOvel, equipamento ou

utensilio por quern detenha legalmente a sua posse, o que sujeita 0 infrator a
pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento;

697
e) multa;
XXXVI - descumprir qualquer lei, norma Cu regulamento destinados a

promover, proteger e recuperar a saUde, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) apreensâo do produto:
d) inutilização do produto;
e) suspensâo da venda ou fabricaçao do produto;

cancelarnento do registro do produto;
g) interdiçâo total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do produto;
h) cancelarnento da autorizaçâo de funcionamento;
i) cassaQão da autorizaçao de funcionaniento ou de autorizaçäo especial;
j) imposição de contrapropaganda;
k) proibiçäo de propaganda;
I) multa;
XXXVII - descumprir ato que vise a aplicaçao da legislação pertinente,

emanado da autoridade sanitária competente, o que sujeita 0 infrator a pena
de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) apreensão do produto;
d) inutilizaçâo do produto;
e) suspensão da venda ou fabricacâo do produto;
1) cancelamento do registro do produto;
g) interdiçâo total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do produto;
h) cancelamento da autorizaçâo de funcionamento ou de autorizaçäo

especial;
i) imposiçâo de contrapropaganda;
j) proibiçao de propaganda;
k) multa;
XXXVIII. - exercer ou permitir a exercicio de encargos relacionados corn a

promoção e a recuperação da saáde por pessoa sem a necessária habilitacão
legal, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertência;
b) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) multa.

Secâo III
Do Processo Administrativo

Art.1 14 - As infraçoes a legislaçâo sanitária seráo apuradas por meio de
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processo administrativo, cuja competência para a instauração serã do servico
de vigiláncia a saOde da esfera de governo que verificou a infracão.

Art. 115 - A autoridade sanitária, no exercicio da açâo fiscalizadora, lavrará,
no local em que for verificada a infraçao ou na sede da repartiçâo sanitária, o
auto da infração sanitária, que conterá:

- nome do infrator, seu domicilio, residência e Os demais elementos
necessários a sua qualificaçao civil;

- local, data e hora da lavratura do auto de infraçao;
Ill - descricao da infraçao e mençào do dispositivo legal ou regulamentar

transgredido;
IV - pena a que está sujeito o infrator;
V - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo

administrativo;
VI - assinatura do autuado ou, no caso de auséncia ou recusa, de duas

testemunhas edo autuante;
VII - prazo para interposiçâo de recurso, quando cabivel.
§ 10 - 1-lavendo recusa do infrator em assinar o auto, sera feita, neste, a

mençào do fato.
§ 20 - 0 fiscal sanitário e responsável pelas declaraçoes que fizer no auto

de infraçâo, sendo passivel de puniçâo, por falta grave, em caso de falsidade
Cu omissäo dolosa.

Art. 116 - 0 infrator será notificado para ciëncia do auto de infracâo:
- pessoalmente;

II - pelo correio ou por via postal;
Ill - por edital, se estiver em local incerto Cu desconhecido.
§ 1 0 - 0 edital de que trata este artigo sera publicado, uma Unica vez, na

imprensa oficiai ou em jornal de grande circulaçao local, considerada
efetivada a notificaçao cinco dias apOs a publicaçâo.

§ 20 - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciéncia
disso, o fato será consignado por escrito pela autoridade que efetuou a
notiflcaçâo.

Art. 117 - ApOs a lavratura do auto da infraçao, se ainda subsistir para o
infrator obrigaçao a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de trinta
dias para o seu cumprimento, observado o disposto no § 1 1 do art. 115.

§ 1° - 0 prazo para o cumprimento da obrigaçâo de que trata o "caput"
deste artigo poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse
pOblico.

§ 20 - A inobservancia da determinaçâo contida no edital de que trata este
artigo acarretará, além de sua exeouçao forçada, a imposição de multa diana
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ate o cumpnimento da obrigaçao, sem prejuizo de outras penas.

Art. 116 - Aplicada a pena de multa, o infrator serâ notificado e efetuará o
pagamento no prazo de trinta dias contados da data de notificaçào.

§ 1 0 - 0 nflo-recolhimento da multa no prazo fixado neste artigo acarretara
sua inscriçâo para cobrança judicial.

§ 20 - A multa imposta em auto de infraçâo poderá sofrer reduçao de vinte
por cento caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias contados
da data em que for notificado.

Art. 119 - A apuraçao de ilicito, em se tratando de produto sujeito ao
controle sanitário, far-se-a mediante a apreensâo de amostra para a
realizaçâo da análise fiscal e de interdiçao, se for o caso.

§ 1 0 - A apreensâo de amostra do produto para a análise fiscal ou de
controle poderá ser acompanhada de interdiçao nos casos em que sejam
flagrantes os indicios de alteraçao ou adulteraçao do produto ou substância,
hipOtese em que a interdiçâo terâ caráter preventivo ou de medida cautelar.

§ 20 - A análise fiscal será realizada ern laboratório oficial do Ministénio da
SaUde ou em órgäo congénere estadual ou municipal credenciados.

§ 30 - A amostra, coihida do estoque existente e dividida em trés pafles,
serã tornada inviolável, para que se assegurem as caracteristicas de
conservaçâo e autenticidade, sendo uma delas entregue ao detentor ou
responsävel pelo produto, para servir de contraprova, e as duas outras
encaminhadas ao laboratorio oficial de controle.

§ 40 - Se a quantidade ou a natureza do produto nâo permitiram a coleta da
amostra de que trata o paragrafo anterior, será ele levado ao laboratOrio
oficial, onde, na presença do possuidor ou responsavel e de duas
testernunhas, será realizada a analise fiscal.

§ 50 - No caso de produto perecivel, a analise fiscal nâo podera ultrapassar
dez dias e, nos demais casos, trinta dias contados da data de recebimento da
amostra.

§ 60 - Nos casos em que sejam flagrantes os indicios de risco para a saüde,
a suspensâo de venda ou de fabnicaçao de produto acompanhara a
apreensâo de amostra e terá caréter preventivo ou cautelar e duraré o tempo
necessário a realizaçao dos testes de provas, das análises ou de outras
providéncias requeridas, não podendo exceder noventa dias, findos Os quais
sera o produto automaticamente Iiberado.

§ 70 - Da análise fiscal serâ lavrado Iaudo minucioso e conclusivo, que será
arquivado no laboratorio oficial, extraindo-se côpias para integrar o processo
da autonidade sanitéria competente, para serem entregues ao detentor•ou ao
responsavel e para o produtor, se for o caso.
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§ 80 - Se a análise fiscal concluir pela condenaçâo do produto, a autoridade
fiscalizadora notificará o interessado para, no prazo de dez dias, apresentar
recurso.

§ 90 - Imposta a suspensào de venda e de fabricação de produto decorrente
do resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará
constar no processo o despacho respectivo e lavrará o auto de suspensâo.

Art. 120 - Caso o infrator discorde do resultado do laudo de análise fiscal,
poderà requerer, no prazo de dez dias contados da data da notificaçâo do
resultado da anáhse, pericia de contraprova, apresentando a amostra em seu
poder e indicando o seu perito.

§ 1 1 - Decorrido o prazo fixado neste artigo sem a apresentação de recurso
pelo infrator, o laudo da análise fiscal será considerado definitivo.

§ 20 - A pericia de contraprova nâo será realizada no caso de a amostra
apresentar indicios de alteraçâo Cu violação, prevalecendo, nessa hipOtese, o
laudo condenatOrio.

§ 30 - Aplicar-se-á a pericia de contraprova a mesmo método de análise
empregado na análise fiscal condenatoria, salvo se houver concordância dos
peritos quanto ao emprego de outro.

§ 4° - No caso de divergencia entre Os resultados da análise fiscal
condenatOria e Os da pericia de contraprova, caberá recurso da parte
interessada, o que acarretará a realizaçao de novo exame pericial da amostra
em poder do laboratOrio oficial.

§ 50 - 0 recurso de que trata 0 paragrafo anterior sera interposto no prazo
de dez dias contados da data de conclusão da pericia de contraprova.

Art. 121 - Os produtos sujeitos ao controle sanitário considerados, por
inspeção visual, deteriorados ou alterados serâo apreendidos e inutilizados
pela autoridade sanitãria, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis.

§ 1 0 - A coleta de amostra para análise fiscal pode ser dispensada quando
for constatada, pela autoridade sanitária, falha ou irregularidade no
armazenamento, no transporte, na venda ou na exposição de produto
destinado a consumo.

§ 20 - A autoridade sanitária lavrará os autos de infraçâo, de apreensão e de
inutilizaçâo do produto, os quais serâo assinados pelo infrator ou por duas
testemunhas, e nos quais serâo especificados a natureza, a rnarca, o lote, a
quantidade e a qualidade do produto, a embalagem, o equipamento ou o
utensulio.

§ 30 - Caso o interessado proteste contra a inutilizaçào do produto ou da
embalagem, deverâ faze-lo no respectivo auto, o que acarretará a coleta de
amostra do produto para análise fiscal, e serâ lançado o auto de suspensâo
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de venda ou fabricacao de produto ate a soluçao final da pendéncia.

Art. 122 - A inutilização de produto e 0 cancelamento da autorizaçâo de
funcionamento do estabelecimento somente ocorrerâo após a publicaçao, no
Orgão oficial ou em jornal de grande circulagao local, de decisâo irrecorrivel,
ressalvada a hipótese prevista no art. 120 desta lei.

Art. 123 - No caso de condenaçao definitiva de produto cuja alteraçao,
adulteraçao ou falsificaçao não impliquem risco a saüde, conforme legislaçao
sanitária em vigor, podera a autoridade sanitária, ao proferir a decisao,
destinar a sua distribuiçao a estabelecimentos assistencias, de preferencia,
oficiais.

Art. 124 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados Os prazos
para recurso sem apresentaçâo de defesa ou apreciados os recursos, a
autoridade sanitária proferira a decisao final.

Parégrafo ónico - 0 processo será dado por concluso após a publicaçao da
decisâo final, no órgão oficial ou em jomal de grande circulaçâo, e a adocao
das medidas impostas.

Secao IV
Dos Recursos

Art. 125 - 0 infrator poderá apresentar defesa ou impugnaçâo do auto de
infraçao no prazo de quinze dias contados da data da notificaçao.

§ 1 0 - Antes do julgamento da defesa ou da impugnaçao a que se refere
este artigo, a autoridade julgadora ouvirá a fiscal, que terá prazo de quinze
dias para pronunciar-se a respeito.

§ 2° - Apresentada ou não a defesa ou a impugnaçao, o auto de infraçao
será julgado pelo dirigente do Orgâo de vigilância sanitéria competente ou por
junta de julgamento em 2° instância.

Art. 126 - 0 infrator poderá recorrer da decisâo condenatOria a autoridade
sanitéria competente, mesmo nos casos de multa, no prazo de quinze dias de
sua ciência ou publicaçao.

§ 1°- 0 julgamento do recurso poderá ser feito pela autoridade sanitãria ou
remetido a uma junta de julgamento em 2° instância.

§ 20 - A autoridade que receber o recurso decidirá sobre ele no prazo de
dez dias contados da data de seu recebimento.

§ 30 - Mantida a decisâo condenatoria, caberã recurso para a autoridade
superior no prazo de quinze dias de sua ciência ou publicaçao.

Art. 127 - 0 recurso interposto contra decisao não definitiva terá efeito
suspensivo relativo ao pagamento da pena pecuniâria, nâo impedindo a
imediata exigibilidade do cumprimento da obrigacao subsistente.

Art. 128 - No caso de produto de interesse cia saüde, decorridos os prazos
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legais e considerado definitivo o laudo de anàlise condenatória, sera o
processo encaminhado ao ôrgão de vigilância sanitéria federal para as
medidas cabiveis.

Art. 129 - Nâo caberá recurso na hipotese de condenaçao definitiva de
produto em razâo de laudo laboratorial confirmado em pericia de contraprova
ou nos casos de fraude, falsificaçâo ou adultera(;âo.

Titulo VI
DisposiçOes Finals

Art. 130 - A proteçâo policial será solicitada pela autoridade sanitária
sempre que se fizer necessária ao cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 131 - A remoçâo de órgäo, tecido e substancia humanos para fins de
pesquisa e tratamento obedecerá ao disposto em Iegislaçâo especifica,
resguardada a proibiçâo de comercializaçâo.

Art. 132 - 0 Fader Executivo encaminharé projeto de lei dispondo sabre a
criaçâo dos cargos necessários ao cumprimento desta lei, em seu âmbito de
Governo, incluindo as Diretorias Regionais de Saüde, especialmente o cargo
de Fiscal Sanitário, na carreira do Quadro de Pessoal da SaUde, no prazo de
sessenta dias contados da data de publicaçao desta lei.

Art. 133- Os prazos previstos nesta lei seräo contados em dias corridos.
Paragrafo Unico - Näo será contado no prazo 0 dia inicial, e prorrogar-se-á

para o primeiro dia Util o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo
ou dia em que nâo haja expediente, par decreto de ponto facultativo.

Art. 134 - Os municipios do Estado de Minas Gerais, de acordo cam a
habilitaçâo, definida pelas Normas Operacionais do Ministérlo da Saüde, que
ainda nâo tiverem códigos de saUde ou códigos sanitérios próprios utilizarão,
para todos as efeitos, as termos desta lei, no que couber.

Art. 135- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 136 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, em especial a Lei n°

4.098, de 23 de marco de 1966.
Sala das ComissOes, 6 dejulho de 1999.
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Cristiano Canédo.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 187/99

Comissao de Redaçao
0 Projeto de Lei n o 187/99, do Deputado Rogerio Correia, que revoga a Lei

no 5.719, de 2216/71, que dispOe sabre a execuçâo do Programa de
Formaçao do PatrimOnio do Servidor Püblico do Estado de Minas Gerais -
PASEP-MG -, e dá outras providencias, foi aprovado no 2 0 turno cam a
Emenda n° 1 ao vencido no 1 0 turno.
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Vern agora o projeto a esta Comissao, a firn de que, segundo a técnica

legistativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos par se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 187/99
Revoga a Lei n° 5.719, de 22 de junho de 1971, que dispOe sabre a

execuçäo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor PUblico do
Estado de Minas Gerais - PASEP-MG -, e dé outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica revogada a Lei n° 5.719, de 22 de junho de 1971, e,

conseqüentemente, cancelada a adesâo do Estado ao Prograrna de
Formacao do Patrimônio do Servidor Pàblico, instituido pela Lei
Complementar Federal n° 8, de  de dezembro de 1970.

Art. 2° - 0 Estado, a partir da publicaçäo desta lei, aplicaré recursos
equivalentes a contribuiçäo dos ôrgãos da administração direta e indireta para
o PASEP-MG em:

- prograrna de criaçäo de emprego e requalificaçâo de mâo-de-obra
desenvolvido par Orgâo da administraçâo direta ou indireta do Estado;

II - pagamento anual de abono, no valor de um salário minima, ao servidor
da administraçâo direta ou indireta e ao militar que:

a) tenha percebido rendimento médio mensal inferior a dois salários
minimos no exercicio anterior;

b) tenha tido, no maxima, três faitas ao trabalho no exercicio anterior;
c) tenha sido aprovado em sua Ultima avaliaçâo de desempenho.
§ 1 0 - 0 abono de que trata o inciso II seré pago, juntamente corn o salário

ou o soldo, no més de aniversário do beneficiário.
§ 21 -0 abono sera pago a partir de 10 dejaneiro de 2000.
§ 30 - Nao serão computados, para efeito do célculo do nümero de faltas

detinido na alinea 'b" do inciso II, as dias de afastarnento do trabaiho par
motivo de licença-maternidade ou patemidade, falecimento de genitor, filho ou
cOnjuge, nUpcias do servidor, férias, acidente, ou doença atestada pelo
serviço medico estadual.

Art. 30 - 0 acompanhamento e a fiscalizaçâo da aplicaçâo dos recursos de
que trata o art. 20 desta lei cabem a urn conselho constituido par:

I - urn representante do Fader Executivo;
II - um representante do Fader Judiciário;
Ill - um representante do Poder Legislativo;
IV - um representante do Ministério Püblico;
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V - urn representante dos servidores do Poder Executivo;
VI - urn representante dos servidores do Poder Judiciário;
VII - urn representante dos servidores do Poder Legislativo;
VIII - urn representante dos servidores do Ministérlo PiThlico.
Parégrafo (mica - 0 conselho será coordenado pelo representante do Poder

Executivo.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubticaçao.
Art. 50 - Revogarn-se as disposiçôes em contréria.
Sala das CornissOes, 9 de juiho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Ailton Vilela - Marco

Regis.
PARECER DE REDAçAO FINAL Do PROJETO DE LEI N O 238199

Comissao de Redaçao
0 Projeto de Lei no 238/99, do Governador do Estado, que tixa a

remuneraçao do cargo de Auditor-Geral do Estado, foi aprovado no 2 0 turno,
na forma do Substitutivo no i.

Vern agora 0 projeto a esta Cornissão, 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.

Assirn sendo, opinarnos par se dar a praposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO IDE LEI N O 238/99
Fixa o valor do vencimento do cargo de Auditor-Geral do Estado.
A Assernbtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 valor do vencimento mensal do cargo de Auditor-Geral do

Estado, criado pelo art. 41 da Lei Delegada no 6, de 28 de agosto de 1985,
flea fixado em R$6.000,00 (seis mil reals).

Art. 20 - Flea o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar de
até R$72.000,00 (setenta e dois mil reals) para atender as despesas
decorrentes da execução desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, retroagindo seus
efeitosa 1 0 dejaneirode 1999.

Art. 4 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrérlo.
Sala das Corn issoes, 9 de jutho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen, relator - Ailton Vilela - Marco

Regis.
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 343/99

Comissao de Redação
0 Projeto de Lei n o 343/99, do Governador do Estado, que estabelece as
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diretrizes para Os Orcarnentos Fiscal e de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o Exerciclo de 2000, foi aprovado em turno
Unico, corn as Emendas n

o
s 16, 22, 60, 62, 68, 70, 72, 77, 83, 101, 102 e 103

e corn as Subemendas no 1 as Emendas n
o
s 2,4, 11, 19, 26, 35, 55, 80, 81 e

100.
Vem agora 0 projeto a esta Comissao, a fin 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, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que esté de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 343199
Estabelece as diretrizes para Os Orçanientos Fiscal e de Investimento das

empresas controladas pelo Estado para o exercicio de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo I
Disposiçâo Preliminar

Art. 1° - Ficam estabelecidas, em curnprimento do disposto no
Constituição do Estado, as diretrizes orçamentárias para
financeiro de 2000, que compreendem:

- as diretrizes gerais para a administraçäo pOblica estadual;
II - as diretrizes gerais para 0 orçarnento;
Ill - as disposiçOes sobre alteraçoes da tegislaçâo tributária e tributário-

administrativa;
IV - a politica de aplicaçâo da agéncia financeira oficial, o Banco de

Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A. - BDMG -;
V - as disposiçOes sobre a administraçâo da divida e as operaçães de

crédito;
VI - as disposiçOes finals.

Capitulo It
Das Diretrizes Gerais para a Adrninistraçao PUblica Estadual

Art. 2° - Constituern diretrizes gerais para a administração piblica estadual:
- a precedencia, na alocaçâo de recursos no orçamento para 2000, no

ämbito do Poder Executivo, aos programas de governo constantes nos pIanos
governamentais, conforme deterrnina a Constituiçâo do Estado;

II - o equilibrio das contas do setor pUblico, para garantir a prestaçâo dos
serviços de responsabilidade do Estado e restaurar sua capacidade de
i nvestimento.

Capituto Ill
Das Diretrizes Gerais para o Orçarnento

art. 155 da
exercicio
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Seçao I
DisposiçOes Gerais

Art 30 - A lei orçarnentaria para o exerciclo de 2000, qua compreende 0
Orcaniento Fiscal e o Orcamento de Investimento das Enipresas Controladas
pelo Estado, será elaborada conforme as diretrizes, as metas e as prioridades
estabelecidas no Piano Plurianuai de Açao Governarnentat e nesta lei,
obser-vadas as normas da Lei Federal n° 4.320, de 17 de marco de 1964.

Art. 40 - Para efeito desta lei, entende-se por:
- função, o major nivel de agregaçâo das diversas areas de despesa que

competern ao setor pUbilco;
II - subfunçäo, urna parti(;äo da funçâo, visando a agregar determinado

subconjunto de despesa do setor püblico;
HI - prograrna, o instrumento de organização da ação governamental para a

concretizaçâo dos objetivos pretendidos, mensurado por indicadores
estabelecidos no piano plurianual;

IV - projeto, urn instrumento de programaçâo pare a consecuçâo do objetivo
de urn programa, envolvendo urn conjunto de operaçöes lirnitadas no tempo,
das quais resuita urn produto que concorre para a expansâo ou a
aperfeiçoamento da açâo de governo;

V - atividade, urn instrumento de programaçäo para alcançar 0 abjetivo de
urn programa, envolvendo urn conjunto de operaçOes que se realizam de
modo continuo e permanente, das quais resulta urn produto necessârio a
manutençâo da ação de governo;

VI - operaçOes especiais, as despesas que nao contribuem para a
rnanutenção das acöes de governo nern gerarn contraprestação direta sob a
forma de bens ou serviços e das quais nâo resuita urn produto.

Parágrafo Unico - Cada prograrna identificará as açOes necessárias para
atingir seus objetivos, sob a forma de projetos, atividades e operaçOes
especlais.

Art. 5° - Os valores de receitas e despesas contidos na lei orçamentãria
anual e nos quadros que a integrarn serâo expressos ern preços correntes.

Parágrafo Unico - Na projeção de despesas e na estimativa de receita, a lei
orçamentária anual nâo conterá fator de correçâo decorrente de variação
inflacionária.

Art. 60 - Os critérios utilizados para a estirnativa das receitas do Orçarnento
Fiscal serao explicitados na mensagem que encaminhar a Assembléia
Legislativa o projeto de lei orçarnentária.

Art. 70 - As açães dos órgàos que cornpOern os Poderes Legisiativo,
Judiciário e Executivo, do Ministério P(iblico e do Tribunal de Contas
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integrarâo a lei orçarnentária para 2000.

§ 1° - 0 Poder Executivo dará precedencia, na alocaçao de recursos no
orçamento para 2000, aos programas de governo constantes nos pianos
governarnentais e aos objetivos, metas e prioridades constantes na
Constituiçao do Estado. 	 -

§ 20 - Os programas de duraçâo continuada serâo detaihados no Piano
Plurianual de Açao Governamental para os exercicios de 2000 a 2003,
observados os objetivos, as metas e as prioridades constantes na
Constituiçâo do Estado, em especial:

- a previsão de recursos para a reahzaçào de discriminatórias de terras
pUblicas rurais e urbanas e assentamento de trabalhadores rurais sem terra;

II - a consignaçäo de dotação para o atendirnento ao Programa Bolsa
Escola.

III - nas açaes relativas a area da saUde:
a) o incentivo a capacitaçâo profissional e so treinamento de pessoal para

nielhor atendimento na rede püblica;
b) o estIrnulo a produçâo farmacéutica da Fundaçao Ezequiel Dias - FUNED

- e o incremento da distribuigão de medicamentos especiais e excepcionais;
c) a ampliaçao da rede da Fundaçao HEMOMINAS e a criação de fábrica

de hemoderivados;
d) a instituigao da Rede FHEMIG Domiciliar;
e) a instituição do Programa para Tratamento de Dependentes Quirnicos;
f) a priorizaçâo das açöes preventivas dos programas conveniados corn o

Sistema CJnico de SaUde - SUS -;
g) a progrania de revitalizaçao total da rede hospitalar da FHEMIG;
h) o prograrna para capacitar o iaboratorio de saUde püblica da FIJNED

para fazer novos diagnasticos;
I) o Programa de SaUde da Familia e Agente Comunitário de SaUde;
j) investimentos visando a aquisiçao de equipamentos e a conclusâo de

obras reiacionadas corn as unidades de saOde e hospitals, inciuindo a
construçao, a reforma, a ampiiaçao e a aquisição de equipamentos para as
policilnicas da rede pUblica de saUde no Estado;

I) programas de prevenção e controle de epidemias, como côlera, dengue,
verminose, e de controle da quaiidade de sangue nas coletas e no
armazenamento nos hospitals e nos postos de saUde dos municipios que
integram os vales do Jequitinhonha e Mucuri;

m) o fortalecimento das redes estaduais de saüde, de referéncia regional de
urgencia e ernergéncia e de atendimento a gestante de alto risco;

n) a destinacao de recursos pars a impiantação de urna polltica éstaduai
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básica na area da saüde, corn vistas a auto-suficiência do setor pUblico;

o) o apoio técnico e financeiro para habilitar Os municipios a condicâo de
gestäo plena do sistema municipal de saOde:

IV - prograrnas voltados para o desenvolvimento do turismo no Estado,
visando a implantaçào e a exploraçâo de empreendirnentos nessa area,
dando prioridade aos investirnentos em infra-estrutura:

V - a destinaçâo de recursos para o funcionamerito adequado das
Ouvidorias de Policia e Arnbiental;

VI - a dotaçäo própria para o funcionamento do Corpo de Bombeiros Militar
e o seu reaparelhamento, sendo os recursos destinados as açOes voltadas
para as atividades da Defesa Civil alocados no Corpo de Bombeiros;

VII - a dotaçâo especifica pars combate aos efeitos da seca a para
programas de desenvolvimento da regiäo mineira da SUDENE;

VIII - a politica de preservaçâo e restauração do meio ambiente e a
proteção da diversidade e da integridade do patrirnônio genético do Estado,
priorizando-se, entre as açOes dos órgâos que a compôem, Os seguintes
programas:

a) irnplantaçâo a administracâo de parques estaduais, reservas e unidades
equivalentes a prornoção do turismo ecolagico;

b) preservaçâo das bacias hidrograficas pci meio de planejamento da
utilizaçâo das águas a divulgacäo de informacOes educativas sobre
problemas ambientais;

c) construçâo de barragens, preservaçäo de nascentes a de cursos de
âgua, recuperacâo de vegetaçào nativa e matas cihares nos niunicipios que
integram os vales do Jequitinhonha e Mucuri;

IX - a construcao de sistemas de tratarnento de esgoto sanitáric e de
disposiçâo adequada de lixo nos municipios que integrarn os vales do
Jequitinhonha e Mucuri;

X - a execução articulada de pIanos, progranias e projetos regionals a
setoriais dirigidos ac desenvolvimento global das coletividades, consignando-
se dotacOes especificas para implementaçâo de programas:

a) de apoio a agroindUstria e ao setor industrial do Estado, priorizando as
rnedias, pequenas e microempresas, incentivando os setores de major
potencial de inovaçâo e de geraçâo de emprego e renda;

b) de desenvolvimento econômico e social dos municipios mais carentes do
Estado, contribuindo para a reducâo das desigualdades regionais;

c) de moradia popular:
XI - a consignaçâo de recursos para o Fundo Estadual de Assistência

Social - FEAS -, criado pela Lei n° 12.227, de 2 de julho de 1996, que serào
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aplicados prioritariamente na execuçâo do Piano Estadual de Assistencia
Social.

Art. 80 - As propostas parciais do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do
Ministérlo PUblico, do Tribunal de Contas e dos árgãos e das entidades do
Poder Executivo, para fins de elaboraçao do projeto orçarnentário, serâo
enviadas a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçao Geral ate o
dia 12deagostode 1999.

§ 1 0 - As propostas parciais a qua se refere o "caput" deste artigo serâo
elaboradas segundo preços correntes, sem nenhum fator de correçâo
decorrente de variação inflacionéria.

§ 21 - A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral
enviaré a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da
Assembléia, ate 30 de setembro de 1999, Os parâmetros utilizados na
estimativa de receita da proposta orçamentária.

Art. 90 - As ernendas ao projeto de lei orçamentária corn indicaçäo de
recursos provenientes de anuiaçâo de dotacâo, sern prejuizo do disposto na
alinea UbU do inciso Ill do art. 160 da Constituiçao do Estado, náo poderâo
incidir sobre:

- dotaçôes corn recursos vinculados;
II - dotaçOes referentes a contrapartida obrigatoria do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
III - dotaçoes referentes a obras previstas no orcarnento vigente ou nos

anteriores, da adrninistraçâo direta ou indireta, e não concluidas.
Art. 10 - Aconipanharão a proposta orcamentária, além dos quadros

exigidos pela legislação em vigor:
- quadros consolidados dos orçarnentos das autarquias e das fundaçôes

pUblicas, das empresas subvencionadas e dos fundos estaduais;
II - quadro consolidado do Orcamento Fiscal, deduzidas as transferéncias

intragovernarnentais a os aportes de capital a empresas subvencionadas;
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na rnanutençao e no

desenvolvimento do ensino, pars fins do disposto no art. 201 da Constituicâo
do Estado;

IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e no
desenvolvimento do ensino fundamental, para fins do disposto no art. 212 da
Constituiçâo da RepQblica e no art. 60 do Ato das Disposiçães Constitucionais
Transitorias, corn a redação dada pela Emenda a Constituiçâo n° 14, de 12 de
setembro de 1996;

V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em programas de saUde,
para fins do disposto no § 1 0 do art. 158 da Constituição do Estado;
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VI - demonstrativo dos recursos a serern aplicados no amparo e no fomento
a pesquisa, para fins do disposto no art. 212 da Constituiçâo do Estado e no
art. 92 do Ato das Disposiçoes Constitucionais TransitOrias, corn a redaçâo
dada pela Ernenda a Constituiçao n o 17, de 20 de dezembro de 1995;

VII - demonstrativo do serviço da divida para 2000, corn identificaçâo da
natureza da divida e discriminaçao do principal e dos acessórios,
acompanhado da rnernôria de cálculo das estirnativas das despesas corn
amortizaçâo e corn juros e encargos;

VIII - dernonstrativo das despesas a serem realizadas corn contrapartida
obrigatOria do Tesouro Estadual, especificando-se a origem e o montante dos
recursos;

IX - dernonstrativo da receita orçamentária corrente ordinária do Estado
desdobrada em categorias económicas, subcategorias econômicas, fontes,
rubricas, alineas e subalineas;

X - demonstrativo da despesa corn pessoal para fins do disposto no art. 169
da Constituiçâo da RepUblica e na Lei Complernentar Federal n° 96, de 31 de
rnaiode 1999;

XI - demonstrativo da previsäo de arrecadaçâo do Imposto sobre
Operacoes Relativas a Circulaçâo de Mercadorias e sobre Prestaçoes de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Cornunicação -
ICMS -, discriminado por género;

XII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos
investirnentos em obras previstos para 2000, especificados por municipio,
exceto no que se refere ao Poder Judiciário, que Os especificará por cornarca;

XIII - demonstrativo dos recursos a serern aplicados na concessão de
subvencao social e de auxIlio paradespesa de capital, nos termos da Lei
Federal n° 4.320, de 17 de rnarço de 1964, distribuidos por unidades
orçamentárias.

Parágrafo Unico - Para Os fins do disposto no'inciso V deSe artigo,
consideram-se prograrnas de saQde aqueles a serem implementados com
dotaçOes orçamentárias consignadas aos órgãos e as entidades do Sisterna
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, rernissäo, subsidio e beneficio de natureza financeira, tributària ou
crediticia.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no projeto de lei
orçamentária os fundos estaduais cuja criaçâo esteja prevista em projeto de
lei em tramitaçâo na Assernbléia Legislativa ate o dia 31 de agosto de 1999.
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Art. 13 - Na prograrnaçâo de investimento em obra das administraçoes

pOblicas direta e indireta, considerado o imperativo do ajuste fiscal, seré
observado o seguinte:

I - os projetos ja iniciados terão prioridade sobre Os novos;
II - os novos projetos serâo programados se:
a) for comprovada sua viabilidade técnica, economics e financeira;
b) nâo irnplicarem anulaçâo de dotaçães destinadas a obras já iniciadas, em

execuçâo ou paralisadas.
Art. 14 - E vedada a destinaçâo de subveriçâo econOrnica a enipresa que

programar cobertura de despesas de investimento corn recursos próprios,
quando o seu custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual.

§ 1 0 - Excetuam-se do disposto neste artigo os recursos provenientes de
convênio que tenha corno objetivo especifico a cobertura de despesa de
investimento.

§ 20 - 0 disposto neste artigo nâo se aplica a situacâo excepcional
devidamente justificada pela entidade interessada, corn parecer favoravel da
Junta de Programaçâo Orçamentâria e Financeira e corn aprovaçâo do
Governador do Estado.

Art.15 - F obrigatoria a consignaçâo de recursos na lei orçarnentária para
lastro de contrapartida a empréstirnos externos contratados, incluindo
pagamento de sinai, arnortizacão, juros e outros encargos.

Art. 16 - A lei orgamentária consignará recursos para atendirnento das
propostas de natureza orçarnentária priorizadas no orçamento participativo,
discutido nas audiências pUblicas regionais.

Parâgrafo Unico - Serao consignados na lei orçamentária recursos
necessários para atendirnento das propostas priorizadas nas audiencia
pUblicas regionais realizadas ern 1997.

Secao II
Das Diretrizes para o Orçarnento Fiscal

Art. 17 - 0 Orçamento Fiscal compreenderé:
- 0 orçamento dos Orgãos da administraçáo direta;

II - os orçarnentos das autarquias e das fundaçôes pUblicas;
III - os orçarnentos das empresas subvenctonadas;
IV - os orçarnentos dos fundos estaduais.
Art. 18 - As despesas do Poder Executivo pare o exercicio de 2000,

realizadas a conta do Tescuro Estadual, nao poderâo exceder o montante
fixado na lei orçarnentãria para o exercicio financeiro de 1999.

Art. 19 - 0 Orçamento Fiscal discrirninará a despesa por tinidade
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orçamentária, segundo a classiflcaçao por fungao, subfunçao, programa,
projeto e subprojeto, atividade e subatividade e operagoes especiais e seus
desdobrarnentos, indicando, pars cada urn, a origem do recurso, a
procedéricia e o grupo de despesa a que se refere.

§ 1 1 - Os grupos de despesa a que se refere o 'caput" deste artigo
classificarn-se em:

- pessoal e encargos socials;
II -juros e encargos da divida publics;
Ill - outras despesas correntes;
IV - investirnentos;
V - inversOes financeiras;
VI - arnortizaçao da divida püblica;
VII - outras despesas de capital;
VIII - diversas aplicaçoes.
§ 20 - Os projetos e as subatividades serâo apresentados corn as

respectivas metas e quantificaçöes e serâo agrupados em projetos e
atividades, que conterão descriçao sucinta de seus objetivos.

Art 20 - As despesas corn pessoal e encargos previdenciários seräo
fixadas, respeitando-se as disposiçoes do art 169 da Constituiçao da
RepUbhca e da Lei Compiementar Federal no 96, de 31 de maio de 1999, e as
principios da valorizaçao, da capacitaçao e da profissionalizaçao do servidor.

§ 10 - A lei orçamentária consignará os recursos necessários para atender
as despesas decorrentes da impiantaçâo dos pianos de carreira do servidor.

§ 20 - Durante o ano 2000, quando se verificarern acréscimos reais de
arrecadagâo, o percentual que corresponder a esse aurnento de receita seré
aplicado na recornposiçâo dos vencimentos do servidor pUblico, do militar e
do empregado pUblico das administraçOes direta Cu indireta, observado 0
disposto no art. 169 da Constituiçao da RepOblica e respeitados Os lirnites
estabelecidos peia Lei Complementar Federal no 96, de 31 de maio de 1999-

§ 30 - A proposta orçarnentária para 2000 inciuirá a previsão de recursos
para o cumprirnento do disposto no § 2 0 deste artigo.

Art. 21 - E vedada a celebraçâo de convénio corn Orgâo ou entidade em
situaçâo irregular constante na tabela de credores do Sistema lntegrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG.

Parágrafo Onico - As caixas escolares das redes pUblicas municipal e
estadual de ensino estôo dispensadas do cumprirnento do disposto na Lei no
12.925, de 30 de junho de 1998.

Art. 22 - Nâo poderao ser destinados recursos de qualquer espécie para
despesas corn:
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- sindicato, associaçâo ou clube de servidores püblicos;

II - pagamento, a qualquer titulo, a servidor das administraçaes direta e
indireta por serviços de consultoria ou de assisténcia técnica custeados corn
recursos provenientes de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere,
firmado corn Orgâo ou entidade de direito pUblico ou privado, nacional ou
internacional, peio ôrgâo Cu pela entidade a que pertencer o servidor cii par
aquele em que estiver eventuaimente lotado.

Parágrafo Unico - Excetuarn-se do disposto no caput" deste artigo as
destinaçöes de recursos que tenharn sido objeto de autorizaçâo legal e as
destinadas a creches e escolas de atendimento pre-escolar.

Art. 23 - As receitas vinculadas e as diretamente arrecadadas por órgâos e
entidades integrantes do Orçamento Fiscal, respeitadas as disposiçoes
previstas em iegislaçâo especIfica, serão destinadas prioritariamente ao
custeio administrativo e operacional, incluindo pessoal e encargos socials.

Art. 24 - A despesa corn precatOrios judiciários seré programada, na lei
orçarnentária, em dotagâo especifica da unidade orçamentária responsável
peio débito.

§ 1 0- Os ôrgäos e as entidades integrantes do Orçarnento Fiscal deverâo
encarninhar a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenacâo Gera],
para inclusâo na Lei Orgamentária de 2000, a relaçâo de débitos referentes a
precatOrios judiciários apresentados ate l° de julho de 1999 de acordo corn o
§ 1 0 do art. 100 da Constituiçao da RepUbhca.

§ 20 - Os recursos aiocados pars os fins previstos no "caput' deste artigo
nâo poderäo ser cancelados pars a abertura de créditos adicionais corn outra
finalidade.

Art. 25 - A transferéncia de recursos para municipio, em virtude de
convénio, acordo ou instrumento congénere, salvo durante a vigência de
estado de calamidade pUblics decretado no municipio e reconhecido pelo
Estado, fica condicionada a cornprovaçâo, por parte do municIpio beneficiado,
de:

- aplicaçâo regular e eficaz, no ano de 1998, do percentual minimo
previsto na Constituicão da RepUblica para a manutençâo e 0
desenvolvimento do ensino;

II - prestaçâo de contas regular relativa a convênio executado ou a parcels
iberada de convênio em execuçäo, observados as prazos nele previstos;

Ill - instituicâo e arrecadacio da totalidade dos impostos de i sua
competéncia previstos na Constituicâo da RepUblica.

§ 1 0 - A transferéncia de que trata o "caput" deste artigo terá finalidade
especffica e estará condicionada so oferecimento de contrapartida, nâo
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superior a vinte por cento, pela prefeitura beneficiada.

§ 2° - A exigéncia de contrapartida fixada no paragrafo anterior deste artigo
não se aplica as transferências destinadas a cobertura de gastos corn ensino
fundamental, corn saUde e corn aQoes realizadas nas areas identificadas
como prioritárias pelo prograrna Comunidade Solidária.

§ 30 - Poderão ser computadas pelas prefeituras, nos valores da
contrapartida mencionada no § 1 0 deste artigo, as despesas corn pessoal e Os
custos de recursos materials efetivamente utilizados na execucão do
convênio, conforrne dispuser o respectivo projeto.

§ 4° - Fica dispensado do cumprimento da condicão estabelecida no § 10
deste artigo o municipio cuja quota do Furido de Participação dos MunicIpios
tenha sido superior ao valor do ICMS recebido no més irnediatarnente
anterior.

§ 50 - E vedada a transferencia de recursos a rnunicipio em situação
irregular cujo nome conste na tabela de credores do SIAFI-MG.

Art. 26 - Não poderâo ser incluidas nos orçarnentos despesas classificadas
como Investimentos em Regime de Execuçao Especial, ressalvadas as
decorrentes de calamidade pUblica, e os recursos destinados ao fomento e ao
amparo a pesquisa cientifica e tecnológica.

Seçao Ill
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das Empresas Controladas

pelo Estado
Art. 27 - 0 Orcarnento de Investimento das Empresas Controladas pelo

Estado será composto pela programação de investirnentos de cada empresa
em que o Estado, direta Cu indiretamente, detenha a rnaioria do capital social
corn direito a voto e discriminaré a despesa por unidade orçarnentária,
segundo a classificaçao por funçäo, subfuncao, programa, projeto, atividade e
operaçöes especiais, indicando para cada urn o detalharnento das aplicaçöes
e a origem do recurso.

Parágrafo Unico - Os projetos e as atividades conterâo sucinta descrição de
seus objetivos, corn as respectivas metas e quantificaçoes.

Art. 28 - 0 Orcarnento de Investimento das Empresas Controladas pelo
Estado sera acompanhado de quadros que dernonstrem:

- para cada ernpresa, a origern dos recursos, o detaiharnento da
prograrnação de investirnentos a serem realizados ern 2000 e a cornposição
da participação societária no capital em 30 de junho de 1999;

II - para o conjunto das empresas que integrani 0 Orcamento de
Investirnento, o resurno das origens dos recursos, do detaihamento dos
investirnentos e a consolidação do prograrna de investimentos.
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Art. 29 - No Orçamento de Investirnento das Empresas Controladas pelo

Estado, constituem fontes de recursos e investirnentos as operaçães que são,
respectivamente, origem e aplicaçâo de recursos e que afetarn o passivo e o
ativo circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei Federal n o 6.404, de
15 de dezernbrode 1976.

Paragrafo Unico - Excluem-se da categoria de receitas.e despesas, para
cálculo dos recursos provenientes das operaçoes, os itens que não irnplicam
entrada nern saida de recursos.

Art. 30 - As empresas estatais alocarão os recursos destinados a
investirnentos, prioritariarnente, na contrapartida de financiarnerito obtido de
agéncias e organ ismos nacionais e internacionais.

Capitulo IV
Das AlteraçOes da Legislação Tributâria e Tributário-Adrninistrativa

Art. 31 - 0 Poder Executivo enviará a Assernbléia Legislativa projetos de lei
sobre matéria tributária e tributario-administrativa que objetivern alterar a
legislaçao vigente, corn vistas a seu aperfeiçoarnento, adequação a
mandamentos constitucionais e ajustarnento a leis cornplernentares federals,
resoluçôes do Senado Federal ou decisOes judiciais, os quais versarão, em
especial, sobre:

- 0 Irnposto sobre Transmissao °Causa Mortis" e Doaçao de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD -, visando, principalmente, ao atendimento dos fins
socials do tributo;

II - o ICMS, visando a adequação da legislaçâo estadual aos comandos de
lei complernentar federal ou de resoluçâo do Senado Federal;

III - o lrnposto sobre a Propriedade de Velculos Automotores - IPVA -' corn
vistas, principalmente, a revisão da base de cálculo, das aliquotas e das
hipoteses de incidência, não-incidencia e isençâo e ao aperfeiçoamento dos
mecanisrnos para a modernizaçâo e a agilização de sua cobrança,
arrecadação e fiscalizaçao;

IV - a contribuição de rnelhoria, corn a finalidade de tornar exeqüivel a sua
cobrança;

V - as taxas cobradas pelo Estado, corn vistas a revisâo de suas hipoteses
de incidéncia, bern corno de seus valores, de forma a tornar compatIvel a
arrecadação corn os custos dos servicos;

VI - a instituiçâo de novos tributos ou a rnodificação daqueles jã instituidos,
ern decorrência de alteraçao do texto da Constituiçao da Repóblica;

VII - o aprirnoramento do tratamento tributário simplificado aplicável a
microempresa, ao microprodutor rural, a empresa de pequeno porte e so
pequeno produtor rural;
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VIII - o aperfeiçoamento do sistema de forrnaçao, tramitaçño e julgamento

dos pracessos tributário-adrninistrativos, visando a sua racionalização,
simpliflcaçao e agilização;

IX - a aplicaçâo das penalidades fiscais, como instrurnento inibitOrio da
prãtica de infraçao da Iegislaçâo tributãria;

X - o aperfeiçoamento dos sistemas de flscalização, cobranca e
arrecadaçâo de tributos, objetivando sua major justeza, modernizaçâo e
eficiencia.

Capitulo V
Da Politica de Aplicação da Agenda Financeira Oficial

Art. 32 - 0 BDMG, instituiçäo financeira oficial, integrante do sisterna
financeiro estadual, atuarà no apoio crediticio aos programas e aos projetas
do Governo Estadual.

§ 1 0 - A agência financeira oficial observaré, nos empréstimos e nos
financiamentos concedidos, as politicas de redução das desigualdades intra-
regionais e inter-regionais, de defesa e preservaçâo do meio ambiente,
incluindo Os investimentos destinados a financiar pianos de gerenciamento
hIdrico, dando prioridade para o medic, 0 peqUeno e 0 microprodutor rural,
para a media, a pequena e a microempresa, bern como para 0 setor informal,
visando a geraçâo de emprego e renda.

§ 20 - Os empréstimos e os financiamentos da agéncia financeira oficial
serào concedidos de forma que Ihes seja, pelo menos, preservado a valor e
garantida a rernuneracào dos custos de captaçâo.

Capitulo VI
Da Adrninistraçäo da Divida e das OperaçOes de Crédito

Art. 33 - A administração da divida pUblica estadual interna ou externa tern
par objetivo principal rninimizar custos e viabilizar fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual.

Art. 34- A captaçâo de recursos, nas modal idades de operaçoes de credito,
pela administraçao direta ou par entidade da adrninistracão indireta,
observada a iegislacâo em vigor, serà feita mediante a contrataçao de
financianientos.

Art. 35 - Na lei orçamentária para o exercicio de 2000, as despesas corn
arnortização, juros e demais encargos da divida seräo fixadas com base nas
operaçOes contratadas e nas autorizaçOes concedidas ate a data do
encaminharnento do respectivo projeto de lei a AssernbiAia Leg islativa.

Capitulo VII
DisposicOes Finals

Art. 36 - Os saldos financeiros livres de recursos ordinários, a conta do
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Tesouro Estadual, apurados no encerramento do exercicio de 1999,
constituirão antecipaçâo de quota financeira no exercicio de 2000, para as
órgäos integrantes do Orçainento Fiscal a que se referirem.

Art. 37 - 0 Poder Executivo, por meio das unidades centrals de
pianejamento e de orçamento, atenderá, no prazo de quinze dias üteis
contados da data do recebimento, as solicitaçoes, encaminhadas pelo
Presjdente da Assembiéia Legislative, de informaçOes e dados, quantitativos
e qualitativos, relativos as categorias de programaçâo, que justifiquem as
valores orçados e evidenciem a ação do Governo.

Art. 38 - Fica assegurado aos rnernbros da Assembleia Legislativa acesso
ao SIAFI-MG, para os fins de acompanhamento e fiscalizaçao orçamentária a
que se refere a alinea "b' do inciso I do art. 160 da Constituiçâo do Estado.

Parágrafo Unico - A Secretarja de Estado da Fazenda enviará,
mensalmente, a Cornissâo de Fiscalizaçao Finançeira e Orçarnentaria da
Assembléla Leg islativa as seguintes relatórios:

I - Demonstrativo da Execuçao da Receita Orçamentária da Adrninistraçao
Direta e Indireta - Reiatorio SIAFI RFIAJ - 665;

II - Demonstrativo da Execuçao da Despesa Orçamentaria por Natureza,
Grupo de Aplicaçâo e Origem dos Recursos da Administraçao Direta e
Indireta - RelatOrio SIAFI RFIAJ -301;

III - Demonstrativo da Execuçâo Orcamentaria da Despesa por Natureza da
Administraçäo Direta e Indireta - Relatôrio SIAFI RFIAJ -310;

IV - Balancete Patrimonial e Financeiro da Adrninistração Direta e Indireta -
RelatOrio SIAFI - 646.

Art. 39 - A Secretaria de Estado da Fazenda enviarâ, mensalmente, a
Assernbleia Legislativa relatOrio sobre a arrecadaçâo total do ICMS referente
ao mês imediatarnente anterior, discrirninando a arrecadaçâo por subgrupo.

Art 40 - Se a lei orcarnentéria anual nâo for votada ate a final do exerciclo
de 1999, fica autorizada, ate sua votação, a execução dos créditos
orçamentários fixados na lei orçamentâria para o exercicio de 1999, a razâo
de urn doze avos ao rnês.

§ 1 0 - No caso de ser a receita orçarnentária insuficiente para atender a
razâo fixada no "caput" deste artigo, as quotas orçamentárias proporcionais
ficarao Iimitadas a expectativa de receita atestada pela comissão a que se
refere o § 21 do art. 155 da Constituição do Estado.

§ 20 - Considera-se antecipaçâo de crédito a conta da lei orcamentária a
utilizaçâo de recursos autorizada no "caput" deste artigo.

§ 30 - ApOs a sanção do Governador do Estado, as eventuais saldos
negativos apurados serâo ajustados, mediante abertura de créditos
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adicionais, por meio de renianejamento, de acordo corn autorizaçäo
legislativa.

Art. 41 - 0 Poder Executivo publicará, no prazo de quinze dias Uteis
contados da data da publicaçao da lei orçamentária anual, as quadros de
detaihamento da despesa, por unidade orçamentária, segundo a classificacâo
por funçao, subfunçao, programa, projeto e subprojeto, atividade e
subatividacle e operaçOes especiais e seus desdobramentos, especificando 0
elemento ou subelemento de despesa, 0 grupo de despesa, a origem do
recurso e sua procedéncia.

Parágrafo ünico - 0 desdobramento da programaçâo do Orçamento de
Investimento des Empresas Controladas pelo Estado será publicado,
observando-se, para cada projeto e atividade e operaçöes especiais, a
detaihamento das aplicaçoes e as origens dos recursos.

Art. 42 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 0 Tribunal de
Contas e o Ministério PUblico farào publicar, no Orgâo oficial dos Poderes do
Estado, ate o vigésimo dia do més subseqüente ao trimestre vencido, por
unidade orçarnentária, demonstrativos da despesa mensal corn a
remuneraçâo de seus servidores, por cargo ou funçâa, realizada nos meses
do trirnestre anterior, discrirninando o nürnero de servidores e o total dos
vencimentos, das vantagens de qualquer espécie e das gratificaçoes pagas
por funçâo.

Paragrafo (mica -0 disposto no "caput" deste artigo aplica-se as autarquias,
as fundaçOes, as empresas subvencionadas e as empresas controladas pelo
Estado.

Art. 43 - A lei orçamentária conterá dispositivo que autorize operaçöes de
crédito por antecipaçâo da receita e para refinanciamento da divida.

Art. 44 - No projeto de lei que trate de autorizaçâo ao Poder Executivo para
a realizaçâo de operaçao de crédito constará o prazo de validade da
autorizaçao concedida pelo Poder Legislativa.

Art. 45 - A abertura de créditos suplernentares e especials será feita por
decreto, apOs autorizaçãa legislativa.

§ 1°- Os créditos supiementares e especiais a que se refere o "caput" deste
artigo serâo elaborados conforme detaihamento constante no art. 19 desta lei,
para a Orçamento Fiscal, e no art. 27 desta lei, pare o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado.

§ 21 - A inclusâo de grupos de despesa em subprojetos, subatividades e
nos desdobramentos des operaçôes especiais sera feita por rneio de abertura
de crédito suplementar. 	 -

§ 30 - A abertura de créditos suplernentares ao orçamento da Assembieia
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Legislativa, resultantes de anulaçâo parcial ou total de suas dotaçoes
orçamentárias, será aprovada, ate Os limites legalmente autorizados, por
deliberaçâo da Mesa da Assembléia Legislativa, que será encaminhada a
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenaçâo Geral, para as
providéncias cabiveis. 	 -

Art. 46 - As dotacaes referentes a despesas com publicaçao de atos e
matérias no órgâo oficial dos Poderes do Estado serão consignadas aos
Orgâos a que estiverem afetas.

Parégrafo Unico - As despesas corn publicação de atos do Governador do
Estado são de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Cornunicaçao Social.

Art. 47 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o titulo "Reserva de
Contingencia" näo serão inferiores a zero virgula cinco por cento da receita
orçamentária total estimada para 2000.

Art. 48 - Acompanharao as projetos de lei do Governador do Estado
exposiçoes de motivos circunstanciadas que as justifiquem.

Parágrafo (inico - Os projetos de que trata a "caput" deste artigo, se
contiverem previsão de aumento de despesa, serão acompanhados de
mernória de cálculo que demonstre a impacto financeiro-orçamentArio de sue
execução.

Art. 49 - Seri incluida no projeto de lei orçamentária programação de
despesas a conta de recursos estimados em virtude de alteraçâa da
Iegislaçao tributária decorrente de projeto que esteja em tramitaçäo ou que
venha a ser enviado a apreciaçâo da Assernbléia Legislativa durante a
tramitação da proposta de orçamento.

Parágrafo (mica - A programaçâo condicional de que trata este artigo será
identificada a parte do restante do arçamento.

Art. 50 - Na prestação anual de contas do Govemador do Estado relativa ao
exercicio de 2000 constará relatOrio da execução dos investimentos em
obras, contendo informaçao quantitativa referente ao cumprimento das metas
fisicas e comparação da despesa autorizada corn a realizada.

Art. 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçâo.
Art. 52 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 9 de julho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Djalma Diniz. -

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE RES0LUA0 N° 408/99
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Resolução n o 408/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que
dispoe sabre o oferecimento de garantia em operaçao de crédito reahzada
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entre o Estado de Minas Gerais e empresas püblicas, foi aprovado no 2 0 tumo
na forma do vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissäo, a tim de que, segundo a Iécnica
legislativa, seja dada a niatéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE REsoLuçAo N O 408199
DispOe sobre garantia em operacäo de crédito realizada entre o Estado e

empresas püblicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - As garantias por debitos de responsabilidade do Estado constantes

no Contrato de Cessâo de Crédito do Saldo Remanescente da Conta de
Resultados a Compensar - CRC - assinado corn a Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG - poderão incluir, de acordo corn o que dispuser a
terrno aditivo, receitas prôprias da Companhia de Sanearnento de Minas
Gerais - COPASA-MG - e da Cornpanhia de Mineraçâo de Minas Gerais -
COMIG.

Art. 20_ 0 disposto no art. 1 0 desta lei aplica-se ao contrato assinado corn a
CEMIG ern 31 de malo de 1995, referente a cessâo de credito autorizada pela
Lei no 11 .233, de 27 de setembro de 1993.

Art. 31 - Da irnplernentação do disposto no art. 1 0 desta resolucâo não
poderá resultar perda para a COPASA-MG ou para a COMIG,
responsabilizando-se a Tesouro do Estado pelo cumprimento do disposto
neste artigo.

Parégrafo Unico - Para cuniprimento do disposto no 'caput" serão utilizadas
as acães da CEMIG de propriedade do Estado, nos termos da lei.

Art. 40 - 0 Poder Executivo encaminhará a Comissäo de Fiscalizaçâo
Financeira e Orçarnentária da Assembléla Legislativa do Estado, para
conhecimento, cópia integral dos instrurnentos utilizados para a consecução
do disposto nesta resoluçâo.

Art. 50 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das CornissOes, 9 de julho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Pettersen - Marco

Regis.

coMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcAO
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- 0 Sr. Presidente despachou, em 9/7/99, a seguinte comunicaçâo:
Da Cornissão Especial do Grande Hotel de Araxá, encarninhando o relatórjo

final das atividades dessa Cornissão. (- Ciente; Publique-se.)
O teor do relatOrio é o que se segue:
RELATORIO FINAL DA COMISSAO ESPECIAL DO GRANDE HOTEL DE

ARAXA
1 - lntroduçao
Constituida em 31/5/99, em virtude de requerimento apresentado pelo

Deputado César de Mesquita, esta Cornissao Especial visa a realizaçâo de
estudo sobre a conclusao das obras de reforma do Grande Hotel de Araxa.

Corn prazo para encerramento de seus trabalhos em 30/8/99, a Comissao
tern como membrosefetivos Os Deputados Rémolo Aloise, Ailton Vilela, Luiz
Fernando Faria, Alencar da Silveira JUnior e Cesar de Mesquita; e como
suplentes, Os Deputados Sebastiao Navarro Vieira, Wanderley Avila, Alberto
Pinto Coelho, Alvaro Antonio e Mércio Cunha.

A Comissao realizou audièncias corn representantes de todos as Orgãos
pUblicos e privados diretamente ligados as obras de reforrna do Grande Hotel,
visando a obter informaçOes sobre possiveis irregularidades na vigéncia dos
convênios assinados pelo Governo do Estado, por meic da COMIG, corn a
Prefeitura Municipal de Araxá e empresas privadas, no periodo entre 15/5/96
e 21/11/98.

Estiveram presentes em reuniâo da Comissao os Srs. Henrique Eduardo
Ferreira Hargreaves, Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicaçao
Social e Presidente em exercicio da COMIG; Mauri Martins Passig, Sôcio-
Diretor da Walter Hauer - Auditores Independentes; Hornero Brasil, Diretor da
TURMINAS; Paulo Roberto Hargreaves, Chafe do Departamento de
Captacao de Recursos da EMBRATUR; Paulo Pedrosa, Presidente do
Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Sirniiares; Celio Rodrigues
Garcia, ex-Presidente da Comissâo de Licitaçao da COMIG; Arnaldo Freire da
Silva, Chefe do Departamento de Compras da COMIG; Manoel Garibaldi,
Assessor de Planejamento e Coardenaçao da COMIG; Ministro Olavo
Drummond, Prefeito Municipal de Araxa; Eustáquio Lima, Vice-Prefeito
Municipal de Araxé; Carlos LUcia de Avila Ribeiro, Secretario de Obras de
Araxá; Pedrinho da Mata, Engenheiro-Chefe do Departarnento de Obras
Contratadas da Prefeitura de Araxá; José Antonio Guimaraes Borges, Diretor
Financeiro da SCEG - ConstruçOes e Engenharia Ltda.; e Pe. Jarbas Serpa,
representante da Fundaçao Lar dos Meninos Dom Orione.

Foram ainda convidados a prestar inforrnaçOes a esta Comissâo Os Srs.
Carlos Alberta Cotta, ex-Presidente da COMIG, e José Claudia Pinto de
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Rezende, ex-Diretor da COMIG, que não compareceram pa estarern em
viagern ao exterior.

Os trabaihos desta Comissao se iniciaram no dia 1 016199, data em que foi
realizada a eleicao do Deputado Remolo Aloise para Presidente e do
Deputado Ailton Vilela para Vice-Presidente e a designacao do Deputado Luiz
Fernando Faria corno relator. Na primeira reuniâo ordinária, em 8/6199,
deflniu-se a prograrnaçâo dos trabalhos, ocasião em que se decidiu
formalizar convite ao Sr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves para discutir
o tema objeto desta Comissâo.

A exposição par ele feita, em 15/6199, preocupou irnensarnente Os
membros desta Casa Legislativa presentes a reunião, pois as informaçöes
por ele prestadas fizeram acreditar que havia serbs indicios de
irregularidades na conducao dos trabalhos de reforma do Grande Hotel. Tais
inforn,açOes referiam-se, principalmente, a forma corno foi conduzido o
processo de liberaçao das verbas, sem a observãricia dos critérios legais e
outras formalidades estabelecidas nos convênios assinados. 0 aspecto mais
grave seria a auséncia de licitaçao para contrataçäo das empreiteiras e
empresas que trabalharam nas obras de reforma. Levantaram-se, ainda,
düvidas sobre a lisura no cumprimento dos contratos.

Na ocasião, declarou o Secretário da Casa Civil que já havia sido gasto nas
reforrnas urn total aproximado de R$32.000.000,00, montante esse muito
elevado para o que tinha sido feito ate entâo, prevendo-se que sejam
necessérios ainda mais R$1 1.000.000,00 para a conclusâo das obras, valores
exorbitantes, na visâo do Governo do Estado.

For nao concordar corn a forma coma foi conduzida a realizaçao das
reformas, o Secretário solicitou ao Tribunal de Contas do Estado que fizesse
urna análise técnica dos convênios e contratos, buscando dirimir quaisquer
düvidas quanto a sua legalidade.

Segundo o Secretario Henrique Hargreaves, o desejo do atual Governo do
Estado, porém, e que seja encontrada urna soluçäo legal para a
prosseguimento das obras, tendo ern vista que não se justificaria sua
paralisaçâo total enquanto se aguarda o fim da apuraçâo dessas supostas
irregularidades. Esta Comissão, por meio de exposicOes das autoridades
envolvidas nesses convénios e contratos, colheu as informaçoes
necessárias, que servirão de subsidio para os trabalhos de apuração do
Tribunal de Contas do Estado, no exercicio das competências que Ihe são
constitucionalmente atribuidas.

Diante da gravidade dos fatos, para melhor conhecer a situação
apresentada pelo Sr. Secretário, os membros desta Comissao decidirarn
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realizar vistoria nas obras de reforma do Grande Hotel, para que pudesse ser
feita, no local, uma anélise criteriosa das denüncias.

2 - Visita da Comissao ao Grande Hotel de Araxé
No dia 2416/99, os rnembros desta Comissâo foram a cidade de Araxá, para

vistoriar as obras de reforma do Grande Hotel. Nessa oportunidade,
concluiram pela conveniência de uma investigaçao mais detalhada para
levantar todas as informaçOes necessárias a apuraçao de responsabilidades
e dos indicios de irregularidades ali constatados. Entretanto, essa visita veio
corroborar a intençâo de todos nesta Casa Legislativa em empenhar-se pela
conclusâo das reformas, sob pena de se perderem Os recursos ate então
investidos na obra.

Assim sendo, com a responsabilidade de levantar dados fundamentals para
subsidiar as trabalhos do Tribunal de Contas do Estado, esta Cornissâo
convidou a depor as principais autoridades envolvidas no processo de
reforma do Grande Hotel, a começar pelos ex-dirigentes da COMIG.

3 - Depoirnento das Autoridades Convidadas
3.1 - Primeiramente, foram convidados as Srs. Carlos Cotta e José Pinto,

respectivarnente, ex-Presidente e ex-Diretor Financeiro da COMIG,
responsáveis pela elaboraçâo, assinatura e fiscalizaçao dos convênios pam
liberação de verbas e realizacão das reformas. Por estarern ausentes do
Pals, essas autoridades não vierarn prestar seus depoimentos, deixando uma
lacuna nos trabalhos da Comissâo, o que, contudo, nâo impediu que Os
objetivos desta fossem levados a born termo.

3.2 - 0 Sr. Maur! Martins Passig, representante da empresa Walter Hauer -
Auditorias Independentes, contratada pela COMIG para fazer auditoria nos
contratos para a execucâo das obras no hotel, informou que suas cláusulas e
pagarnentos, no geral, se adequavarn aos documentos existentes na COMIG.
Contudo, disse que foram apontados alguns problemas quanta a dispensa de
licitação e seu enquadramento na lei, mas que nâo era competéncia da sua
empresa a anélise dos contratos sob o aspecto de sua legalidade. Tarnbém,
no seu entender, a Prefeitura de Araxá nao cumpriu o papel de fiscalizadora
das obras antes da liberaçao das verbas, conforrne fora estabelecido nos
convénios.

3.3 - De grande importência foi a contribuição dada pelos Srs. Paulo
Roberto Hargreaves, representante da EMBRATUR; Homero Brasil, Diretor
da TURMINAS; e Paulo Pedrosa, Presidente do Sindicato dos Bares,
Restaurantes, Hotéis e Similares de Minas Gerais, quando trouxeram a esta
Comissao a experiéncia e visão empresarial de cada urn ern sua area de
atuaçâo, apresentando soluçOes e caminhos para a revitalizaçâo do Grande
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Hotel de Araxa e do turismo em geral da regiâo.
3.4 - Tambéni foram convidados Os Srs. Arnaldo Freire da Silva, ex-Diretor

do Departamento de Compras da COMIG; Cello Rodrigues da Silva, ex-
Presidente da Comissão de Licitacâo da COMIG; e Manoel Garibaldi,
Assessor de Planejamento da COMIG, todos envolvidos diretamente na
gestão e fuscalizaçâo dos referidos convénios.

Apesar da competencia que Ihes fal concedida para a conduçâo das obras
de reforma do hotel, buscaram sempre se eximir de qualquer
responsabilidade quanta a dispensa au inexigibilidade de licitacâo em razão
do caráter emergencial alegado para a realizacão das obras, sob o argumento
de que sempre atuavam corn o respaldo dos pareceres do departamento
juridico da COMIG, que Ihes asseguravam a total legalidade dos
procedimentos adotados.

3.5 - 0 Prefeito de Araxá, Sr. Olavo Drumond, e 0 Secretário de Obras
desse municipia, Sr. Carlos Lucia de Avila Ribeiro, em seus depoimentos,
declararam que quase nenhuma atuacâo tiveram durante todo o processo das
reformas, salientando a funcâO dessa Prefeitura apenas como Orgâo
repassador a empreiteira SCEG de recursos liberados pela COMIG, nao
tendo, assim, nenhuma responsabilidade sabre quaisquer possiveis
irregularidades na conducâo dos trabaihos. No entanto, em todos as
convênios err que ela tomou parte, estava prevista como sua competéncia a
fiscalizacào das obras, que nao foi exercida a contento.

Quis também a Sr. Prefeito salientar que a decisâo de nâo se realizar
licitaçäo, contratando-se diretarnente a empreiteira SCEG, decorreu do
caráter ernergencial das reformas, constatado par laudo técnico, no qua] se
afirmava que havia riscas iminentes de incêndio e desabamento de parte do
hotel, devido a infiltracöes e ao pessimo estado de conservacâo de toda a
rede elétrica.

Esta Comissão constatou, todavia, que, mesmo depais de concluidas as
obras consideradas emergenciais, o criteria de dispensa de licitação
continuou sendo adotado nas fases da reforrna que nao implicavam nenhum
risco a estrutura do hotel, como, par exemplo, a dos jardins externos e vitrais,
e em serviços de acabamentO em geral.

3.6 - Por fim, foi convidadO a sOcio-proprietario da empreiteira SCEG -
Construcoes eEpgenharia Ltda Sr. José AntOnio Guirnarâes Borges, que
declarou perante esta ComiSSâO nâo ter ciência de nenhuma irregularidade
na conducâo dos trabalhos de reforms do Grande Hotel. Afirmou também que
sua empresa tinha sido indicada pelo SINDUSCOM, juntamente cam outras
20 da area de engenharia e construcão civil de Araxá, a Prefeitura desse
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rnunicipio como candidata a realizaçao das obras e que fol escolhida em
razäo do criteria de competOncia.

Esclareceu ele, ainda, que o caréter emergencial das reformas decorria dos
riscos de incendio e desabamento apontados em laudo técnico elaborado
pela firma Epsilon Agrimensura Ltda., contratada pela Prefeitura Municipal.
Achava, porém, dificil afirmar que os riscos eram immnentes, coma fora
alegado pelo Prefeito e acatado pela COMIG.

Na mesma oportunidade, o representante da Fundaçao Lar dos Meninos
Dam Orione, Pe. Jarbas Assunçao Cerpa, declarou que nenhuma afirmacao
poderia fazer sabre supostas irregularidades na conduçâo e gestâo dos
convénios, tendo em vista que essa fundaçâo beneficente fizera parte apenas
de um (mica convênio para as obras de reforma do Grande Hotel, no valor de
R$3.000.000,00, juntamente cam a COMIG, a Prefeitura de Araxá e a
empreiteira SCEG, e que essa verba bra repassada pela Cia. Brasileira de
Mineraçâo e Metalurgia - CBMM -, respaldada pela Lei Rouanet, sendo que
sua indicação a Prefeitura fora feita pela antiga direçäo do IEPHA, em razäo
do seu reconhecido caráter humanitário.

4 - Conclusâo
Em face da importância de todas as informaçoes colhidas por esta

Comissao Especial e do grande nümero de documentos apresentados pelas
autorld8des que nesta Casa compareceram para prestar seus
esciarecimentos, concluimos que deveraa tais documentos ser enviados ao
Tribunal de Contas do Estado, juntamente cam este relatôrio final, para que
possa esse Egrégia Tribunal, nos termos da Constituiçâa Estadual, realizar
seus trabaihos de apuração das denUncias, verificando se houve ou nâo
irregularidades admmnistrativas ou de qualquer natureza na conduçâo e
gestao dos convénias assinados para a realizaçâo das reformas do Grande
Hotel de Araxá e pracedenda, em caso afirmativa, a indicaçao dos
responséveis.

A Camissaa requer, amnda, que cOpias dos pareceres juridicos da COMIG,
amplamente citadas no decorrer das investigaçoes, para justificar a dispensa
de licitação, sejam encaminhadas para exame desta Casa, pela Coniissao de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentaria, e também ao Tribunal de Contas do
Estado, pare subsidiar a prosseguimento do exame da questâo neste órgâo.

E importante salientar que, sendo canfirrnada a existéncia de- aiguma
irregularidade em qualquer fase de execuçâo dos referidos convêhios e
contratos, a responsabilidade de qualquer ilicitude tende a recair sabre as ex-
dirigentes da COMIG, que detmnham o poder de decisâo sobre toda e
qualquer ato relacionado as reformas, conforme pode certificar esta
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Comissâo.

Finalmente, recomenda esta Coniissao que seja dado prosseguimento as
obras de reforma do Grande Hotel tao logo se conclua todo o processo de
licitaçâo ja iniciado pela atual Diretoria da COMIG, visto ser ease o anseio da
sociedade de Araxá e de toda a Minas Gerais.

Atendendo a convite do Governo do Estado, na figura do Secretário
Henrique Hargreaves, esta Cornissao sugere ainda que a execuçào das
obras seja acompanhada por urn grupo de trabaiho integrado por
parlamentares, a ser criado pela Presidéncia desta Casa Leaislativa. corn o
objetivo de acompanhar o cumprirnento dos futuros convénios, ate o seu
término, e a reinauguraçäo do Grande Hotel de Araxá.

Sala das Cornissoes, 9 de julho de 1999.
Remolo Aloise, Presidente - Luiz Fernando Faria, relator - Aifton Vilela -

Cesar de Mesquita - Alencar da Silveira JUnior.
- Publique-se para os fins do parégrafo Unico do art. 114 do Regimento

Interno.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 1999

ATAS

AlA DA ir REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIzAçA0

As dez horas do dia seis de juiho de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Arnbrôsio Pinto, Ailton
Vilela e Dinis Pinheiro, membros da Comissao supracitada. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Ambrosio Pinto, declara aberta a reuniâo
e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Dinis Pinheiro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissao presentes. A Presidéncia informoa que
a reuniâo se destina a apreciar a matéria da pauta. 0 Presidente procede a
leitura da seguinte correspondéncia: o Noticiàrio no 403/99, do IBAM, e a
Oficio no 182-GP, do Prefeito Municipal de Contagem. Logo após, a
Presidencia encaminha esse ofIcio a Area de Consultoria Temática da Casa,
para elaboraçao de nota técnica sobre a matéria. A seguir, designa o
Deputado Ailton Vilela pars relatar os Requerimentos n

o
s 2199, do Deputado

Bené Guedes, 3 e 4/99, do Deputado Anderson Adauto. Passando-se a ?
Fase da Ordern do Dia, o Presidente procede a leitura do Requerirnento no
429199, do Deputado Bene Guedes. Submetido a votacio, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidencia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissâo para a
prOxima reuniâo ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra Os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 8 dejulho de 1999.
AmbrOsio Pinto, Presidente - Ailton Vilela - José Henrique.

ATA DA ioa REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FlscALlzAçAo FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas e trinta minutos do dia oito de julho de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissoes os Deputados Marcia
Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Rogério Correia e
Rérnolo Aloise, membros da Comissão supracitada. Encontrarn-se presentes
tambern os Deputados Fébio Avelar, Hely TarquInio, Paulo Piau, Antonio
Andrade, Maria Olivia e Márcio Kangussu. Havendo nUrnero regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reuniäo e, em virtude
da aprovaçâo de requerimento do Deputado Rogério Correia, dispensa a
leitura da ata da reuniâo anterior, a qual 6 dada por aprovada e 6 subscrita
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pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reuniâo se destina a
apreciar a matéria da pauta. Passa-se 6 1' Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussâo e a votaçâo de pareceres sabre proposiçães
sujeitas a apreciaçäo do Plenário. Corn a palavra, o Deputado Eduardo
Hermeto faz leitura do Parecer para o 20 Turno do Projeto de Lei n o 238/99,
mediante o qual conclui pela aprovaçâo da matéria na forma do Substitutivo
no 1, que apresenta. Na fase de discussâo, fazem uso da palavra as
Deputados Mauro Lobo e Eduardo Hermeto. Colocado em votaçáo, é 0
parecer aprovado. A seguir, o Presidente, na qualidade de relator do Projeto
de Lei no 315/99, no 20 turno, emite parecer rnediante o qua[ conclui pela
aprovaçao da matéria na forma do vencido no 1 0 turno. Para discutir, faz uso
da palavra o Deputado Miguel Martini. Colocado em votação, e o parecer
aprovado. 0 Presidente registra a presença do Sr. 1-lenrique Hargreves,
Secretário da Casa Civil e Cornunicaçao Social, e dos Deputados Alberto
Pinto Coelho, Gil Pereira e Alericar da Silveira JUnior. Par solicitaçâo do
Deputado Miguel Martini, a Presidente suspende a reunião. As 1 1h15min são
reabertos as trabalhos. 0 Deputado Rémolo Aloise apresenta requerirnento
em qua solicita seja o parecer sabre as emendas apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei no 408/99 apreciado em Ultimo lugar na pauta. Colocado em
votação, e a requerimento aprovado. Corn a palavra, o Deputada Rêmolo
Aloise faz leitura de seu parecer sabre o Substitutivo n o 2, apresentado em
Plenário, so Projeto de Lei no 187/99. 0 relator, par seu parecer, conclui pela
rejeição do Substitutivo no 2 e pela aprovação da matéria na forms do
Substitutivo no 1 corn as Ernendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. Colocado em

discussão e votaçâo, e o parecer aprovado. 0 Deputado Rérnolo Aloise, corn
a palavra, emite parecer pela aprovação, em 10 turno, do Projeto do Lei no
221/99 na forma do Substitutivo no 1, da Comissao do Trabalho, da
Previdéncia e da Ação Social corn as Emendas n

o
s 1 e 2, que apresenta. Na

fas& de discussâo, fazem uso da palavra as Deputados Miguel Martini, Carlos
Pirnenta, Rogério Correia, Paulo Piau e Rêmolo Aloise. Colocado em votaçâo,
é 0 parecer aprovado. A seguir, corn a palavra, o Deputado Rérnolo Aloise
emite parecer sabre as Ernendas n

o
s I e 2 e a Substitutivo no 1, apresentados

ern Plenário, so Projeto de Resoluçao n 0408/99. 0 relator, par seu parecer,
conclui pela aprovaçâo da Emenda no 2 na forma da Subernenda n° 1 e da
Emenda no 3, que apresenta, e pela rejeição da Emenda no 1 e do
Substitutivo no 1. Coiocado em discussào e votação, e 0 parecer aprovado.
Passa-se b 3' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposiçoes da Comissao. Encontra-se em poder da Mesa
requerimento do Deputado Miguel Martini que solicita se,ja realizada audiéncia
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pOblica da Comissao, corn representantes das entidades que rnenciona, pars
debater o Projeto de Lei no 221/99, do Governador do Estado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca as membros daCornissao para a próxima reuniâo extraordinâria, as
16 horas, corn a finalidade de se apreciarem as pareceres sabre o Projeto de
Lei no 187199 e a Projeto de Resolução no 408/99, tornando sem efeito a
convocaçao das reuniaes extraordinárias para as 14h3Omin e as 20 horas de
hoje, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 8 de julho de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Eduardo Hemieto- Rogerio

Correia.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIQOES
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 369/99

Mesa da Assembleia
RelatOrio

De iniciativa da Cornissao Especial do Grande Hotel de Araxé, a proposição
em epigrafe tern par objetivo solicitar a Presidencia da Assembléia Leçislativa
seja encaminhado oficio ao Presidente da COMIG, pedindo-Ihe que envie a
esta Casa toda a documentaçao referente a obra de restauraçâo do Grande
Hotel de Araxé, com a objetivo de subsidiar as trabalhos da referida
Comissão.

De acordo corn o art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno, a Mesa compete,
privativamente, emitir parecer sabre requerirnento de inforrnacOes as
autoridades estaduals quanta a fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembléia Legislativa.

Fundamentaçao
A Comissao Especial do Grande Hotel de Araxá, instalada em 8/6/99,

recebeu dos representantes legais da COMIG, empresa responsável pelo
ernpreendimento, grande volume de documentos relativos a contratos,
fornecimentos e despesas em geral.

Todavia, as trabaihos prOprios da fiscalizaçao externa, constitucionalmente
pertencentes a este Poder, necessitarn ser adequados a estrutura
organizacional da referida Comissao, aos meios técnicos a sua disposição e,
no caso, sos seus objetivos. Considera a Comissao mais conveniente 0
encarninhamento de documentaçao especialmente vinculada ao que está
sendo estudado.

Assim, e importante o conhecirnento do cronograrna das obras, dos
demonstrativos dos recursos despendidos cam as reparos de cada area do
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hotel, da qualificaçao de testernunhas e do pessoal técnico de apoio ao
cumprimento dos objetivos almejados pela reforma.

Tendo em vista a objetivaçao das inforrnaçOes pretendidas pela Comissao
Especial, apresentamos substitutivo a proposição em anâlise, corn a
finalidade de agilizar Os trabalhos necessários a apuraçâo que se pretence
realizar.

Conclusao
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n o 369/99

na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N O 1

Exmo. Sr. Presidente da Assernbleia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
A Cornissao Especial do Grande Hotel de Araxá, por rneio de seu

Presidente, solicita a V. Exa. encaminhar oficio ao Presidente da COMIC,
pedindo-Ihe que envie a esta Casa a seguinte documentaçao, referente a
obra de restauração do Grande Hotel de Araxâ:

1 - planlihas corn cronograrna das obras apresentadas em todos as
convénios, desde o primeiro;

2 - demonstrativo das despesas, especificando quanto foi gasto em cada
area do hotel, separadamente, como, por exernplo, na reforma das cozinhas,
das terrnas, dos jardins, dos aparelhos de ar-condicionado, etc., na vigéncia
de cada urn dos convénios;

3 - qualificaçao de todas as testemunhas que assinararn os convénios, visto
que na rnaioria deles so se ye sua rubrica;

4 - informaçao sabre a nome e a funçao de cada pessoa que, nos
convénios assinados, a COMIC ofereceu para prestar apoio técnico ao
cumprimento das tarefas de restauraçao e se tais pessoas ainda são
funcionárias dessa Companhia.

Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia, 8 de juiho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 386/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

A proposiçâo em epigrafe, da Deputada Maria Olivia , tern por objetivo
encarninhar ao Secretário de Estado de Administração e Recursos Humanos
pedido escrito de inforrnaçOes acerca de como estao sendo implementadas
as prornoçöes determinadas pelo art- 22, § 1 0 , itens 1 e 2, e § 2 0, e art. 27, §
1 1 e 2°, do Decreto n° 36.033, del4/9/94, que regulamentou a Lei n° 10.961,
de 14/12199, que trata da promoção e da progressão do servidor p(iblico para
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a classe de nivel irnediatarnente superior e para 0 grau imediatamente
subseqüente do rnesmo cargo.

Nos termos dos arts. 233 e 79, VIII, "c" do Regirnento Interno, 0
requerimento sujeita-se a deliberação do Plenário e depende de parecer da
Mesa.

Fundamentacão
A iniciativa da proposiçäo em epigrafe e rnotivada pelo interesse em se

verificar a operacionalidade da Lei n o 10.961, de 14/12/99, que tern entre seus
objetivos estabelecer diretrizes para a instituição dos pIanos de carreira do
pessoal civil do Poder Executivo.

O Decreto n° 36.033, de 14/9/94, que a regulamenta, dispOe
expressamente, em seu art. 22, sobre a prornoçao e seus requisitos ( 1 0 e
20) e, em seu art. 27 e paragrafos, define a progressâo, dispondo que,
atendidos as requisitos, se dará de dois em dois anos. Se decorrentes de
determinaçao legal, tais vantagens deverao ser concedidas aos servidores
que fizeram por merece-las, automaticamente.

o art. 47 do rnencionado decreto dispoe que caberé ao Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração baixar norrnas
complementares necessãrias a execução das medidas ali previstas. E ele,
portanto, a autoridade que melhor poderá informar do efetivo cumprimento
dos mecanismos de promoção. Entretanto, faz-se necessária a apresentação
de emenda a proposiçao, para retificar o norne do cargo da autoridade a
quem é dirigida a solicitacao.

Conclusão
Em face do aduzido, opinarnos pela aprovação do Requerimento n° 386/99

corn a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA NO 1

Onde se lé "Secretârio de Estado de Administragão e Recursos Humanos",
leia-se "Secretario de Estado de Recursos Humanos e Adrninistração."

Sala de Reuniães da Mesa da Assernbléia, 8 de julho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval

Angelo - Dilzon Melo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DEJULHO DE 1999

ATAS

ATA DA 26° REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 7/7/99
Presidencia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Durval Angelo e

Dilzon Melo
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 3 Pane: Ata - 2a (Ordem do

Dia): Suspensao e reabertura da reuniâo - Suspensao e reabertura da reuniâo
- Questao de ordem; chamada para recomposiâo de "quorum"; existéncia de
nUmero regimental para a continuaçao dos trabalhos - Discussâo e Votaçao
de Proposiçoes: Votaçao, em turno Onico, do Veto Parcial a Proposiçao de Lei
n° 14.069; requerimento do Deputado Sebastiao Costa; questâo de ordeni;
requerimento do Deputado Sebastiao Costa; defenimento; discursos dos
Deputados AntOnio Carlos Andrada, Hely Tarquinio Paulo Piau, João Leite,
Carlos Pimenta, Amulcar Martins, Miguel Martini, Marco Regis, Sebastiao
Costa e Elbe Brandäo; manutençao; questao de ordem; declaraçOes de voto -
Discurso do Deputado Rely TarqUinio - Discussao, em 21 turno, do Projeto de
Lei no 333/99; aprovaçâo na forma do vencido em 1 0 turno; declaraçOes de
voto; prorrogaçao da reunião; declaraçoes de voto - Requerimento do
Deputado Rémolo Aloise; aprovaçao - Discussao, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 187/99; discurso do Deputado Joâo Leite; apresentaçâo do Substitutivo
n° 2; encerramento da discussâo; encaminhaniento do projeto e substitutivo a
Comissao de Fiscalizaçao Financeira - Discussao, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 238/99; aprovaçäo com a Emenda n° 1 - Discussao, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 315/99; recebimento antecipado da Emenda n° 1;
designaçao de relator em Plenário - Discussao, em 10 turno, do Projeto de Lei
n° 408/99; discurso do Deputado Fábio Avelar - Encerramento.

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberta Bejani - Alberta 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 - Bilac Pinto - Cabo Marais - Carlos Pimenta - César de
Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe Brandao - Elmo Braz - Ermano
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Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Irani Barbosa -
Iva José - Joäo Batista de Oliveira - Joâo Leite - Joâo Paulo. - Joao Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marcia Kangussu -
Marco Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise
- Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiao
Costa - Wanderley Avila.

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

comparecirnento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâci Sob a proteção de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

la Pafle
Ata

- 0 Deputado Eduardo F-iermeto, 2 0-Secretário "ad hoc", procede a leitura da
ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

23 Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçâo, a Presidéncia vai

passar A 2° Parte da reuniâo, corn a discussão e a votaçâo da matéria
constante na pauta

Suspensao da Reunião
O Sr. Presidente - Nos termos do § 4 0 do art. 249 do Regimento Interno, a

Presidencia suspende a reuniâo par 30 minutos, para aguardar que se
configure o quorum" necessário para a votaçâo. Estâo suspensos OS flOSSOS
trabal hos.

Reabertura da Reuniâo
• Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Estâo reabertos as trabalhos.

Suspensâo da Reuniâo
• Sr. Presidente - A Presidéncia, em virtude dos profundos entendimentos

que esta Casa está tentando estabelecer para a pauta de votação do final do
semestre e também da nâo-existência de "quorum", suspende a reuniâo par
mais 30 minutos. Estäo suspensos 05 nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos as

trabal hos.
Questâo de Ordem

0 Deputado Dilzon Melo - Sr. Presidente, como terms matérias de vital
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importância e relevância, solicitamos que seja feita a recomposição do
"quorum". 	 -

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos Deputados para a recomposiçâo do 'quorum'.

o Sr. Secretãrio (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Responderam a chamada 46

Deputados. Portanto, ha "quorum" para a votaçâo da matéria constante na
pauta.

Discussão e Votaçao de Proposicaes
o Sr. Presidente - Votaçao, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposição

de Lei no 14.069, que altera a redaçâo do art. 3 0 da Lei no 11.721, de
29/12194, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educaçâo e
dã outras providéncias, determina, para os contratos administrativos
celebrados pelo Estado relativos a designaçao de servidor para o exercicio de
funçao ptblica, a inclusäo de parcelas remuneratórias referentes a ferias e ao
130 salário e, ao seu término, indenizaçao por tempo de serviço. A Cornissao
Especial opina pela rejeiçâo do veto. 0 veto teve sua discussâo encerrada na
reunião extraordjnárja realizada em 30/6198. Vern a Mesa requerimento do
Deputado Sebastião Costa, que solicita que a votaçâo do Veto Parcial a
Proposiçâo de Lei no 14.069 se dé por chamada dos Deputados.

Questâo de Ordem
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero chamar

especialmente a atençao da Mesa para este assunto. Estou fundarnentado no
art. 204, e ontem tivemos, nesta Casa, a votação da LDO. Fiz a denUncia na
cornissäo e gostaria de forrnular a questão de ordem a Presidéncia, em razäo
de uma série de irregularidades e de vIcios que observamos na tramitação da
LDO. 0 Presidente da comissâo, Deputado Márcio Cunha, começou a
reunião lendo uma norma complementar da reuniâo conjunta, referente ao art.
204 do Regimento Interno, dizendo que, de acordo corn essa resoluçâo da
Presidencia, "1 - os membros designados nessa decisâo poderâo participar
da discussao e votaçflo do parecer na Comissao de Fiscalizaçâo Financeira e
Orçamentaria, corn direito a vciz e voto: 2 - os membros referidos no item I
terâo direito a voto na Comissao de Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentâria,
relativo apenas a matérias abrangidas pela competéncia das Comissoes por
ele representadas; 3 - na auséncia de urn dos membros, o Lider vai indicar; 5
- o "quorum" para a abertura dos trabalhos pam a deliberaçâo seré da maioria
dos mernbros da Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentária".

Entao, Sr. Presidente, uma série de dUvidas nos esté assaltando.
Se é reunião conjunta, quem deve presidi-la é o Deputado Presidente de
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cornissâo mais velho, ou menos jovem. Essa é a prática que a Regimento
define. Diz-se que era uma reuniào conjunta e no havia "quorum" das
diversas comissães.

0 art. 204 do Regimento Interno é claro, enfãtico, quando diz, no § 1°: "Da
discussâo e da votaçao do parecer na Comissac de Fiscalização Financeira e
Orçamentaria poderao participar, corn direito a voz e voto, dois membros de
cada uma das cornissães permanentes as quais tenha sido distribuido o
projeto, observado, tanto quanto possIvel, o principio da proporcionalidade
das representaçOes partidárias e do prOprio parlamentar". Entâo, Sr.
Presidente, os Deputados dos diversos partidos e das diversas comissOes
que estavarn na reuniâo conjunta nâo puderam usar do seu direito de voz e
de voto. Segundo a deliberação, sO poderiam votar quando o assunto fosse
pertinente a comissâo da qual participavarn. Tivemos 0 caso do Deputado
Carlos Pimenta e do Deputado Sebastião Costa, que foram cassados.
Estranhamos que essa resolução tenha contrariado 0 Regimento, que é
votado soberanamente pela rnaioria dos membros desta Casa. Mas, por uma
norma, foi alterado, cassando-se direitos. Achamos que o resuttado da
votaçao da LDO nâo representa a vontade daqueles parlamentares que
estavam naquela comissâo. Portanto, acredito que fol uma reuniâo em que
aconteceu vIcio na trarnitação, vicio na votação. Estamos levantando esta
questão de ordem porque, se era reuniâo conjunta, nâo era pam ser presidida
pelo Presidente da Cornissâo de Fiscalizaçâo Financeira e Orçarnentária.
Deveria haver "quorum" das diversas comissöes. Segundo o previsto no
Regimento, a Comissäo de Fiscalizaçâo Financeira, com dois membros de
todas as outras comissOes, deveria ter garantido o que o Regimento prevê, ou
seja, VOZ e voto em todas as matérias, nâo somente no "caput", no relatOrio
geral, mas, tambem, no destaque das votaçOes. Perdemos todas as matérias,
porque so os membros da Comissao de Fiscalizacào Financeira votaram. Os
demais, que estavam ali designados por seus Lideres, nâo puderam votar
nern sequer encaminhar a votaçâo.

Sr. Presidente, esta é a questâo de ordem que levanto.
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidencia recebe a

questâo de ordem, rnas, pelo grande nUmero de assuntos e pela
complexidade deles, responderá a V. Exa. oportunamente.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Sebastiâo Costa, em que pede a
retirada de tramitação do requerirnento que solicita a votação por chamada do
veto a Proposiçâo de Lei n° 14.069. A Presidencia defere o requerirnento, de
conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento interno. Para
encaminhar a votação do veto, com a palavra, o Deputado AntOnio Carlos
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Andrada.
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 0

veto em questão trata de uma matéria rnuito importante. E preciso que a
Plenãrio seja esclarecido sobre a profundidade e Os refiexos que a
manutençâo desse veto Ira trazer a urn grande nOrnero de servidores pCiblicos
do Estado de Minas Gerais. 0 veto incide sabre urn artigo de urna propasta
encaminhada pelo Deputado João Leite, que quer dar ao servidores
contratados do Estado alguns direitos basicos. Além do salário que recebem
por rnês, nao tern mais direitos.

o que se pretende assegurar são alguns direitos básicos, ou seja, 0 130
salário, férias rernuneradas, a que eles não tern direito, e a indenizaçao,
depois que cumprirem o contrato e forern mandados embora. Hoje, mais de
100 mil servidores no Estado de Minas Gerais se encontrarn nessa situacao.
São servidores contratados que trabaiharn e que fazern serviços iguais aos
dos servidores efetivos, concursados, funcionarios que ocuparn cargos. A
educaçao é um grande exernplo. Professoras contratadas estão na mesma
sala de aula desempenhando a mesma funçâo do servidor efetivo,
concursado, tOrn as rnesrnas responsabilidades e aflicOes do dia-a-dia, mas
não tern o rninirno assegurado, como o 13 0 salário, as ferias e indenização.

Existem funcionários contratados ha 5, 10, 15 anos que são mandados
embora sem direito a indenização. E urn tempo de vida que se dedica ao
Estado, e urn tempo de vida que não se recupera mais. Depois de terern
servido 150 bern ao Estado, esses funcionários são rnandados embora, muitas
vezes ate por interesse administrativo ou por fatos que no momento não vOm
ao caso, mas que nSo Ihes asseguram nada.

A emenda apresentada 20 projeto que estava tramitando nesta Casa visa
assegurar o minimo: 130 salário, ferias e indenizaçSo. Ao nao dar isso, 0
Estado esté agindo corn uma violOncia muito grande contra o trabalhador.
Quando me refiro ao Estado, refiro-me 20 Estado de rnaneira geral, nSo é
este Governo, e o Estado de Minas Gerais. E preciso reparar ease erro e
equiparar esses servidores aos dernais servidores. Hoje temos 0 funcionário
pOblico que ocupa cargo porque prestou concurso, que e regido pelo estatuto
do servidar, pelo qual tern todos os seus direitos e vantagens. E lOgico que,
alOm desses direitos básicos, esse funcionário de carreira tern outras
vantagens prOprias da carreira. Nâo queremos dar essas vantagens aos
contratados, porque eles não tern carreira. Queremos dar a eles o rninirno.

Hoje, de acordo corn a Constituiçao Federal, existe o empregado püblico,
que e aquele que presta concurso, que ocupa cargo, mas que e regido pela
CLT. E a CLT Ihe assegura diversos direitos e vantagens. Agora, existe
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também o designado para funçâo pUblica. E esse deveria ser urn cargo
ternporário, apenas para suprir necessidades emergencials do Governo, mas
o Governo utiliza a função püblica, que tinha de ser eventual, em caráter
permanente. Em vez de ser contratado por 6 meses e obter prorrogaçSo por
mais 6 meses, ele está ha 1, 2, 3, 10, 15 anos prestando servicos 80 Estado.
Ha urna distorçao, ele nSo é urn funcionário ernergencial, nSo é urn
funcionário temporário, porque estâ desempenhando urna açSo permanente.
EntSo, ele se equipara, nessa funçao, ao celetista e ao estatütârio, porque na
verdade ele e perrnanente. Mas, na hora de pagar, na hora de reconhecer Os
direitos, o Estado não Ihe dá o 'status" que deveria ter, pelo menos o básico
assegurado pela Constituiçao Federal. A ConstituicSo Federal diz,
textualmente, que o trabalhador permanente e o trabalhador eventual terSo as
rnesmos direitos.

NSo querernos aqui dar todos os direitos, querernos dar apenas trés: 130
salario, ferias e iridenização. Isso é o minima. E estarnos em 1999, as
vésperas do prOximo milénio, discutindo direitos que erarn tutas do sécuto
passado, da Revolução Industrial, do capitalisrno selvagern, vil, que explorava
rnulheres, crianças e o trabaihador. Queremos dar o minima a esses
trabaihadores.

Nos dias atuais nSo e possivel urn debate como esse. Discutir uma questSo
tao basica referente 80 trabathador nos envergonha. Se o Estado nSo
reconhecer e nSa adrnitir isso, se esta Casa nSa referendar essa posicão,
estarenios dando urn exernplo de que ela nSo evoluiu corn o tempo, de que
nao progrediu na rnesrna proporçSo em que o trabalhador progrediu corn os
seus direitos, que esta cega por não ver o rninimo que a servidor precisa para
se dignificar e ter incentivos para trabalhar, para honrar a sua missSo e para
ser cobrado, de fato, naquilo que é a sua obrigação.

Meus senhores, acho que o rnornento para que esta Casa reconheça esses
direitos e agora, derrubando o veto do Sr. Governador. As alegaçaes são
fraquissimas. Nas razOes do veto, ete diz que o contrato é celebrado em•
carãter precário, por prazo determinado, para atender S necessidade
ternporSria de excepcional interesse püblico.

0 contrato, na verdade, nSo é precSrio, porque ele e precàrio corn relação
ao tempo. Ele tinha que ser de seis meses e prorrogado por rnais seis meses.
0 próprio Governo, ao fazer prorrogacOes sucessivas do contrato, rnatou a
sua precariedade. Quem esta ha 15 anos no Estado, nâo e trabathador
precário, é perrnanente. 0 Estado nSa esté assurnindo a verdadeira condiçSo,
desse contratado. E por prazo determinado, mas o Governo, na verdade,
estica esse prazo e ele 6 determinado para negar direito, rnas nSo no sentido
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do trabaiho real qua é prestado ao Estado, porque existem funcionérios que
estão anos e anos nessa concJicão. E não e para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse pUblico, porque e permanente. Esse
servidor esta là ha oito anos. Que "ternporário" é ease que dura 8,9,10, 12, 15
anos? Na verdade, o Governo não reconhece a real condição. 0 contratado,
diz o Governador, nao e considerado servidor pUblico. Então, as professoras
contratadas não são servidoras, são pessoas intrusas no poder pUblico? Não
são servidoras? Entâo, não tern patrão? Mao prestarn serviço ao Estado?
Elas prestam serviço a quern? Esse argumento de qua elsa não são
servidoras pUblicas não podernos aceitar. Etas sao. E a Constituição do
Estado diz qua função pOblica é exercida por servidor. Se ele foi contratado, o
Estado e qua contratou. E contratou para qué? Para trabalhar no serviço
püblica E quem trabaiha no serviço pUblico e servidor. 0 Governador està
equivocado quando diz que não 0 são. E nega qualquer vinculo empregaticia
a ensejar a concessão de vantagens.

Ora, quern trabaiha para 0 Estado, quern é contratado palo Governo, quern
presta serviço numa sala de aula, nurn posto de saóde, nurna penitenciária,
não é empregado do Estado, não tern vinculo ernpregaticio a ensejar
vantagem?! Vejam bern a qua ponto chegamos. E urn servidor sern direito e
urn ernpregado sern patrão. E urn renegado palo Estado. E não estamos
tratando de vantagens, de férias-prêmio, de quinqüênio, de adicionais, e sirn
de direitos básicos. Férias são direito de qualquer urn. Quern trabaiha tern
direito 80 descanso remunerado. E o rninirno que se pode exigir. Quern
trabalha o ano inteiro tern direito ao 13% salário. Isso 0 consagrado de node a
sul neste Pals, pela Constituicão. E o rninirno que se pode querer. E quern
trabalha por rnuitos anos e 0 mandado ernbora tern direito a uma indanização.
Isso não e vantagern, é 0 minirno que urn servidor pode ter depois de ter
prestado seus sarvicos ao Estado, ao povo mineiro. Então, é fundamental
que, neste rnornento, esta Casa tenha consciOncia pare a derrubada do veto,
para qua tudo isso pravalaça

Outro argurnento apresentado pelo Sr. Govarnador 0 que a ernenda surgiu
patrocinada pelo parlarnento e que emendas nao podem ser apresentadas
nessa situação, gerando despesas.

A ernenda não criou despesas. A Constituicão assegura esses direitos, e a
ernenda apenas Os astO reconhecendo. A atual legislação impede a
concretização do que está na Constituição. Ela 0 que os criou, que deu esses
direitos. A ernenda veio apenas concretizar esses direitos sagrados que estâo
escritos na Constituicao Federal. Por isso acho que o parecer, aprovado pela
Comissão, que pede a derrubada do veto, deve ser aprovado PCI esta Casa,
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corn a prevalOncia desses direitos, que são minirnos, mas muito irnportantes
para cada urn desses que trabaiham para o povo e para o Estado de Minas
Gerais.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para fazer o ancarninharnanto,
Deputado Hely Tarqüinio.

o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas
presentes nas galerias, voltarnos a esta tribuna corn o objetivo de fazer
algurnas consideraçOes corn ralação ao Veto n° 14.069, ern que o nosso
Governador opOs veto a proposta de ernenda do ilustre Daputado João Leite.

A proposição de lei, parcialmente vetada, altera a redação do art. 3 0 da Lei
n° 11.721, de 29112/94, que ala e transforms cargos no Quadro de Pessoat
da Secretaria da Educação e dá outras providéncias.

Ern sintese, queramos apenas dizer que a ilustre Daputado João Leite quis,
corn sua emenda, conternplar, de forma justa, o funcionário contratado para
servir, principairnanta, nos quadros da Secretaria da Educacão, mas tambOm
em outras secretaries do Governo.

o Deputado João Leite, corn essa proposição, quis conternplar esses
servidores que trabalhani sern nenhuma proteção, sern receber as vantagens,
coma 130 salário, ferias ou indenizaçöes quando vencern os contratos. Muita
gante so serve urn ano; pars outros, os contratos são renovados.

0 nosso Governador ltarnar Franco opos veto, deixando de contemplar
esses funcionários que serviram corn denodo, durante algum periodo, ao
Estado. 0 minimo qua ela poderia fazer era conternplar asses servidores,
corno aqueles que são funcionários permanantes, e tern ease direito
consagrado na lei. Porqua assas pessoas, alérn de nâo
terern a sagurança normal do servidor concursado, trabalharn ou por urn
tempo muito curto, ou o contrato e renovado. Desse jeito, elas nao tOrn o
direito de recebar indenização, 13 0 salérlo, enfim, as vantagens de urn
servidor concursado.

Vimos aqul dizar que somos a favor da derrubada do veto oposto a
proposta de ernenda na qual nosso companhairo, o parlarnentar Joao Laite,
procurou contemplar os trabalhadores. E o que eu tinha a dizer. Queriarnos
apenas conclarnar todos as parlarnentares pars qua votassem pela derrubada
do veto, pare fazer justice a asses servidores qua ternporariarnente dão a seu
trabalho em favor do povo de Minas Gerais e não são contemplados corn as
vantagens que o servidor concursado tarn. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, pare encaminhar, o Deputado Paulo
Piau.

0 Deputada Paulo Piau - Sr. Prasidente, Srs. Deputados, senhoras e
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senhores, como os Deputados Antonio Carlos Andrade e Hely Tarqüinio,
gostaria de me manifestar favoraveirnente e parabenizar o Deputado Joâo
Leite pela lembrança de ernendar esse projeto. Na verdade, este visa a
corrigir unia injustiça que se cornete na area da educaçáo no Estado de
Minas Gerais, nâo apenas por este Governo, mas pelos anteriores, que não
acharam saida para esse sdrio problerna da instabilidade dos servidores e
dos professores que tanto ajudam a educar nossas crianças. A saida foi
encontrada neste Governo; foi proposição desta Assembléia Legislative,
indicando o carninho para que o Governo Itamar Franco corrija essa injustice
de muitos anos. Se os Governos anteriores não descobriram, estâ descoberta
agora a saida. Gostariarnos de pedir encarecidamente aos nossos pares que
façamos a derrubada do veto do Sr. Governador. Como foi duo pelos
Deputados AntOnio Carlos Andrade e Hely Tarqüinio, os argurnentos usados
pare vetar essa ernenda de tarnanha irnportância pare o Estado nâo são
consistentes. Digo isso porque tenho urn levantamento recente. Se
compararmos Minas Gerais, numericarriente considerada a segunda
economia do Pals, corn São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul,
Paraná, Santa Catarina e Bahia, Minas Gerais ocupa o segundo lugar em
analfabetisrno Não vamos estabelecer urna comparação corn Acre ou
Paraiba, mas corn os Estados mais prornissores e mais desenvolvidos de
nosso Pals. 0 problema com escolas neste Estado existe e e serb. Essa
prãtica de contrataçâo de professores pare cobrir temporariamente a
auséncia de outros, por licence médica ou outros rnotivos, fob realmente
necessària. Do contrário, nossas crianças ficariam sem escola E justo,
porérn, que encontrernos urn carninho pare que esses professores não fiquern
no prejuizo. Eles estão no trabaiho he 5, 10 ou 15 anos, e encontram-se
desfavorecidos, sern a device segurança e sern respaldo.

A bancada da Oposiçâo votará pela derrubada do veto, não pare que esses
professores sejam beneficiados, mas pare que se faça justiça. E o que todos
querernos. Gostariamos de pedir a bancada governista que coloque a mao na
consciência pare que a Governo do Estado, rnesrno que não posse fazer
esse pagarnento de urna yea, face sue prograrnaçâo financeira, porque é
necessário que se corrija essa injustice cornetida corn nossos professores.

E importante que Os telespectadores que estiverern nos assistindo forniern
sua opinião e pressionem as Deputados pare que façam justice corn relação a
esse problerna de tamanha irnportância. Ainda hoje, possiveirnente na parte
da tarde, votaremos esse veto. Lamentamos que a Governador tenha vetado
essa emenda tao importante, deixando de curnprir preceito que é direito do
cidadâo.
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o Governador Hamer Franco, que, na sua campanha, falou tanto de justiça

social, falou tanto de distribuiçâo de renda e que fala tanto de pacto
federativo... Partanto, acho que é hora de ele rnostrar, na prática, que
realrriente o seu Governo e voltado pare o social; Esse veto significa nada
mais, nada rnenos que contrariar todo o seu discurso na prática. Entâo,
gostariamos que as bancadas do Governo refletissern e ajudassern a
derrubar o veto que foi aposto a essa ernenda. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, pare encaminhar a votação, o Deputado
João Leite.

o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, püblico presente,
imprerYsa, telespectadores da TV Assernbléia, creio que essa ernenda
apresentada pelas Bancadas do P5DB, do PFL e do PSN, na Assembleia
Legislative - o Deputado Irani Barbosa solicita que eu diga "meu auditOrio,
mas quero me dirigir aos Deputados, me dirigir as pessoas presentes, a
imprensa e dizer que essa emenda apresentada pelas Bancadas do PSDB,
do PFL e do PSN dava ao Governador do Estado urna oportunidade pare que
fizesse coincidir a constante pregaçâo e o discurso de carnpanha de defesa
dos servidores corn aprática, sancionando urna emenda tao justa.

Mas o que estamos percebendo é que a prática do Governador do Estado
está bern distante do discurso apresentado tanto na eleiçâo quanta no inicio
de seus trabaihos, especialniente, na oposição feroz ao Presidente da
Repóblica. 0 que estarnos acompanhando, neste mornento, e a pressão pare
que sejarn cortados gastos na Assembléla Legislativa, desrespeitando a
Poder Legislativo. Os cortes se dão, especialrnente, ern relação a servidores.
Agora, havia essa possibilidade de o Sr. Governador do Estado fazer justiça a
pessoas que vérn - podernos user a palavra sern errar -, historicamente,
sendo reconduzidas a cargos no Estado. Lernbro-me daquela service[ que
encontrei recentemente no Leste de Minas Gerais, a qual está he 25 anos
sendo contratada pelo Estado, está agora ern idade avançada e sairá sern
nenhurna indenização, sern nenhurn direito. Tinha o Sr. Governador do
Estado a oportunidade de, corn a caneta, fazer coincidir a seu discurso corn a
prática. Tinha a op&tunidade o Governador do Estado de fazer justice a
esses serviçais, as professoras, as pessoas que vém trabaihando nâo par 6
meses ou mais, pois algumas estao he 10, 15, 25 anos no serviço pUblico e
irão embora pare case sem direito a nada... 0 Governador do Estado, que
vimos várias vezes criticar a situação dos aposentados no nosso Pals, não
dá, quando coloca a seu veto a essa emenda da Oposição na Assembléia
Legislative, a oportunidade a essas pessoas nern de ter aposentadoria.

Se o Governo Federal cortou valores pare a aposentadoria, o Governador
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do Estado de Minas Gerais, o Sr. Itamar Franco, não dá sequer o direito a
determinadas pessoas de se aposentareni. Elas não receberão nada.

Aquela senhora serviçal de uma escola no Leste de Minas Gerais ire para
casa, depois de 25 anos de serviço, sem aposentadoria.

Insisto corn os Deputados da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, representantes do povo mineiro, em que perrnitarn acs trabaihadores
urn final de vida tranqüilo; em que não se Ihes roube direito universal,
privando-os de seus proventos após anos e anos de dedicacão a uma
profissâo. Infelizrnente, em Minas Gerais, ease direito é cassado.

Merece elogio o parecer lUcido e sensivel do nobre Deputado Antonio
Carlos Andrada, que conseguiu atingir em chelo a expectativa de todos nós,
da Oposigão, que estamos em defesa dos injustiçados.

Sabemos que rnuitos Deputados já se sensibilizaram diante da situação
posta e estão se colocando em defesa das pessoas que trabaiharam tanto
para o Estado e agora se vèem na iminéncia de, exonerados Cu encerrados
seus contratos, nao receberern o 130 salário, as férias e a indenizaçãO -
direitos consagrados em todos os institutos para qualquer trabaihador. Mas o
Governador do Estado ignora isso. Os direitos humanos tao propalados
incluem também Os direitos econOrnicos, sociais e culturais

Esperamos que a Assembléia Legislativa, pelo corijunto de seus Deputados
e Deputadas, derrube o veto do Governador do Estado so princIpio universal
que garante a aposentadoria ao trabaihador-

Em outros tempos, viajando de norte a sul e de leste a oeste do Estado,
podiamos ver cartazes estampando o rosto dos Deputados e das Deputadas
que votavarn rnatérias contrárias ao servidor pUblico e a outros interesses.
Não concordamos corn essa prática, mas não ha dUvida de que este é o
rnornento de refietirnios sobre essas coisas e de cumprirmos o papel que a
população de Minas Gerais espera de nos. E 0 papel fundamental, nesse
casb - como em qualquer outro -, é o de fazer justica ao trabalhador e a
trabaihadora.

Justica é sentimento cristão de todos Os Deputados e Deputadas. For
causa dessa justica, desse sentimento cristão, deve ser dada aquela serviçal
do Leste de Minas a oportunidade de ter a sua indenizacão, de ter o
reconhecimento de 25 anos de trabalhos prestados a este Estado, que nâo Os

reconhece, pois ela seré exonerada ao alcançar 60 anos de idade
Sobre a Assernbléia Legislativa, os Deputados e as Deputadas recai a

responsabilidade de não fazer discurso, mas, na prética, cravar um voto em
norne da justica, dos direitos humanos desses servidores e servidoras. Muito
obrigado.
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o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar, o Deputado Carlos

Pirnenta.
o Deputado Carlos Pirnenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhoras e senhores, estamos falando especificamente de um
pleito, de uma reivindicacão de rnais de 100 mil funcionários do Estado de
Minas Gerais, que constanternente nos tern procurado nas diversas
comissOes da Casa.

Recentemente participei de urn debate attarnente importante e produtivo
corn os funcionários da area de saUde, especificarnente aqueles que
trabaiham na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.
São quase 6 mil funcionâriOs que trabaiham para o Estado sob o regime de
contrato adrninistrativo, contrato ternporário de trabatho. Essas pessoas nos
fizeram um veemente apelo. Em primeiro lugar, esperarn, ainda contam corn a
disponibulidade, a boa-vontade do Estado em prornover o concurso püblico
para que possam ser efetivados.

Em segundo lugar, estão ansiosos em relação a eases direitos minirnos que
a Assernbléia Legislativa está tentando garantir através da emenda
apresentada pelas Bancadas do PSDB e do PFL.

Gostaria, Sr. Presidente, de inverter a situacão colocada. 0 Governo do
Estado jà se manifestou através do veto- Se acha que esses funcionários não
devem, não podem receber os direitos rninimos de qualquer trabalhador. 0
trabaihador recebe o decimo-terceirO, a indenizacão quando e despedido do
seu emprego, as férias proporcionais, a iicenca-maternidade, as horas extras,
o adicional noturno de insalubridade. Estamos tentando gararitir a eases
funcionários do Estado as férias, porque qualquer ser hurnano tern direito ao
descanso remunerado, a indenizacão, quando é despedido do seu trabalho, e
ao 13° salário - que, alias, o funcionário püblico estatutério de Minas ainda na
recebeu.

Quero inverter a situação. 0 problema agora está nas mâos da Assembléla
Legistativa. 0 Governo ja se pronunciou. Exatamente batendo nessa tecla,
defendendo essa posição, gostaria de convocar as Deputados, as senhores
que são constantemente acionados, que recebem diuturnamente a
reivindicacâo desses funcionários que trabaiham no setor educacional, corno
professores, como serventuários que trabaiham no setor de saüde, nos
hospitals e postos de saOde, que trabaiham como carcereiros, pondo
constantemente suas vidas em risco, para que esta Casa possa corrigir ease
lamentável equivoco traduzido no veto aposto pelo Governador do Estado a
proposta da Assernbléia Legislativa.

Recuso-me a admitir que partidos coma o PT, o PTB, que herdou todo urn
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acervo de propostas trabaihistas do ex-Presidente GetUlio Vargas, o PDT e 0
PPS, do Deputado Marco Regis, nao tenham esse entendimento. Acho que 0
voto e Iivre, ninguérn aqui estã sendo acossado ou empurrado para essa
votaçâo. A questâo é de consciência, senâo teremos dificuldades em explicar
a esses funcionérios que a Assernbleia está tentando cumprir 0 seu papel.

Para encerrar, Sr. Presidente, lamento, mais uma vez, a ausência dos
lideres sindicais nesta Casa. Na legislatura passada, quando tentarnos fazer
corn que o Estado formasse urn fundo para as aposentadorias, a nossa
fotografia apareceu nos cartazes patrocinados pela CUT como traidores do
povo do Estado de Minas Gerais. E esses mesmos lideres sindicais que
colocararn a nossa fotografia nesses cartazes e as distribuIram Para todo o
Estado näo estao aqui, nas galerias, não estão cumprindo o seu papel de
pressionar o Poder Legislativo, para que possamos reparar 0 equIvoco que se
traduziu no veto do Sr. Governador.

Corn as senhores, está a Unica oportunidade de efetivamente promovermos
justiça e eqUidade e honrarmos o compromisso que assumimos de defender,
a todo custo, as funcionários do Estado de Minas Gerais, principalmente
aqueles de contrato administrativo. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Para encarninhar, corn a palavra, o Deputado Amilcar
Martins.

o Deputado Amilcar Martins * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, trata-se de
uma matéria de extrema irnportância para as trabaihadores contratados do
Governo de Minas Gerais; ao rnesrno tempo, e matéria de uma clareza
cristalina. Nâo ha motivo para dUvida de nenhurna espécie, porque 0 que a
emenda apresentada pelo Deputado Joäo Leite, em name da Oposiçao nesta
Casa, em name do PSDB, do PFL e de outros cornpanheiros Deputados,
propOe e pura e simplesmente fazer justiça social na sua esséncia, na sua
manifestacao bésica, mais pura, que e reconhecer o esforço de mais de 100
mil trabaihadores contratados pelo Governo de Minas, que, ao longo dos
anos, prestarn serviços tao importantes a populaçâo do Estado. Refiro-me as
nossas professoras, que cuidam dos nossos filhos par esse Estado inteiro,
sobretudo dos flihos dos mineiros mais carentes. No mornento de atenderern
aos nossos fllhos, são professores iguais aos concursados, mas, no momento
de terern seus direitos reconhecidos, são tratados corn desprezo par urn
Governo que assumlu cornprornissos de carnpanha muito claros, de respeitar
as trabalhadores mineiros e, de urna maneira especifica, as funcionários
pUblicos.

Faço urn apelo aqui aos representantes de todos as partidos. Essa não é
urna rnatéria partidéria. Vejo aqui representantes do PSB, do PPS, do PDT,
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do PTB, que são partidos que historicarnente tern comprornissos trabaihistas,
que tern comprornissos trabalhistas, desde a origem.

Dirijo-me tambérn a todos as representantes do PMDB, que também tern,
em sua essência, claros compromissos corn as trabalhadores de Minas
Gerais e corn as funcionários püblicos. Vamos juntos dizer "não" a esse veto
do Governador Itarnar Franco, restituindo esses direitos, que são minimos e
essenciais, coma férias, decirno-terceiro e indenização, a esses trabalhadores
que durante tantos anos servirarn ao Estado de Minas Gerais.

Quero terminar minha fala manifestando estranheza pela ausência em
Ptenário dos Deputados do PT. Não temos um Unico representante do PT
nesta Casa. Eles, qua tern andado em rnás companhias nos Ultirnos tempos,
neste rnornento devern estar ouvindo as conseihos do Vice-Governador
Newton Cardoso. Mas quero fazer-Ihes urn apelo. Ainda he tempo de se
redirnirem perante as trabaihadores e funcionários pUblicos mineiros.
Esqueçarn. Abandonem as conselhos das rnás companhias e venham a este
Plenàrio dizer "sirn" a justiça social e aos direitos dos trabaihadores. Esse
partido que se diz dos trabathadores nao tern nern a coragem civics para vir
aqui ate mesrno para votar "não". E claro que existe a presence de
"arapongas" fiscalizando o trabaiho dos Deputados, mas ela não deve
intimidar essas pessoas.

Vejo que existem pessoas aqul, de vérios partidos, que tern a hombridade,
a dignidade de, ate mesrno, acompanhar a posição do Governo. Mas eu
esperava mais do PT. Abandonem as rnâs companhias. Saiarn da reunião
corn Newton Cardoso e venharn ao Plenário dizer ao povo de Minas Gerais
qual e sua posição, corn clareza, corn lealdade e honestidade. Do contrârio,
estarão cada vez mais desrnoralizados perante a opinião póblica de Minas
Gerais. E so isso. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar, o Deputado Miguel
Martini.

o Deputado Miguel Martini * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a gente fuca
pensando coma e que o eleitor, o cidadão mineiro, pode avaliar 0 seu
representante. Durante o periodo de campanha, ouvirnos urn discurso. Na
hora da prética, acontece urna coisa cornpletamente diferente. Enquanto
somas Oposição, ouvirnos urn discurso diferente daquele que defendiarnos
antes. 0 PT e outros partidos ditos sociatistas, que defendiarn corn toda a
garra o direito do servidor, espaihararn par todo 0 Estado de Minas Gerais
cartazes charnando-nos de traidores, porque votarnos o direito do servidor de
sair do Estado para ter sua indenizacão. Eles passaram uma mensagern
rnentirosa, distorcida, sern comprornisso corn a verdade. E aqueles mesmos
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que disseram que éramos traidores negarn-se, agora, a defender aqueles que
diziam que estavam sendo traidos. 0 engraçado é que viarnos as galerias
cheias, porque o Sind-UTE, corn o Renato Barros, e o PT - e tudo a mesma
coisa - estavam aqui porque isso interessava ao PT. Mas agora, como o PT
estâ no Governo, eles já nao estão mais aqui.

Quero chamar a atenção dos servidores que jé perderam 0 Conselho
Deliberativo do IPSEMG, que aprovamos nesta Casa e cujo veto foi mantido.
Näo vi nenhum dos lideres dos servidores pCiblicos defendendo isso aqui.
Eles nos pediram para retirar o IPSEMG do regime do caixa (inico, e nos
atendemos ao seu pedido. 0 Governador vetou, e nâo vi nenhum deles aqui
para defender a derrubada do veto. Agora, estou vendo, mais uma vez, Os
pobres coitados dos servidores serern injustiçados, reivindicando o minimo. E
não estou vendo ninguém. Nenhum lider dos servidores pUbhcos, nenhum
Sind-UTE, nenhurn SINDIPUBLICOS, nem o Sr. Renato Barros, nerthum dos
lideres dos servidores está aqui para pedir aos seus que votem para garantir
o minimo de direito, o minimo de justiça social que este Estado poderia fazer.

E vernos 0 discurso de urn Governo popular que não quer unir o servidor
pUblico. 0 servidor pUblico não pode ser o bode expiatório de tudo. Vernos
urn discurso em que se nega a minimo de direito a esses trabalhadores. E
ficamos perguntando onde está a verdade. Olho aqui, pods ser que não
esteja enxergando direito, rnas não vejo nenhum Deputado do PT, dos
partidos socialistas, para encaminharem essa votaçâo. Tenho a certeza de
que Os Deputados que estão aqui, mesmo sendo governistas, não se
deixarão intirnidar pelos representantes do Sr. Hargreaves, mesmo porque 0
voto é secreto. No voto secreto, a consciência falará mais alto, falara que
devemos derrubar ease veto. São 21 votos dos partidos de Oposição. Se
houver mais de 21, alguern do Governo votou contra. Não vâo saber quern
foi. Podem votar tranqüilamente.

Tenho a certeza de que boa parte do PMDB estará corn os servidores,
mesmo porque esse projeto foi de um Deputado do PMDB na legislatura
passada. Tenho a certeza de que Deputados do PSB, partido socialista, nâo
vão querer cassar direitos dos servidores. Tenho a certeza de que os
Deputados do PT, que defendem os trabalhadores, principalmente se forem
servidores pOblicos, terão o voto de todos eles, porque servidor püblico não
vota no Deputado Miguel Martini, no Deputado Errnano Batista. Eles so votarn
nos Deputados do PT. Onde eles estâo para defender o direito dos
servidores? E importante que essas denUncias sejam feitas.

Encerro rneu pronunciarnento, solicitando-Ihe, Sr. Presidente, que V. Exa.
se pronunciasse sobre a minha questao de ordem, antes que fosse votada a
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LIDO em Plenario porque, dependendo da sua resoluçao, vamos ter de
refazer a votacão de ontem, porque 0 resultado pode ter sido alterado pela
forma como foi conduzida a reunião. Muito obrigado.

o Sr. Presidents - Corn a palavra, Para fazer encaminhaniento, o Deputado
Marco Regis.

o Deputado Marco Regis * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos ser
breves, a tim de não causar tumulto no processo de votaçäo que se iniciará.
Era nosso dever vir a tribuna, para encaminhar pela derrubada do Veto
Parcial a Proposição de Lei no 14.069, que altera a redação do art. 3 0. da Lei
n° 11.121, de 29/12/94, que cria e transforma cargos do quadro de pessoal da
educação e dá outras providéncias. E uma emenda que estende a todos as
servidores püblicos do Estado direitos iguais aos de cargo efetivo. Sabemos
que ha muitos trabalhadores contratados pelo Estado, ha 25 anos, como bern
disse o Deputado João Leite. Se dissernios 25 anos, teremos que contar 4
anos do Governo Azeredo, 4 anos do Governo Hélio Garcia, 4 anos do
Governo Newton Cardoso, 2 do anterior a Hélio Garcia, 2 do Governo
Tancredo Neves e 4 anos do Governo Francelino Pereira. No rnandato
passado, por várias vezes, servirnos corno interlocutor da Associaçao dos
Trabalbadores dos Hospitais de Minas Gerais - ASTHEMH. Através de seus
lideres, principalrnente sob a liderança de Monica, fornos ao Superintendente
da FHEMIG, Dr. Guilherme Licio.

Fornos ate ao Secretário Adjunto Alvaro Azeredo, corno interlocutores
desse organismo sindical, pedir que ele intercedesse junto ao Governador do
Estado para que fossem efetivados servidores concursados ou para que se
promovesse novamente concurso pUblico para efetivação de concursados
que tinham perdido o direito de ser efetivados, pois o prazo do concurso ja
havia expirado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos ser incoerentes num
momento como esse e votar contra os servidores. Em nosso primeiro
mandato de Deputado estivemos no Palãcio dos Despachos intercedendo em
favor dos servidores.

Lamento, corno disse o meu colega Deputado César de Mesquita, que
alguns parlamentares que passaram por aqui, estejam corn urn discurso
anacrônico, porque tambérn tiveram a oportunidade de zelar pelos servidores
póblicos em outros Governos, e não o fizeram.

Queremos ser coerentes corn a nossa posição adotada no primeiro
mandato, e nãc apenas criticar aqueles que sempre propugnaram pelos
servidores pUblicos e que possam querer votar contra eles. Querernos
condenar aqueles que hoje condenam o veto do Governador por serern
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oposição a ele, mas que já tiverarn a oportunidade de legislar em favor dos
servidores, e nao o fizeram. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar, corn a palavra, a Deputado Sebastiao
Costa.

o Deputado Sebastiao Costa - Sr. Presidente, denials integrantes da Mesa,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhoras e senhores, como Presidente da
Cornissao de Educaçao e da Comissão Especial para apreciar o veto do
Governador a emenda que o Deputado Joào Leite apresentou em Plenário,
não poderia deixar de vir a esta tribuna, pois são muito cornuns os contratos
ternporários de serviço, mas não são comuns, neni normals, contratos
ternporários que atingem 10, 15, 20 anos.

Urn dia desses, andando pelo interior, encontrei urna senhora idosa,
aparentando mais de 60 anos, que estava absolutamente intranqUila, corn as
mãos trémulas, porque não sabia o que fazer corn o seu práprio futuro diante
das incertezas do Governo pelo Estado afora. Por isso, estamos aqul para
encarninhar favoravelmente 20 relatOrio do Deputado Antonio Carlos Andrada,
que propOe a rejeição do veto.

Parece que ha urn consenso nesta Casa, ninguérn veio a tribuna para
"defender" a rnanutençâo do veto. Isso me faz crer que ha urna convicção
geral de que a derrubada do veto faz justiça ao servidor do Estado de Minas
Gerais. Ternos liberdade para dizer isso e conclamar a bancada que apóia a
Governo.

Acho que o Sr. Governador deve ter sido induzido a erro quando vetou a
ernenda do Deputado João Leite, porque é inadmissIvel que urn Governo que
se intitula de centro-esquerda nao seja capaz de resguardar Os direitos dos
humildes servidares pOblicos. Acho que alguem deve t6-lo induzido a erro, e
erro material, que pode ser perfeitamente corrigido neste Plenário,
derrubando o veto, fazendo justiça aos servidores pOblicos, firrnando a Poder
Legislativo; sobretudo, justificando ate rnesrno a mensagern de centro-
esquerda do Governo do Estado de Minas Gerais.

Por isso, Sr. Presidente, sornos pela derrubada do veto, e isso
engrandecerá 0 Poder Legislativo e fare justiça aos humildes servidores do
Estado de Minas Gerais.

0 Sr. Presidente - Para encaminhar, corn a palavra, a Deputada Elbe
Brandâo.

A Deputada Elbe Brandao* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Deputados,
presentes nas galerias, iniprensa, minhas senhoras, meus senhores, assirn
corno forern os nossos atos, será nosso destino. 0 que acontece corn esse
veto a proposiçâo de lei 6 que estarnos efetuando urn ato pessoal que vai
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interferir no destino de milbares de pessoas. E quando pensarnos nesses
rnilhares de pessoas e trabalharnos num nQrnero prôximo a 100 mil
funcionários pUblicos, estamos falando sobre o destino de rneio milhao de
mineiros. Mineiros que rnerecern desta Casa, dos cornpanheiros Deputados,
da consciência coletiva, a respeito par seu trabalho: o trabaiho de educar.

Trabalho que educou a mim, porque estudei em escala pUblica. E, crelo,
educou a rnuitos de vocés, muitos de seus fllhos, rnuitos dos tilhos de seus
amigos, das pessoas que trabalharn e que se agregarn a vida social. E
preciso urna profunda reflexão. E preciso urn charnarnento as pessoas que
representam a povo de Minas Gerais que sornos nOs. E preciso que a
cornunidade tenha claro que a P8DB, o PFL, 0 PSN estão nesta luta.
Companheiro Marcos Regis, fico feliz em saber que mais urn partido encampa
essa luta, essa proposta feita pelo nosso cornpanheiro Deputado João Leite,
resgatando algo já levantado, no passado, pelos cornpanheiros do PT, pelo
Presidente da Assembléia Legislativa. E muito importante que cada urn que
vai votar possa tambérn declarar a seu voto para a sociedade. Deixa-me
rnuito triste a ausência da Bancada do PT neste Plenàrio, nesta manhä,
porque votar contra é urna coisa, e fugir de votar é outra bern diferente. E me
entristece tarnbérn pensar que pessoas, carno OS representantes dos
sindicatos, as quais no passado Iotavarn . as galerias, na busca do respeito ao
processo dernocrAtico e do direito do trabalhador do Estado de Minas Gerais,
não estão seguindo 0 preceito da eqOidade, da igualdade. 0 empresário que
está na sociedade civil paga os direitos ao trabalhador, e o Estado, a
composição dos Poderes, nós que legislarnos estamos rornpendo corn 0
princIpio da igualdade, da eqQidade, desrespeitando o trabaihador que tern
uma trajetória a serviço do povo de Minas Gerais.

Então, faco urn apelo aos companheiros da Bancada do PT, para darem 0
seu posicionarnento em relação ao assunto. Quero parabenizar 0 PPS por ter
se posicionado de forma coerente, clara e a favor dos que labutarn dia a dia 0

ajudarn a formar, a formatar a cidadania do povo de Minas Gerais.
Como professora que sou, aprendi na vida que rnestre não é aquele quO

ensina, mas o que, muitas vezes, tambérn aprende. Que 0 parlamental
rnineiro aprenda a visualizar a que essa indenizaçâo representa para 0
servidor pUblico que luta, que trabalha e que labuta. Que possarnos, nun'
rnornento como esse, solicitar que nossos companheiros da Policia Militar,
que contararn corn o nosso apoio na luta pelos seus colegas que estavarfl
passando tome, pelas farnilias que não tinharn mais como sobreviver, e essa
solidariedade foi entendida.

Companheiros, muito rnais que 185 servidores, essa foi urna luta de vocés
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pelo respeito a cidadania e pelo respeito ao funcionaljsmo pOblico,
independenternente da posicâo ou hierarquia que ocupasse.

Fazemos urn chamamento para que essa reflexao nâo traga a vocês a
incoerencia da luta em urn determinado mornento. Podemos trabalhar na
mesma trajetOria, respeitando ate mesmo aquelas pessoas que tern urns
visäo diferenciada.

Penso eu que assirn como esta Casa votou a Lei da Cornpensaçao de
Credito, possibilitando ao Estado de Minas Gerais reaver 0 dinheiro para 0paganlento do 130, para compensaçOes no deficit que 0 Governo do Estado
tern, poderiarnos tanibérn estudar outros mecanismos que pudessem ajudar 0
Estado a compor esse volume de dinheiro que nao Ihe pertence, não pertence
ao Estado nern a nós Deputados, mas aos servidores. A sociedade precisa
ter uma noção clara do que se passa aqui, nesta manha, neste dia.

Espero que o chamarnento a consciência de cads urn, neste ponto
especifico, possa fazer cam que 0 Poder Legislativo dé para a sociedade o
respaldo que eta merece e que comecernos a justifrcar o porquê de estarmos
aqui, por quern lutamos e para quern lutamos. Muito obrigada.

o Sr. Presidente - Em votação, a veto. A Presidéncia vai submeter a
matéria a votação pelo processo secreto. De conformidade corn os arts. 255 e
261, inciso X, do Reginiento Interno, Os Deputados que desejarem manter a
veto reistrarao "sim", e as que desejarem rejeitá-lo registrarao "não". A firn
de proceder a votaçâo pelo processo eletrOnico, a Presidéncia solicita aos
Deputados que ainda nao registraram sua presença no painel que 0 façarn
neste rnornento. A Presidencia lembra aos Deputados que o processo de
votaçâo e secreto. A Presidencia solicita a atençâo dos Deputados para os
seguintes procedimentos: ao toque da campainha e dentro de urn prazo
rnáximo de 15 segundos, deverao pressionar a tecla F4, digitar a sua senha
e, em seguida, registrar o voto "sim", "nao", ou "branco", observando no visor
do prOprio posto de votaçâo se o voto foi computado. A Presidência esclarece
ainda que cada posto registra sornente urn voto. A Presidencia vai dar inicio
ao processo e, para tanto, solicita que os Deputados ocupem os seus lugares.
Em votação.

- Procede-se a votaçao por meio do painel eletrônico.
- Registraram seus votos os seguintes Deputados:
Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -

Ambrosio Pinto - Amilcar Martins - Anderson Adauto - Antonio Andrade -
AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio Jólio - Antonio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano
Canédo - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz -
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Doutor Viana - Eduardo Daladier - Eduardo Herrneto - Elbe Brandao - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira - Hety TarqUinio - Joao
Leite - Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José 1-lenrique - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo
Piau - Rêrnolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiäo
Costa - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Vataram "sini" 23 Deputados; votararn "nâo" 26
Deputados: nac houve nenhuni voto em branco, totalizando 49 votos. Está,
portanto, mantido o Veto Parcial a Proposiçâo de Lei n° 14.069. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Ouestâo de Ordern
O Deputado Joâo Batista de Oliveira - Sr. Presidente, peço desculpa aos

colegas, porque quero rnesmo falar pela ordem. Meu posto de votaçâo não
aceitou rneu voto. Como estou sentindo que haverá patrulhamento, gostaria
qua constasse na lista que o posto de votação estava corn defeito no
mornento em que registrei meu voto.

DeclaraçOes de Voto
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, alern de declarar que meu voto foi

"nâo" a esse veto do Governador do Estado, voto ern favor do servidor
püblico, gostaria de saticitar a V. Exa. a lista dos Deputados que votararn
nesse veto na Assembleia Legislativa nesta manhã. Meu voto foi "não" ao
veto do Governador. Gostaria que constasse o voto do Deputado Joâo Leite.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero tambérn declarar que
votamos "nâo" para derrubar o veto do Sr. Governador, que prejudica Os
servidores pUbticos do Estado de Minas Gerais.

o Deputado Sebastião Costa - Gostaria de declarar que votei pela
derrubada do veto, por entender que os servidores pUblicos que estâo
trabathando ha muitos anos nâo podern simplesmente ser mandados pam
casa, sem nenhurn direito. Por isso votei pela derrubada do veto.

o Deputado Hely Tarqüinio - Quero apenas dizer que votei contra o veto do
Gavernador Itamar Franca e a favor do funcionalismo pLThlico.

o Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero apenas
deixar registrado que votei "não" ao veto do Governador ltarnar Franco e a
favor dos interesses dos funcionãrios pUblicos de Minas Gerais. Quero ainda
esclarecer ao querido amigo e colega Deputado Joâo Batista de Oliveira que
não haveré patrulhamento. Querernos apenas registrar a forma corn que
votarnos e registrar tarnbérn que a PT deveria estar presente nesta reuniâo
pars se manifestar sobre essa rnatéria. E apenas isso. Obrigado.
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o Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, gostaria de deixar claro que

votarnos a favor da derrubada do veto do Sr. Governador, em defesa dessa
classe, dessa casta de párias do servico pUblico que são os contratados.
Votei a favor do servidor contratado.

o Deputado Fàbio Avelar - Declararnos que votamos contra o veto do
Governador Itarnar Franco e votarnos a favor dos trabaihadores pUblicos,
essa classe, corno disse o nobre colega Mauro Lobo, bastante sofrida e que,
infelizmente, não soube contar corn a cornpreensâo e corn a maioria dos
Deputados para a derrubada desse veto.

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, gostaria de declarar 0 rneu voto
a favor do funcionalismo pUblico estadual e lamentar, apenas, que o Sr.
Governador, na campanha para Governo do Estado de Minas Gerais, não
tenha colocado esse item também para ganhar as eleiçöes em Minas Gerais.
Tenho a certeza de que o resultado seria outro. Obrigado, Sr. Presidente.

o Deputado Dinis Pinheiro - Estarnos observando, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, que todo o povo de Minas Gerais deve estar
perplexo e espantado corn essa manifestaçao fervorosa dos Deputados
tucanos favoraveis ao funcionalisrno pUblico. Pensem bern, com que
autoridade, corn que credibilidade esses Srs. Deputados, essas Sras.
Deputadas vêrn aqui manifestar apoio ao funcionalismo püblico? Eles, quando
là estiveram, quando ocupararn todas as posiçOes do Governo, não foram
favoráveis ao funcionalismo pUblico. Corn que hombridade, corn que
grandeza des vém aqui, agora, manifestar essa posição contraditória corn o
que fizerarn no mornento em que eies ocupararn o Governo? Ate hoje, o
Governo itamar Franco se encontra corn dificuldades, tentando ajustar essa
máquina administrativa, para saldar urn compromisso antigo do ex-
Governador Azeredo, o 130 salário. Mas ainda bern, Sr. Presidente, que
ternos aqui urn Governador que se pauta pela austeridade, pela economia,
pelacontenção de gastos e que tern, aqui nesta Casa, uma base sólida, bern-
estruturada, para caminhar junto corn ele, para equilibrar as nossas finanças
e, ai sirn, irnplantar urn Governo que proporcione a Minas Gerais urna vida
rnais justa, mais fraterna, rnais alegre, valorizando a saUde, a educacâo e,
sobretudo, o funcionalisrno püblico.

o Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidente, querernos manifestar - e não
poderia ser de outra forma - que votarnos pela derrubada do veto, em favor
do funcionalismo contratada Gostaria de dizer 0 seguinte: é born fazer o
equilibrio da finança pUbhca, e born "ressuscitar" as financas do Estado, mas
não em cima da rniséria alheia, em dma da miséria do funcionalismo
contratado. lena sido muito born se o nosso querido Dinis Pinheiro tivesse
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feito a sua declaração de-voto. Muito obnigado.

o Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas. Acaba de acontecer nesta Casa urn absurdo que a histOria nâo
vai olvidar e não val perdoar. NOs presenciarnos aqui urn quadro tétrico,
quando se revela que o procedimento de determinadas bancadas, de
determinados parlamentares não passou, no passado, de mero oportunismo.
Vi coerência, neste instante, apenas do Deputado Dinis Pinheiro, que teve a
coragern de dizer que ficou contra o funcionalismo qua aceitou rezar na
cartilha do Palàcio da Liberdade, que se arvorou, durante a campanha, em
paladino da defesa dos interesses dos funcionanios, mas, enquanto
funcionârios dos outros. No mornento em que os servidores passararn a sen
seus funcionénios, viraram, entâo, carrascos.

Observem Os senhores que aqui não está presente nem urn Deputado da
Bancada do PT, que, no passado, se dizia defensor do servidor e, alias, foi
criado corn essa bandeira. No momento em que a oportunidade lhe é posta,
foge e come, como fez toda a bancada do Governo, justificando que não
votararn pelo funcionalismo, porque as bancadas dos Governos passados
também votararn contra o funcionalisrno. Ora, seré que acreditarn que é
possivel justificar urn erro cometendo outro?

E necessário pOr terrno a essas injustiças. A oportunidade foi apresentada
ao PT, mae a covardia nâo o deixou ire luta.

Meus senhores e minhas senhoras, a histOria não vai olvidar esse
mimetismo, essa capacidade que tern determinados parlamentares de se
transformar numa ocasiao, por puro oportunismo, em defensores da classe
trabaihadora e, em outra oportunidade, por conveniéncia, em verdadeiros
carrascos.

Quero deixar patente meu repQdio e o repUdio, tenho certeza, do
funcionalisrno pUblico do Estado pelo procedirnento de sua representação
sindical, que não se fez presente nas galerias deste Plenário, como fazia
antes, porque, agora, está rezando na cartilha do Sr. Itamar Franco, que
acabou se transformando no carrasco do funcionalismo póblico.

Votei pela dernibada do veto. Estou, como sempre estive, a favor do
funcionalismo pUblico. Muito obrigado.

A Deputada Maria Olivia - Registro o meu "não" ao veto do Sr. Itamar
Franco, nosso Governador, que, infelizrnente, foi eleito pelo voto rnaciço do
funcionalismo. So que esse rnesmo funcionalismo já est começando a se
arrepender, e três anos e rneio virào pela frente para que ele se arrependa
mais ainda. Muito obrigada.

0 Deputado Mârcio Kangussu - Sr. Presidente, quero declarar rneu voto a
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favor dos funcionários da educaçao, a favor do funcionatismo p(blico. Digo
"nâo" ao veto.

Parabenizo o Deputado Dinis Pinheiro pela coragern de assumir sua
posição contrãria ao funcionalismo pUblico e aproveito a oportunidade para
dizer que estamos perpiexos so vermos o PT cometer o pior dos pecados: o
pecado da omissão. Partido que, antes, em total falta de ética, espalhava
cartazes pelo Estado afora charnando seus colegas de traidores do povo,
hoje não comparece a Plenário para se posicionar contra o veto do
Governador. Na lista dos 49 votantes, não ha nenhum do dito PT. E
lamentével ver sus mascara cair. Mao vimos também nesta galeria nenhurna
entidade que defende 0 funcionalisrno pOblico. Cade o Sind-UTE?

Funcionalismo pOblico de Minas Gerais, agora os senhores e as senhoras
sabem onde esté a verdade.

o Deputado Ailton Vilela - Sr. Presidente, queremos registrar o nosso voto
favorável aos trabaihadores, votando pets derrubada desse veto. Aqueles que
votararn contra, perderam a oportunidade de demonstrar a sua solidariedade
e justiça para corn todos os trabalhadores de Minas Gerais.

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, gostaria de declarar rneu voto
favoravel aos trabaihadores da educação do Estado de Minas Gerais.

o Deputado Antânio JUlio - Sr. Presidente, votamos pela manutenção do
veto e estou estranhando o posicionamento do PSDB ao dizer que não ha
nenhuma entidade. Sabe por que não he nenhuma entidade aqui? Porque
sabiam que o P5DB está fazendo demagogia corn o funcionario pUblico. Eles
ja foram instrumentos de outros partidos e não queriam ser instrumentos do
P5DB. For isso não vieram, porque sabiam que essa proposta elaborada nâo
atendia e nao atenderia aos interesses do funcionalismo pUblico. Jé se
cansaram de ser usados por partidos. 0 P5DB quis usar o funcionalismo
pUblico para trazer dificuldades para o Sr Itamar Franco, que é 0 Unico
Governador, nos Ultimos oito sf05, que tern conversado corn o funcionalismo
pUblico. For isso não estão aqui. Mao confiam nas emendas do PSDB, mas
confiam no Sr. Governador.

For isso a ausência das entidades. Votarnos pela manutenção do veto e
pela coeréncia do Governador Itarnar Franco no trato corn o funcionalismo
pUblico.

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de dizer que a
questao não é dos partidos "a" ou "b". Quando ocupei a tribuna dizia que a
Assembieia Legislativa tinha nas suas mãos a oportunidade de poder
proceder a urna votação de acordo corn Os interesses dos•funcionários do
nosso Estado e de acordo corn a consciência dos parlamentares.
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Foram 26 votos contrários ac, veto. 0 PSDB tern 15 Deputados nesta Casa.

Nao ha unanimidade. As pessoas que votaram dessa formé sabern da
importãncia da derrubada desse veto. São mais de 100 mill funcionarios do
Estado de Minas Gerais que estão nessa situação. Especificamente na area
da saUde, reunimo-nos corn os funcionários da FHEMIG que estão passando
por vérias dificuldades. Eles não tern a garantia de emprego, porque podem, a
qualquer mornento, serem mandados pam a rua.

Nós propusemos que recebessem pelo menos a indenizaçao, a decimo-.
terceiro e as férias proporcionais so tempo de serviço. Mao aceitarnos a..
pecha de termos agido de forma diferente. Mesmo porque na grande maioria
dos Deputados desta Casa, rnuitos deles, que hoje estão na base de
sustentação deste Governo, também estiverarn na base de sustentação do
Governo passado.

A questão e muito mais séria. Esta Casa, em curto espaço de tempo; será
responsabilizada pela situação caática e drarnática, pela situação insuportável
de mais de 100 mil funcionérios que não tern direito a nada. Hoje esta Casa
legitimou a posição do Governo do Estado, cotocando duas categorias de
funcionários: os que tern direitos e os que não os tém e poderiam ter 0
minirno de direitos a partir da votação de hoje.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, hole, neste Plenário, estamos
vendo fatos inusitados. Se o Deputado AntOnio JUlio está realmente fatando
em nome dos lideres dos servidores pUblicos, ele estã dizendo que Os
servidores pUblicos não consideram importante dar as beneficios a 100 mil
servidores pUblicos do Estado de Minas Gerais. Se é verdade que ele esté
falando por delegação, ete está dizendo que servidor pUblico contratado não é
considerado irnportante para o Sindicato dos Servidores PUblicos do Estado
de Minas Gerais. E essa é urns situação tremendamente injusta e grave.
Ficarnos perplexos diante de urn quadro corno esse.

E depois vém dizer que e demagogia. Ora, era so derrubar 0 veto, e 0
Governo teria que cumprir. Não é alguma coisa que se estaria prometendo,
como foi feito na carnpanha pelo então candidato, dizendo que ida anistiar Os
policiais, e depois não anistiou. Esse foi urn ato demagOgico. E depois ate-
acovardou-se, não fazendo isso e mandando esta Casa fazer. Isso é
demagogia. Mas derrubar urn veto, que tern eficácia irnediatamente, não e.:
demagogia. E uma ação lógica e concreta.

Quero dizer que se os lideres dos servidores pUblicos estivessem nesta
Casa, esse resultado teria sido diferente. E digo por qué. Tivemos 26 votos.
Se eles estivessem aqui, a PT certarnente estaria aqui, e teriarnos 32 votos,
faltando apenas 7. Corn o pequeno trabalho de sensibilização que fizemos na
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tribuna, conseguimos pelo nienos mais 8 votos. Então, 7 votas sairiam corn
rnuita facilidade se isso fosse feito.

E urna pena que 100 mil servidores póblicos - Os mais prejudicados -
tenharn sido considerados, aqul, sem irnportância para o siridicato dos
servidores pOblicos. Larnentarnos principalmente que os partidos que sempre
defenderarn Os servidores pCiblicos nao Os considerem mais importantes.
Seriam, talvez, as benesses do Palácio? Seria exatamente aquele discurso
cantraditOrio, quando se dizia aqui que se votava corn o Governo pelos
beneficios do Palácio? Será que também ernbarcaram nessa? Será que essa
é a razão pela qua] não estâo aqul?

Fiquei pensando em qual linha de coeréncia existiria em tudo isso Estamos
vendo que, infelizmente, os discursos são sempre bonitos e dernagOgicos,
mas as práticas, pelo rnenos as que tenios vista ate agora, são sempre
contraditOrias, pals se diz que 0 servidor pUblico tem que ser valorizado.
Estou me lembrando de que a Sr. Renato Barros negociou corn o Governador
e saiu de rnãos vazias, rnas disse: "Conseguimos uma grande vitOria; de oito,
tiramos duas". E as duas que eles tiraram beneficiarn os servidores mais
privilegiados deste Estado, que são as sindicatos. E o outro benefIcio riunca
foi concedido pela Estado.

E agora vernos a segunda declaração - se e verdade que a Deputado
Antonio Julio está falando em nome dele - de que as servidores contratados
nâo tOrn nenhuma importOncia dentro do quadra do servidor publico.
Logicarnente, votei pela derrubada do veto. Muito obrigado.

0 Deputado Antonio Roberto - Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria de
fazer coro cam os ilustres colegas do PSDB, mas nOo Viz, e e dificil fazer
porque recebemos o Estado falido, e ternos a obrigagao de conduzir este
Estado ate a final. E vocOs são os grandes responsáveis. Itarnar recebeu a
Governo ha seis meses e está corn urn Estado inadrninistrável. Ternos a
dever de tornar esse Estado administrével. 0 Governador anterior flcou
devendo ao IPSEMG 1 1 5 bilhOo. 0 Governador não pagou as asfaltos que
distribuiu por at 0 Governador tern uma divida a pagar, de ambulâncias e
outras coisas realizadas durante seis meses de politica escandalosa. Muitos
companheiros do P5DB alegavam que eles aprenderarn isso corn a Newton
Cardoso. Não, em absoluto!

Newton Cardoso fez isso durante trés anos, e o Governador Eduardo
Azeredo, corn aquela cara de santinho de pau oco, era tratado como urn
menino pelo Governo Fernando Henrique Cardoso. Be fez um acórdo
absurdo de divida, pagando 7%. Nosso Estado e 0 Unico que paga esses
juros. Entao, temos a obrigação de tornar esse Governo administravel. Eu
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gostaria de estar do ado de là. Mas temos a obrigaçao de tornar esse
Governo administravel, e foi par isso que votei "sim" ao veto.

0 Deputado Antonio Carlos Andrada - Quero registrar nosso voto contrário
ao veto e a favor dos servidores e deixar registrada aqui a nossa decepçao.
Na verdade, na campanha passada, a que se ouviu no comicios e
prograrnas eleitorais era que 0 PMDB e toda a coligação que participava da
campanha do Governador Itarnar Franco tinha receita parà resolver as
problemas do Estado e dos servidores. Fol confiando nessa receita e nesse
trabalho do Governo que o funcionalismo votou rnaciçamehte em Itarnar
Franca, que haje administra a Estado. Foi a esperança vendida durante a
campanha que fez corn que ele tivesse o apoio e a vatação que teve.

Pois bem, esse discurso tao duro e tOo "a favor de Minas", entre aspas, que
inclusive dizia que iria levantar a voz do Estado, hoje esté urn pauca
distorcido. A pràtica naa é condizente corn o discurso. Isso estã ficando clara
nesta votaçOo. Falau-se isso, e nOo adianta a Goverho querer dizer, hoje, que
nOo tinha conhecimento de que a situaçOo do Estado era difEcil. Dizer, agora,
que foi pego de surpresa? Se isso fosse verdade, al sirn, a irresponsabuiudade
de quem prometeu seria maior ainda, porque prometeu sem saber se poderia
curnprir.

Entao, a nossa posiçao aqui é lamentar a pasiçac do Governo, a posiçOo
daqueles que defenderam a funcionalismo na campanha, mas que, na prãtica,
nOo estOo agindo em seu favor. Queremos também dizer que a voz de Minas,
hoje, nOa é a voz de Minas, mas a vaz do Governo. E o Governo que levanta
a sue voz, porque as mineiros nOo estOo tendo condiçOes de gritar nem de
ser ouvidos, sobretudo Os servidores, que estOo "pagando o pato" por urna
moratOria que julgamos irrespons6vel. Se o Estado vive dificuldades herdadas
pelo Governo passado, ele nOo deveria dispensar a ajuda do Governo
Federal. Ao contrãrio, ele deveria, desde a primeiro momenta, buscar
entendimentos administrativos e teonicos, para que Minas pudesse se
recuperar-se, dando aos seus servidores aquilo que foi prometido: a
reconhecimento.

E vejam bern que absurdo: hoje a Estado está anunciando o lançamento de
uma campanha de valorizaçOa do servidar pUblica. Essa e a valorizaçOo: a
veto, não a vantagens, mas a direitos bésicos coma ferias, décima-terceiro e
indenização. MOo esté sendo pedido nada mais do que a reconhecimento de
direitas cansagrados na Canstituiçao e que são aNt de lutes de mais de 100
anos por parte dos trabaihadores.

Quero tarnbOm lamentar a ausência do PT, que teve que recorrer ao
Deputada AntOnio Julio, que se transforrnou mornentaneamente em Lider do
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PT, o que fez muito bern, porque Os Deputados do PT nao vieram aqui nem
para se defender, tamanha deve ser a sua vergonha, neste momento, por
estarem ausentes em uma pauta tao importante para Os funcionários
pCiblicos. Lamento tambern a auséncia dos sindicalistas, que tam por
obrigaçào defender os funcionarios, os fihados a seus sindicatos. Eles são
eleitos pam isso, para defender os interesses de sua categoria. No entanto,
neste momenta, eles estâo ausentes do debate, defendendo os interesses do
Governo, contra o servidor püblico estadual.

Esta é a nossa palavra de firmeza em favor dos servidores e contra asses
atos do Governo. Queremos tambem ratificar mais uma vez que nao importa
a posição do PSDB nern do PFL Acharnos que estamos cumprindo corn a
nossa obrigação. 0 que irnporta, neste momenta, é a mudança de
comportamento daqueles que, na legislatura passada, defendiam Os
servidores e que hoje Ihes viraram as costas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

0 Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, reforçando 0
encaminhamento anterior que fizemos e que precedeu a votação desse veto,
gostaria de dizer que estamos incluidos entre os 26 que votaram pela sua
derrubada. Nôs a fizemos corn absoluta sinceridade e coeréncia. Tenho a
certeza de que, em meio a esse tiroteio daqueles que votaram contra a
derrubada do veto, de outros que se propugnaram par isso, dos que tiverarn
Iideranca em governos passados, e daqueles que estiveram ausentes e
sempre defenderam Os servidores püblicos, gostaria de dizer que a nossa
posiçao é inarredável em defesa do servidor pOblico, desde a defesa de
pensamento ate a defesa da estabilidade, derrubada vergonhosarnente no
Congresso Nacional, atingindo servidores que pertenciam a empresas que
foram estatizadas, coma a Vale do Rio Doce. Estou, portanto, a favor da
manutenção de Furnas coma parte integrante do Estado brasileiro, a favor do
Banco do Brasil, da Caixa Econôrnica Federal, da PETROBRAS e do
funcionalismo. Este e a posicianamento de alguém que, na prática, tern
votado a favor do servidor pUblico. Reiterando a que disse da tribuna, no
Governo passado, por algurnas vezes, estivernos na Casa Civil, levando a
posição da Associação dos Trabalhadores dos Hospitals de Minas Gerais -
ASTHEMG -, setor ligada a FHEMIG. Lutamos para que esses servidores
contratados tivessem direito a ferias, ao 13 0 salário e a autros direitos
vinculados aos efetivos. For isso mesmo, sornos coerentes ao dizer que
votamos a favor do servidor pOblico, mas nâo votamos contra o Governador.
Espero que este, diante de manifestaçaes como estas de hoje, possa avaliar
meihor a posiçao dos servidores contratados, fazendo justiça a eles. Tenho a
certeza de que ete, dentro dessa exigéncia de se manter no limite da Lei
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Carnata, ou seja, dentro do gasto de 60% corn a funcionalismo, dentro dessa
lei de responsabilidade fiscal, que quer toiher Prefeitos e Governadores,
deverá estudar meihor esse caso. Quem sabe ele traga uma luz que ossa
fazer justiça a esses servidores do Estado.

o Deputado Alencarda Silveira Jónior - Gostaria de fazer urna declaração
de voto, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Esta Presidencia comunica ao Deputado Alencar da
Silveira Junior que nâo the poderá passar a palavra, porque ele não participou
do processo de votaçao.

o Deputado Hely Tarquinio * - Sr. Presidente, solicito-lhe a palavra pelo art.
164 do Regimento Interno, pois gostaria de falar em name da Bancada do
PSDB.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio, pelo art. 164.
• Deputado Rely TarqUinio - No final desse resultado estampado no

quadro, pudemos verificar que as verdades são ternporárias e rnovediças. As
consciências dos homens também balançam em relacâo a essas verdades.
Gostariamos de lembrar aqui que a lei original que votamos, com a emenda
do Deputado João Leite, ou seja, a sançao para o Sr. Governador foi proposta
par V. Exa. no mandato passado. Naquele tempo, Sr. Presidente, o senhor
estava bem do lado do funcionalisrno, bern do lado do seu partido. Hoje,
depois que ganhou o Governo, a realidade é outra. For isso, é dificil atirar
pedras, porque a cenário vai mudando, as verdades vão mudando. Gostaria
aqui de lembrar, de fotografar e guardar em minha memória a auséncia dos
Deputados do PT. Não ha nenhurn Deputado do PT aqui.

F a Partido dos Trabalhadores nâo estã defendendo a trabalhador.
Neste momenta, passa peta nassa imaginação as professares cuidando dos

alunos, cuidando da coisa fundamental do Estado, do binOmio .mais
importante do Estado, que é a educagão e a saUde. Lembro-me, também, do
cenário do Hospital Jaâo XXIII e dos vários hospitais que existem em Minas
Gerais, em que as trabalhadores da saüde dedicam as suas vidas a profissão
muitas vezes ate sern assisténcia rnédica. 0 SUS ainda esté bastante frágil,
precisa ser repensado, precisa ter alternativas para methorar a assisténcia do
povo de Minas Gerais. So assim ele nãa cantinuará assinando 70% dos
obitos naquelas situaçOes graves de doenças coronérias, de daencas mais
complexas.

Neste momenta, lembrarno-nos de niuitas coisas, principalmente das
incoerências dos homens, nas reformas que acantecem Ia no Planalto. E a
Governador Itaniar Franca, a Leonel Brizola e o Lula estäo querendo trazer a
ingovernabilidade para a Brasil. Este parlamento está precisando de mais



U
760

ideologia. Ternos de repensar tudo 1550 e dar as rnàos no parlarnento para
promovermos a estabilidade dos governos. Isso serve para charnar a atençâo
de todos as parlarnentares e não so as das areas federal e estadual. Temos
de deixar de prornover a divisâo.

o PSDB, que não era tanto do ]ado do PT está evoluindo e votando a favor
dos trabalhadores. E o PT, que sempre defendeu as trabalhadores, hoje está
distante deles. Olhern a contradiçâo e como a tempo determina modificaçoes
na consciência dos homens. Par isso, disse que as verdades são
ternporárias, pois sofremos infiuéncias da imprensa, da cultura.

Gostaria de conctamar todos as partarnentares para que entendarn as
reformas que estâo acontecendo. Torço para que etas se consolidern. Assirn,
o Presidente Fernando Henrique nâo iria precisar convocar
extraordinariamente o Congresso, coma jé fez par quatro ou cinco vezes, sern
consolidar as reformas.

Em Minas Gerais votamos a favor dos trabalhadores para que, quando
vencesse a seu contrato de dais, trés, quatro anos, possam ter direito as
remuneraçöes, as vantagens, aposentadoria, ao FGTS. Naquela epoca, V.
Exa estava inspirado, fez uma lei que buscava a justiça. Mas a Governador
Itamar Franca, que se reuniu corn as sindicalistas, corn diversos setores,
principalmente na base da pirârnide, corn as trabalhadores, corn as classes
mais desprotegidas, recebeu a voto, ganhou a governo do Estado e agora
está dando a troco. Ora, tern corno se fazer urn exerciclo de algebra e
priorizar o salário daqueles trabalhadores que são contratados e depois
despachados sern a rnenor consideração.

Cuero mostrar a contradição e dizer que a PSDB evoluiu e votou a favor
dos trabaihadores, enquanto a PT involulu e estâ distante dos trabalhadores.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Discussao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 333/99, do
Governador do Estado, que autoriza a COPASA-MG a participar de consOrcio
para a construçâo da hidrelétrica de Irapé e dá outras providencias. A
Comissao de Adrninistracao PObtica opina pela aprovaçâo do projeto na forma
do vencido ern 10 turno. Em discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussao. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovarn
perrnaneçam como se encontrarn. Aprovado. Fica, portanto, aprovado, ern 21
turno, a Projeto de Lei no 333/99 na forma do vencido em 1 0 turno. A
Comissao de Redaçao.

Declaraçães de Voto
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, na verdade, tinha pedido pare

encaminhar, rnas não deu tempo de chegar ao rnicrofone.
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Meu voto foi favorével, porque esse projeto, para nOs, é de grande

importância, de extrema importância. E a missão da Assembléia nao se
encerra apenas agora que a COPASA está autorizada a participar do
consOrcio de Irapé. Queria, inclusive, Sr. Presidente, e you propor isso
oficialniente, que esta Casa, a exemplo do que fat feito no ano passado,
constituisse uma comissão de acompanhamento da questâo da barragem de
Irapé. Quern sabe, talvez usando uma cornissâo permanente desta Casa. E
importarste que entremos nesse processo, que o acompanhernos "pari passu",
que a Assembleia não deixe que a iniclo dessa obra seja par dernais
retardado. Colocarno-nos - e acredito que todos as Deputados do Norte de
Minas e do Jequitinhonha - a inteira disposição. A obra é fundamental e a
Assernbléia està oficialmente dando a sua contribuição para a aprovaçao
desse projeto. E e importante esse acompanharnento "pari passu", para que
Irapé, agora corn a CEMIG e a COPASA, possa iniciar-se dentro do
cronograma previsto, no mês de setembro.

A Deputada Elbe Brandão - Em name do Node de Minas e do vale do
Jequitinhonha, agradecernos aos colegas, a esta Casa. Gostaria que
constasse ern ata que a projeto fat aprovado par unanirnidade no Plenário. E
importante tambérn buscar entender que nOs, politicos, somas transitOrios,
mas que a Governo do Estado e a Poder Legislativo são permanentes.

Que born dar a continuaçao a urn projeto coma o de trapé, que virá e vern
como urn projeto estruturante de mudança e da busca real do
desenvolvimento do Node de Minas e do vale do Jequitinhonha! Este, corn
certeza, é urn rnomento importante para a nossa regiâo. E permitam-me,
corno a Deputado Carlos Pirnenta, fatar em name de toda a nossa bancada,
mas este é urn momento histOrico para Minas Gerais.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de dizer que
unanirnemente votamos a favor desse projeto.

Tenho uma preocupação e par isso queno chamar a atencão dos
Deputados, principalmente as do Node de Minas. Está tramitando o Projeto
de Lei n° 408, que, se for votado, poderé ate mesmo inviabilizar a projeto de
Irapé. E a base governista na comissão nãa quis ouvir a StNDAGUA, não quis
ouvir as pessoas envolvidas, para maiores esclarecimentos. 0 projeto fat
votado a toque de caixa, e estão querendo que ele passe a toque de caixa.
Esse projeto tire a garantia do Fundo de Participação dos Estados, como
garantia de uma divida que a Estado tern junta a CEMIG, e coloca a COPASA
coma garantia. E se essa garantia, que é de R$6.000.000,00, for executada,
podera ate inviabilizar o Projeto Irape. Ele certamente recebeu emenda neste
Plenénia e vat voltar para a comissâo.
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Charno a atenção de todos aqueles que, como eu, foram convencidos da

importância da usina de lrap6. Que todos nos estejarnos atentos para
derrubar, não permitir que seja feito dessa forma, porque nao quiseram fazer
a discussâo. Nâo foi feita a discussão na Comissaa Os requerirnentos
convidando autoridades e representantes do sindicato foram rejeitados, nâo
foram aceitos. Estao querendo passá-lo a toque de caixa. Estou charnando a
atençao porque os dois tern uma vinculaçao muito prOxima

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome
do povo do Node de Minas querernos aqul agradecer ao Governador Itamar
Franco e aos pares desta Casa terem aprovado esse projeto de tamanha
importância

Queremos dizer que defendemos na Comissao de Agropecuária que o
Node de Minas precisa de solucOes duradouras corno essa do projeto de
nosso Governador Itarnar Franco, que está de parabéns. Vamos defender o
None de Minas, transformá-lo, construindo nâo so a barrageni de Irapé, Sr.
Presidente, mas, corn o Governador Itarnar Franco, construir diversas
barragens em todo o Node de Minas, nos vales do Jequitinhonha edo MucurL
SO assim vamos resolver o problerna da seca no Node de Minas. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

o Deputado Gil Pereira - Sr. Presidents, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
quero também fazer coro corn toda bancada do Node de Minas e do vale do
Jequitinhonha, agradecer a esta Casa ter aprovado por unanimidade esse
projeto, que é de suma importância para as duas regiôes rnais carentes do
Node de Minas.

Logicamente, confiarnos no Governador Itaniar Franco e no Dr. Djalma
Morals. No dia em que ele tomou posse, tive a oportunidade de ir là corn o
Deputado Alberto Pinto Coelho, o Lider do Governo, e solicitar-Ihe que
levasse avante esse projeto de Irapé.

Tenho a certeza de que corn essa parceria, juntamente corn a COPASA,
corn Dr. Marcelo Siqueira, irernos, em curto periodo de tempo, fazer corn que
esse projeto seja impodante não so para o vale do Jequitinhonha e o Node de
Minas, mas também para todo 0 Estado de Minas Gerais.

Quero agradecer sos Deputados e dizer ao Governador Itamar Franco que
acreditarnos que essa obra será realizada em curio espaço de tempo.

Prorrogaçao da Reuniâo
o Sr. Presidente - A Presidèncianes termos do art: 21 do Regirnento

lnterno, prorroga a reunião ate as 13h59rnin.
Declaraçaes de Voto

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tambérn
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quero congratular-me e mostrar minha alegria por ver aprovado o préjeto que
perrnite a COPASA participar da construçâo da barragem de lrapO.

Tambem quero registrar as palavras do Deputado Gil Pereira, que disse que
em companhia do Deputado Alberto Pinto Coelho foi ate a CEMIG pedindo
que o atual Governo desse continuaçâo ao prograrna iniciado no Governo
Eduardo Azeredo. Irapé foi iniciada no Governo Eduardo Azeredo.

o Governo, reconhecendo o alcance social e o desenvolvimento que trará,
principalmente para o vale do Jequitinhonha, deu continuação a esse grande
projeto que é a construção de Irapé.

Neste momento, em que o Banco do Nordeste se instala no vale do
Jequitinhonha, surgindo uma perspectiva para o desenvolvimento do vale,
vem também a construçâo de Irapé. São duas boas noticias principalmente
pars o vale do Jequitinhonha: a presença do Banco do Nordeste, que se deu
graças a inclusão do vale do .Jequitinhonha na area da SUDENE e a
construção da usina de Irapé.

Em none do povo do vale do Jequitinhonha, quero parabenizar a
Assernbleia e os nobres Deputados por aprovarern esse projeto.

O Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, querernos nos
incluir entre Deputados que, por unanirnidade, aprovaram hoje esse projeto
de lei pelo qual a COPASA, associada a CEMIG, vai construir, por rneio do
Governo do Estado de Minas Gerais, a usina de Irapé.

Justiça seja feita, projeto foi iniciado, e debatido na legislatura passada, sob
a lideranga do Deputado Romeu Queiroz. Queremos parabenizar 0
Governador Itamar Franco por isso.

Se, ainda ha pouco, votavarnos contrariamente ao Governo no que tangia
aos servidores pCiblicos, neste momento votarnos favoravelmente e
parabenizamos o Governador Itamar Franco, não so pela continuaçâo da
construcão da barragem de Irapé, mas pela luta em favor da manutenção de
empresas como a COPASA-MG e a CEMIG sob o controle do Governo do
Estado de Minas Gerais.

Num momento como este, urn projeto dessa envergadura é a redençâo da
região do vale do Jequitinhonha. Quero me incluir entre os oradores que
votaram favoravelrnente porque sornos o Deputado mais votado no Municipio
de Berilo, um dos rnais beneficiados com a construção da barragern de Irapé,
assim como no Municipio de José Gonçalves de Minas. Somos contra o voto
distrital. Julgarnos que sornos urn Deputado eleito para representar o Estado
de Minas Gerais. Mesrno sendo do Sul do Estado, construimos urna base
politica no vale do Jequitinhonha, náo para fazer politicagern, rnas para hos
integrar no Estado de Minas Gerais e mostrar que ternos interesse em
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conhecer todo o nosso Estado, principalmente as regiOes mais pobres. For
isso, corno representante mais votado de Berilo e urn dos mais votados de
José Gonçalves de Minas, os municipios mais beneficiados corn a consIruço
de Irape, parabenizamos o Governador Itamar Franco, nãc so pelo
prosseguirnento do projeto, mas pela preservaçao da COPASA-MG e da
CEMIG como parte integrante da adrninistraçao do Estado de Minas Gerais,
porgue empresas estatais é que realizarão projetos sociais como esse. Tenho
certeza de que, se os gringos fossem donos dessas ernpresas, jamais
olhariarn para 0 vale do Jequitinhonha.

o Deputado Arlen Santiago - Srs. Deputados, queremos agradecer a todos
a unanirnidade na questao da autorizaçào desta Casa para 0 consOrcio que
vai, estrategicarnente, construir Irape, a partir de setembro, num prazo de
quatro aiios. Aquela barragem levará ernpregos, água, energia elétrica,
.royalties" e ICMS para a região rnais pobre do Estado - mais pobre por causa
do descaso constante. Nosso Governador Itamar Franco quer dar
prosseguimento a esse projeto, qua poderá nâo estar concluido ao Vim de seu
prirneiro mandato. Agradeço em nome do povo do vale do Jequitinhonha e do
Norte de Minas. Quero que fique registrada em ata nossa satisfaçao por
termos sido relator da Comissao Especial, que pode confirmar a participação
da COPASA-MG nessa grande obra.

o Deputado Sebastiao Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em prirneiro
lugar, quero ressaltar a atitude de V. Exa. ao conceder a oportunidade, por
atacado, para que cada um fizesse sua declaração de voto. Já que tantos
querern se manifestar, foi oportuna a intervenção de V. Exa.

Em segundo lugar, quero também falar sobre a coeréncia do meu partido, o
PFL. Agora ha pouco, votamos contra o veto do Governo a urna proposiçao
de lei, porque entendiarnos ser justa sua derrubada. Agora votamos
favoravelmente, porque entendemos que prornover o desenvolvirnento do
Estado de Minas Gerais e comprornisso de todos nOs.

Agora mesmo fiji lembrado pelos Deputados João Batista de Oliveira e José
Henrique da esperanga que nutre a cidade de Aimorés, que virâ a ser
beneficiada. E quero fazer coro corn eles, porque conheco a situação dessa
localidade. Quero também lenibrar que havia urn projeto na cidade de Ponte
Nova, mais precisamente em Guaraciaba. Quern sabe, corn esse despertar,
seré possivel estender o alcance e beneficiar Minas corno urn todo, já que
Minas Gerais eram diversas, para Guirnaraes Rosa, rnas e uma sá no nosso
sentirnento e no nosso compromisso para corn o povo mineiro.

0 Deputado Alencar da Silveira JOnior - Sr. Presidente, também gostaria de
parabenizar toda a Casa pela aprovaçao desse projeto, que benef'iciará uma
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região em que também sou votado e que precisa dessa barragem.

Aproveitando a oportunidade em que V. Exa. concede a palavra a este
Deputado para declaracão de voto, realmente, na votacão passada, o
Deputado Alencar nâo votou. Mas não sou gado. 0 senhor nâo permitiu que
concluisse meu pensarnento. Estava pedindo para fazer minha declaraçao
pela ordem, não para fazer rninha declaração de voto naquele exato
momento. Naquele exato mornento, diria que a rnaternática dos oradores que
me antecederam estava errada.

Quando falavam dos 25 anos de sofrirnerito do funcionalisrno, estarnos
averiguando que a rnatemática estava errada, porque, a partir de 1988, quem
tinha 5 anos foi beneficiado pela Constituição. Então, de 1988 para agora nâo
são 25 anos. São so 10 anos e 5 meses, Sr. Presidente. Quero lembrar que a
matemética desse pessoal qua critica hoje é tao coerente quanto suas
posiçöes. Quero lembrar que o autor daquela ernenda, Sr. Presidente,
poderia té-la feito ha 4 anos, porque teriamos a certeza do voto, da
aprovaçâo e da sanção pelo Governador, qua era do mesmo partido.
Deixando bern claro, tenho a certeza de que o senhor viu que eu nâo votei,
rnas estava pedindo a rninha declaracão pela ordern, naquele momento, a
qual está no Regimento. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia aproveita para fazer o reconhecimento de
que de matemática e de nUmeros V. Exa. entende muito bern.

o Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
tarnbém cumprirnentar a todos e dizer que foi corn prazer que votei a favor do
projeto para a construção da barragern de rape. Quero dizer que, antes de
agradecer ao Governador Itamar Franco pelo seu gesto, como fez o nobre
colega, Deputado Dimas Rodrigues, e tantos outros Deputados aqui, é
preciso reconhecer, fazendo justiça aos hornens pUblicos de Minas Gerais,
que essa iniciativa coube, sobretudo, ao Governador Eduardo Azeredo. Foi
graças ao empenho pessoal dele que foi possivel viabilizar essa iniciativa,
que .hoje acaba de ser aprovada pela Assembléia. Aproveito, terminando a
minha fala, para reconhecer que ate mesmo urn Governador tao equivocado,
que comete tantos erros, tantos equivocos feito o Governador Itamar Franco,
de vez em quando, ate mesmo ele acerta uma, e essa foi uma oportunidade
em que todos nOs pudemos notar urna iniciativa do Governo que foi uma
iniciativa correta. Era so isso.

o Deputado José Braga - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta reunião da
Assembléia Legislativa, em que se aprova urn projeto em favor da construção
da usina de Irapé, também como reprthentante do Node de Minas e de
algurnas cidades do vale do Jequitinhonha, quero expressar aqui a minha
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satisfação pelo resultado. Alias era urn resultado esperado, porque
entendemos a grandeza desta Casa. Estou vendo aqui, hoje, desfilarem
oradores no microfone para, através da retórica, tentar confundir o nosso
comportamento. Ternos, aim, urn cornportarnento corn a governabilidade,
como sernpre tivernos. Acredito que esse projeto, realmente, é fruto de urn
trabalho de muitas pessoas e ate mesmo do Governo anterior. Portanto, nâo
podernos creditar esse projeto a nenhurn esforço pessoal, mas, sirn, a urn
conjunto de esforços que foram feitos ao longo do tempo. Sabemos que esta
Casa já foi palco de muitas reuniOes, para que pudessemos tomar
providéncias que tornassern possivel a realização desse irnportante projeto.
Assim, acredito que nâo devemos agradecer a ninguém, rras devemos, sim,
rnanifestar a nossa confiança de que o Governo atual possa levar a efeito a
sua proposta, sobretudo, de ajudar a melhorar as disparidades entre as
diversas regiOes do Estado, como alias sabernos que e urna inerência da
Constituiçâo.

Desse modo, quero aqui expressar, juntarnente corn todos os Deputados e,
especialmente, corn aqueles que fazern politics e que trabaiham pelo
engrandecimento da nossa regiâo, e quero deixar aqui urn manifesto, a minha
alegria e, sobretudo, a esperança de que o Governo, fiel ao cornprornisso que
tern corn o povo mineiro, possa encarninhar a realizaçâo desse projeto. De tal
modo, poderernos propiciar ao Node de Minas e 20 vale do Jequitinhonha
uma oportunidade a rnais de evoluir, para que possarnos alcançar as regiöes
deficitárias, e de que o Governo Itamar Franco entenda que isso é
fundamental para que ele transforme o governo de Minas Gerais em urn
trabalho eficiente, especialmente dando irnportância as politicas
cornpensatórias para fazer cam que as regiOes mais pobres possam tarnbém
ter a esperança de usufruir dos efeitos de urn governo, verdadeirarnente,
democráticc.

0 Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a votação
unânime desse projeto de lei retrata bern o cornprornisso desta Casa corn o
desenvolvirnento do vale do Jequitinhonha e, por extensão, do Estado de
Minas Gerais, porque o vale desenvolvendo, vai, certarnente, interceptar o
processo migratório que tanto mal tern causado ao Estado.

Entretanto, Irapé é urn fato que se consurnou no Governo passado. Hoje, a
COPASA participa da construçâo dessa obra, razâo por que temos que
elogiar 0 Governo passado, na fugura do Dr. Eduardo Azeredo, e tambérn,
agora, o Governo Itarnar Franca, por fazer corn que a execuçào da obra
tenha a participaçâo funanceira da COPASA.

Como representante do vale do Jequitinhonha, tenho que agradecer a nieus
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pares pelo procedimento que tiveram.

Aproveitando a oportunidade, queria dizer ao Deputado Alencar da Silveira
JUnior que, nâo obstante reconhecer que o Presidente entende de nUmeros,
ele nâo conhece o texto constitucional. Prova disso foi a crItica que fez aos
Deputados que subiram a tribuna ern defesa dos servidores, que, corn 25
anos de serviços prestados ao Estado, viram seus direitos cassados graças a
rnanutengäo desse veto desurnano.

A emenda do Deputado ,João Leite nâo inovou nada, nao criou nada -
simplesmente regulamentou a texto constitucional, insculpido no art. 7 0 da
Constituiçâo Federal, inciso )O(XIV, que estabelece condição de igualdade
entre o servidor efetivo e o servidor temporârio. 0 artigo que dava
estabilidade aos servidores estabelecia que erarn necessários 5 anos
ininterruptos de trabaiho. Ocorre que rnuitos desses servidores tinharn 10, 11,
8, 7, 6, 5 anos, rnas marcados par interrupçöes.

Por esta razão, Deputado Alencar da Silveira JUnior, é que he inUrneros
servidores que contam corn ate 25 anos de serviço, mas que nâo
conseguirarn urna certidâo computando 5 anos ininterruptos. Tinham 10, 15,
mas marcados por interrupçöes.

o Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, estamos assistindo, neste ato, a
uma ação concreta para a diminuiçâo das desigualdades regionals ern nosso
Estado.

Como já foi dito por vários colegas, o projeto de Irapé começou no Governo
passado.

Outro projeto importante para a regiâo e o aproveitarnento dos maciços
florestais, não so corn a indUstria rnoveleira, mas corn indUstrias de
aproveitamento mais sofisticado da madeira.

Quero curnprimentar a Governador Itarnar Franco par dar continuaçao e por
reconhecer a irnportância desses projetos para o desenvolvirnento e para a
resgate do vale do Jequitinhonha. Esta Casa está de parabens porque
provocou a discussão e, quando se convenceu da importância, aprovou a
projeto por unanirnidade. 	 -

o Deputado Wanderley Avila - Sr. Presidénte, querernos cumprimentar esta
Casa e S. Exa. o Governador do Estado, Dr. ltamar Franco, por dar
prosseguimento a esse trabalho desenvolvido anteriorrnente pelo Governador
Eduardo Azeredo.

Tivemos a oportunidade de enaltecer o reconhecirnento do Governador,
quando, na reunião da Comissâo, a Secretário de Obras e o Diretor do DER-
MG aqui estiveram para dizer que iriarn a Brasilia para lutar para que as
recursos aprovados no Governo anterior nâo ficassem sern chegar aos cofres
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do Estado, porque já eram recursos aprovados no Governo passado. Esses
recursos cram para a recuperaçào da maiha rodovaria e pars novos
asfaltamentos

Aproveitando a oportunidade, quando retornar so Plenario desta Casa uma
ernenda de nossa autoria, solicitamos que 0 Deputado Alencar da Silveira
JUnior e as Bancadas do PDT e do PT aprovem a nossa emenda a
Constituiçâo em que, ao contrário de tantos dias trabaihados, sejam vistos os
dias continuados. Assim poderemos fazer a correçao desta malfadada
votaçâo de hoje e assegurar o direito a esses trabaihadores que tern 5, 10,
15, 25 anos de trabaihos prestados como contratados do Estado.

o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nao poderia
deixar de manifestar, neste rnornento de intensa participacao, a minha
declaraçao de voto favorável a construçâo da Barragem de Irapé, corn a
participação da COPASA.

Tive a oportunidade, no Governo Eduardo Azeredo, de participar da
diretoria cia COPASA, quando tivemos a oportunidade de idealizar esse
projeto de parceria, envolvendo a COPASA, a CEMIG e a iniciativa privada.
Como funcionário da COPASA e como Deputado votado no vale do
Jequitinhonha, gostaria de ressaltar a importância deste projeto para toda a
regiâo e cumprimentar o Governador Itamar Franco pelo entendirnento da
necessidade de continuar esse empreendimento iniciado no Governo
Eduardo Azeredo.

o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, gostaria de cumprirnentar 0
governador Itamar Franco pela iniciativa de construir essa usina hidrelétrica.
o Brasil tern as maiores reservas de água para produzir energia hidreletrica.
A COPASA, cornpanhia estatal, poderá fazer rnuito bern sos mineiros,
participando desse consôrcio. Por esse motivo, votamos favoravelmente ao
projeto.

o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Rémolo Aloise,
apohado pela totalidade dos Lideres, solicitando a inversão da pauta, de rnodo
que 0 Projeto de Resoluçao n° 408/99 seja apreciado em Ultimo lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovarn perrnaneçarn como
se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Discussao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 187/99, do Deputado Rogerio
Correia, que institui o Programs de Formaçao do Patrirnonio do Servidor
PUblico Estadual, revoga a Lei n° 5.719, de 22/6/71, e dá outras providencias.
o parecer da Comissao de Justiça, concluindo pela inconstitucionalidade do
projeto, foi rejeitado pelo Plenário. A Cornissao de Administraçao PUblics
perdeu prazo pars emitir parecer. A Cornissao de Fiscalizaçao Financeira
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opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, qua apresenta.
Em discussão, o projeto. Corn a palavra, para discuti-lo, o Deputado João
Leite.

o Deputado João Leite* - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tivernos
oportunidade, juntarnente com as Bancadas do PSDB, do PFL e do PSN, de
rejeitar, neste Plenário, o parecer da Cornissao de Constituiçao e Justiça a
respeito do Projeto de Lei n o 187/99, do Deputado Rogério Correia, que
institul o Programs de Formaçäo do Patrimônio do Servidor PUblico Estadual,
revoga a Lei no 5.719, de 2216/71, e dá outras providéncias.

o Deputado Rogério Correia, quando propãe a instituição desse programa
em favor do servidor pUbtico estadual, pretende que 0 Estado elabore
projetos, implante politicas de geração de empregos e requalificação de mao-
de-obra, a serem desenvolvidos pelo Executivo estadual; que assegure o
pagamento de abono pecuniário no valor de urn salário rninimo anual aos
funcionérios que percebarn do Estado ate dais salários minirnos de
rernuneração mensal, em consonãncia corn o § 30 do art. 239 da Constituição
Federal. PropSe ainda o Sr. Deputado que C abono seja pago juntamente corn
o salário, no rnés em que o servidor aniversariar. "Constituern ainda
condiçöes para o percebimento do abono que o servidor ou a funcionario: não
tenha faltado a mais de trés dias de trabalho no exercicio do fato gerador;
tenha sido aprovado em sua Ultirna avaliaçao de desempenho."

Ele propöe, no parágrafo Unico do art. 3 0, que "para efeito de cálculo do
nUrnero de faltas definido no inciso I desse artigo, não serão computados: I -
os dias de afastamento do trabaiho por motivo de Iicenca-maternidade ou
paternidade; II - falecirnento de progenitores, fllhos ou cOnjuges; Ill - nUpcias
do servidor ou funcionário; IV - férias regularnentares; V - licença proveniente
de acidente ou doença, desde que devidarnente atestada pelo serviço rnédico
estadual".

o Sr. Deputado, na sua justificaçäo, fala do alcance desse projeto, dizendo
que, do ponto de vista econôrnico, a iniciativa proposta permite qua urn
grande volume de recursos, qua hoje são direcionados para Brasilia e de lé
dispersos pars todo a Brasil, perrnaneca em circulaçao no Estado, corn todas
as implicaçöes positivas disso. E, portanto, corn o intuito de viabilizar recursos
pars a imptementaçao de importante programa que 0 Deputado apresenta
esse projeto.

Temos aqui o parecer do projeto, para a 10 turno, da Comissão de
Constituiçâo e Justiça, qua diz: "0 art. 1 0 da proposição institui 0 Prograrna de
Formação do PatrirnOnio do Servidor PUblico Estadual e estabelece como
urna de suas finalidades, junto a elaboração de projetos, a implantação de
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poilticas de geração de empregos e de requalificaçâo de mâo-de-obra, bern
como 0 pagarnento de abono pecuniàrio no valor de urn salário minirno anual
aos funcionArios que percebam ate dois salários rninirnos de remuneracao
mensal. Cumpre observar que, por expressa determinaçao constitucional,
matérias relativas ao servidor püblico são de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo" A Ccmissao de Constituiçao e Justica, então, concluiu pela
anturidicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do projeto de lei.
Mas esse parecer, corn o apoio da Bancada do PSDB, corn o apoio das
Bancadas do PFL e do PSN, foi derrubado. Em Plenário, derrubarnos 0
parecer de inconstitucionalidade desse projeto, que tramitou na Casa,
recebendo parecer da Cornissao de Fiscalização. Em seu parecer, a
Cornissao apresenta urn substitutivo. A fundarnentação desse parecer diz que
o projeto pretende que o Estado se desligue do PASEP, que e 0 Programa de
Formaçâo do Patrimônio do Servidor PUblico, instituido pela Lei
Complernentar n o 8, de 1970, e institui o mesmo prograrna em nivel estadual.
o autor justifica esse objetivo alegando que o prograrna em vigéncia não
cumpriu sua finalidade principal, que era a formaçao do patrirnônio dos
servidores pUblicos, sendo seus beneficios irrisórios e restritos, alérn de seu
controle escapar aos contribuintes. Os recursos equivalentes a contribuição
das administraçOes direta e indireta do Estado para o PASEP-MG serão
aplicados em programas de criaçâo de empregos e de requalificaçao de mao-
de-obra e no pagamento anual de abono no valor de urn salário rninimo 80
servidor, cujo rendirnento mensal rnédio no exercicio seja inferior a dois
saiários mInimos. 0 projeto define que a contribuicão do Estado para o
programa será felts corn os recursos que são depositados, hoje, no Banco do
Brasil, pelo Tesouro Estadual. A contribuição para 0 PASEP hoje, conforrne
dispoe a Lei Complementar n o 8, de 1970, e apurada rnensalmente pelas
pessoas juridicas de direito püblico, corn base no valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferéncias correntes e de capital, recebidas
mediante a aplicacao de 0,65% sobre o faturamento, 1% sobre a folha de
salârios e 1% sobre o valor das receitas correntes e de capital recebido.

Esses recursos hoje são administrados e fiscalizados pela Secretaria da
Receita Federal e financiarn o programa do seguro-desemprego, 0 abono aos
servidores e os programas de desenvolvimento econOrnico através do
SN DES.

A Lei Complernentar n° 8 estabeiece que a aplicação de suas normas aos
Estados e aos municipios dependeré de norma legislativa estadual ou
municipal. Ao se revogar a Lei n° 5.719, fica cancelada a inscriçio estadual
no PASEP?
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E, para aprirnorar o projeto, a Comissão de Fiscalizaçao Financeira e

Orcamentâria apresenta urn substitutivo, mediante o qual revoga a Lei no
5.719 e cancela a adesão do Estado ao prograrna instituido pela Lei
Complernentar Federal n° 8. (- Lé:)

"Art. 20 - Os recursos equivalentes a contribuiçäo das administraçaes direta
e indireta do Estado para 0 PASEP serão a partir da publicaçao dessa lei,
aplicados em: I - programa de criação de ernprego e requalificaçao de mao-
de-obra desenvolvido pelo Estado através da adrninistraçao direta ou indireta;
II - pagamento anual de abono, no valor de urn salário rninimo, ao servidor da
administraçao direta ou indireta cujo rendimento médio mensal no exercicio
anterior foi inferior a dois salários minimos; § 1 0 - o abono seré pago
juntamente corn a salério, no més de aniversário do servidor; § 20
constituern ainda condiçOes para o percebimento do abono...". Al, vem a
questâo das falhas e a aprovaçao na óltirna avaliaçâo do servidor.

Tive oportunidade, quando da votaçao do parecer da Comissao de
Constituiçao e Justiça em Plenério, de, junto corn os Deputados do PSDB, do
PFL e do PSN, votar contrariamente àquele parecer, porque ele tratava da
instituiçao de urn programa importante para a formaçâo do patrimOnio do
servidor püblico estadual.

E preciso que as bancadas desses partidos votern e consigam derrubar 0
parecer da Comissao de Constituiçâo e Justiça. Posteriormente, corn a
informação dos Deputados do PSDB, do PFL e do Deputado Miguel Martini,
que faz parte da Conuissao de Fiscalização Financeira e Orçarnentaria, do
Deputado Ermano Batista, Presidente dessa cornissâo, tivemos oportunidade
de conhecer melhor a projeto. Vernos que, apesar do parecer concluindo pela
inconstitucionalidade, por causa do vicio de iniciativa, o projeto é de interesse
do Governo do Estado. Ele ire merecer a sançao do Governador do Estado,
este deverá sancioná-lo. Corn sua sanção, serâ corrigido o vicio de iniciativa,
tornando, então, a projeto constitucional. Esperamos que seja realmente
sancionado, aprovado e que seja um benefIclo para o servidor póblico
estadual. lnfelizmente, gostariamos que houvesse a mesmo empenho desta
Casa em relaçâo a emenda que propusernos e que foi vetada pelo
Governador. Vârios servidores contratados que conversararn comigo
esperavam a vato dos Deputados, infelizmente ausentes. Tivemos a
oportunidade de nos sensibilizar em relaçâo a essa emenda, pois ela fazia
parte do projeto de lei do Deputado Anderson Adauto. Concordávarnos corn
ela, por vermos a situaçâo dos servidores da educaçâo, servidores que estão
hoje nas penitenciárias. Lernbrava-se o Deputado Marco Regis dos servidores
da area de saOde. 0 projeto de lei do Deputado Anderson Adauto
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contemplava todos as contratados. Quando o Governador enviou 0 projeto
permitirido a contrataçâo ate que fossem feitos Os concursos pUblicos, as
Bancadas do PSOB e do PFL propuserarn essa emenda. lnfelizmente,
estarnos aqui para votar favoraveirnente a esse instituto, mas os contratados
não tern direito, ao final do seu trabaiho, a indenizaçao, ao décimo-terceiro, as
férias, ao tempo trabaihado. Alguns jã estâo no Estado ha 25 anos. Não
receberam a mesma atençao de Deputados desta Casa, que estiveram
ausentes numa votação tao importante para os trabaihadores que estâo
servindo ao Estado ha tanto tempo. Lernbrava-me de uma senhora da regiao
Leste de Belo Horizonte, que completará agora mais de 60 anos de idade e
25 anos de serviço, mas sairé sem direito a nada. Infelizmente, nâo tivemos 0
empenho da Casa para votar urna ernenda ao projeto de lei do Presidente
desta Casa, Deputado Anderson Adauto. Mas quero falar em nome da
Bancada do PSDB. Sei que o Deputado Paulo Piau, Lider do PFL, também
discutiré ease projeto, dizendo da posiçao de apoio da sua bancada.
lnfelizrnente, alguns contratados do Estado, alguns corn 10, 15, 20 anos de
serviço, nâo terão direito a indenizaçao quando sairem do serviço püblico do
Estado de Minas Gerais Eles nào mereceram a atençao e o voto de diversos
Deputados

Gostaria de dizer que todas as açSes para minimizar a situaçâo do servidor
püblico do Estado e para tentar meihorar a situaçâo dos contratados do
Estado terão o nosso apoio. Muito obrigado.

- Vern a Mesa substitutivo do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, que
recebeu o no 2 e foi pubhcado na ediçâo de 817/99.
o Sr Presidente - Nào he outros oradores inscritos. Está encerrada a

discussäo. No decorrer desta, foi apresentado ao projeto substitutivo do
Deputado Sebastiao Navarro Vieira, que recebeu o n o 2 e que, nos termos do
§ 20 do art 188 do Regimento lnterno, a Presidéncia encaminha, corn a
projeto, a Comissao de Administraçao PUblica, para receber parecer.

Discussao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 238/99, do Governador do
Estado, que fixa a remuneraçäo do cargo de Auditor-Geral do Estado. A
Comissao de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissao
de Adrninistração PUblica opina por sua aprovaçao corn a Ernenda n o 1, que
apresenta. A Comissao de Fiscalizaçao Financeira opina par sua aprovação
corn a Ernenda n o 1, da Comissâo de Adrninistraçao Ptiblica. Em discussâo, a
projeto. Nâo he oradores inscritos. Encerra-se a discussãa Em votaçâo, 0
projeto, salvo emenda Os Deputados que o aprovam permaneçarn como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçao, a Emenda no 1 Os Deputados
que a aprovarn permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Esté,
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portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 238/99 corn a Emenda no
1. A Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira.

Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 315/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do
ICMS nas operaçOes internas corn conglomerados de niadeira. A Comissao
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissao de
Fiscalizaçâo Financeira perdeu 0 prazo para emitir parecer. Nos termos do §
40 do art. 188 do Regimento Interno, foi recebida antecipadamente uma
emenda do Depi.itado Dalmo Ribeiro Silva, que recebeu a n o 1. A Presidéncia,
de conformidade corn a § 20 do art. 145 do Regimento Interno, designa coma
relator da matéria a Deputado Gil Pereira, a quem indaga se está em
condiçoes de emitir parecer sobre o projeto e a ernenda ou se fará uso do
prazo regimental.

o Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental.
Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Resoluçào no 408/99, do Deputado

Alberto Pinto Coelho, que dispOe sobre o oferecimento de garantia em
operaçâo de crédito realizada entre o Estado e empresas pUblicas. A
Cornissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Cornissâo
de Fiscalizaçâo Financeira opina por sua aprovaçâo. Em discussâo, o projet.
Corn a palavra, pars discuti-lo, a Deputado Fábio Avelar.

o Deputado Fábio Avelar - Sr Presidente, Srs. Deputados, imprensa,
pessoas presentes no Plenario, foi apresentado nesta Casa a Projeto de
Resoluçao no 408/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que dispae sobre 0
oferecimento de garantia em operaçâo de credito realizada entre a Estado e
empresas póblicas. Gostariarnos de nos manifestar aqul na tribuna sobre a
rapidez corn que ele vem tramitando nesta Casa.

No nosso entendimento, e um projeto prejudicial a COPASA-MG, porque
coloca em risco a sua funçâo principal, que é a de levar o saneamento a
todos os rincöes de Minas Gerais.

Digo isso porque essa garantia, na prética, teve origern num débito que o
Governo do Estado de Minas Gerais tern corn a CEMIG, débito da ordem de
R$600.000.000,00, segundo me inforrnaram na Comissâo de Fiscalizaçâo
Financeira e Orçarnentária. Alias, parece que a imprensa divulgou um debito
da ordem de R$2.000.000.000,00 De qualquer maneira, apenas para que se
tenha tambérn urna avaliação do montante dessa divida do Governo do
Estado para corn a CEMIG, esse valor de R$600.000.000,00 equivale a
arrecadaçäo anual da COPASA-MG. Essa divida e proveniente de urna
negociacâo do Governo do Estado corn a Uniâo. E urn débito que a Uniâo
tinha corn a CEMIG, proveniente de urna tarlfaçâo nao autorizada pelo
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Governo Federal, que Ia gerando urn crédito da CEMIG corn o Governo
Federal. Nurna negociaçâo, o Governo assumlu parte da divida que a CEMIG
tinha corn o Estado. Essa garantia anterior era dada pelo Fundo de
Participaçao dos Estados, o FPE, que hoje está totairnente cornprornetido. A
CEMIG solicita entâo, ao Governo do Estado que essa garantia seja
substituida. E o Governo busca, entâo, a COPASA-MG e a COMIG pars
substituIren, essa garantia.

lsso, na prática, no nosso entendimento, significa que, se o Governo do
Estado näo cumprir o seu compromisso corn a CEMIG, a COPASA-MG terá,
corno avalista, de se utilizar de sua receita própria para assurnir esse
cornpromisso. No nosso entendimento, isso coloca em risco ate mesmo a
sobrevivencia da COPASA-MG, porque, se, por qualquer motivo, ela vier a
ser charnada a assumir esse cornprornisso, em none do Governo, ela nào
terá condiçoes nern rnesrno para cornprar Os insurnos necessários ao
tratarnento da água e a sua distribuição. Entâo, no nosso entendirnento, esse
projeto nâo pode ser aprovado porque coloca ern risco a sobrevivéncia da
COPASA-MG.

Outra coisa que estranhamos foi que, ao analisar a estatuto da COPASA-
MG, entendemos qua esse assunto deveria ser analisado e apreciado
também pelos Conselhos de Adrninistraçao daquelas empresas. E nâo temos
conhecirnento de que isso tenha acontecido.

o que nos causa uma certa estranheza e a forma como esse assunto
sendo discutido nesta Casa, nao sendo prestado nem mesmo a nós da
Comissâo urn major esciarecirnento nern sendo permitida a participaçâo de
pessoas envolvidas no assunto, entre as quais citaria a prôpria COPASA-MG,
a CEMIG, os sindicatos de classes dessas empresas. Quando estudávamos
esse projeto, recebernos denüncia dos sindicatos que atuarn nessas
empresas de que essa exigéncia seria dos sOcios estratégicos da CEMIG.

De urna certa maneira, estranhamos quando esse projeto foi discutido na
Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria, pois pretendiamos,
naquela oportunidade, abrir espaço para que pudessem ser ouvidos a
COPASA-MG e a sindicato.

Corn esse Vim, foi apresentado urn requerimento pela Deputada Maria
Tereza Lara. Ela nos disse que tinha assumido 0 compromisso, corn o
sindicato, de votar favoravelmente ao projeto, mas que, antes de ele ser
encaminhado para o 20 turno, a Cornissâo escutasse 0 sindicato. Houve urn
requerirnento do Deputado Mauro Lobo, e a Deputada Maria Tereza Lara,
complementando, solicitou tarnbérn a presença da COPASA-MG e, se nâo
me engano, da CEMIG.
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Colocados em votação, esses requerimentos, estranhamente, nâo foram

aprovados. Inclusive, no nosso entendirnento, houve urn certo
constrangirnento do prOprio Presidente da Comissao, naquele momento, em
que ele teve de, praticarnente, votar em solidariedade a base de sustentaçao
do Governo. Na prâtica, o que näo foi aprovado naquela Cornissöo foi a nào-
participaçâo, aqul, do siridicato, da CEMIG e da COPASA-MG.

Achamos que nests Casa, que deveria se pautar pela abertura do diãlogo,
pela possibilidade de se escutarem as diversos segmentos, a COPASA-MG, a
CEMIG e Os sindicatos, nao foi dada sequer a oportunidade da discussão
arnpla, urna vez que esse projetojé se encontra aqui para votaçäo.

o Deputado Joâo Leite (em aparte)* - Deputado, estou acompanhando
atentamente a discussão que V. Exa. faz desse projeto. Cuero, alias, saudar
a presence de V. Exa. nesta Casa, pois creio que grande parte de seus
eleitores são trabaihadores da COPASA-MG, esta empresa tao importante
pare a Estado de Minas e que trata diretamente da saüde da populaçâo de
Minas Gerais. A presença de V. Exa. dã urna segurança na votação desse
projeto aqui na Assernbléia Legislative.

o rumo que V. Exa. está dando a esta discussão tern a rneu total apoio, por
reconhecer que V. Exa. conhece o risco dessa proposta que o Governo envia
a Assembleia Legislativa. Quero acompanhar V. Exa. no voto que dara
quanto a essa matéria. Já consigo identificar, no pronunciamento que V. Exa.
faz na tribuna, os vicios e as erros na conduçao dessa proposta na
Assernbléia Legislativa. Está correta a avaliação que V. Exa. faz da
tramitação equivocada do projeto nesta Casa.

Reforço uma outra posição, que já tornamos pUblica, na discussao da
ernenda dos trabalhadores contratados e designados no Estado de Mines
Gerais. A prãtica do Governo está totalmente afastada do discurso que foi
feito na campanha.

Pelo que V. Exa. coloca, corremos o risco irninente da privatização da
COPASA-MG, de se ter de entregá-la a outra empresa, de se tornar a
COPASA-MG do povo de Minas Gerais. Ora, essa e uma prática muito
distante do discurso que ouvimos na campanha, do discurso de centro-
esquerda, que está sendo desrnascarado nesta Casa; de urn discurso
segundo o qual se atenderiam as servidores pUblicos do Estado,
especialmente as contratados.

Os esquecidos estão abandonados por aqueles que tizeram esse discurso
na campanha e que votaram contra, que se ausentaram deste Plenãrio. E
agora vern essa proposta de entrega da COPASA-MG. Estaremos corn V.
Exa. em defesa dessa empresa. Estaremos votando junta corn V. Exa.
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E uma regra da Assembléla Legislativa chamar as servidores e as

sindicatos. Quantos Deputados reclarnararn isso aqul? E aprendernos corn
eles. Vamos chamar as sindicatos, vamos discutir essa proposta. Agora, as
sindicatos e as trabaihadores ficarn do lado de fora da Assembléia. Será
resolvido intramuros, dentro da Assembléia Leislativa, sern que as
servidores opinern, sem que as sindicatos tenharn direito a falar sabre a
COPASA-MG, sern que as sindicatos tenharn o direito de falar sabre a
CEMIG. Nâo houve possibilidade de urna audiéncia püblica, chamando-se a
sociedade, as servidores püblicos e as sindicatos para discutirem. Vamos a
toque de caixa, as escondidas, aprovar e dizer que a COPASA-MG - nâo a
chamamos mais de avalista - sera devedora salidária do Governo; que, se
este nâo honrar seu compromisso, vamos entregar a COPASA-MG. Do lado
de fora da Assemb101a ficaram as servidores pUblicos e as sindicatos, que não
puderam ser ouvidos.

Deputado Fábio Avelar, graças a Deus, a COPASA-MG votou em V. Exa.,
que aqui esté, voz solitária, para denunciar esse acordo para se votar a toque
de caixa e entregar a COPASA-MG, para que esta seja devedora solidaria do
Estado de Minas Gerais em uma dIvida de R$600.000.000,00.

Parabéns par V. Exa. subir a tribuna e enfrentar a Situação coma
representante dos trabaihadares da COPASA-MO. Muito obrigado pelo
aparte.

0 Deputado Fábio Aveiar - Agradeço a aparte de V. Exa., Deputado que
está sempre ao lado dessas causas, coerente e cornbativo. Suas palavras
representam pars mim urn incentivo a continuaçâo dessa kits.

Tenho sempre dito que parece que existe urn complâ para acabar corn a
COPASA-MG. Como V. Exa. e as demais colegas sabem, sou funcionérlo de
carreira dessa empress, corn 26 anos de serviços prestados. Durante todo
esse tempo, five a oportunidade de vivenciar vérias etapas da empresa. Na
primeira etapa, ela dependia exciusivamente do Governo do Estado, ate
mesrno para honrar seus comprornissos corn a foiha de pagamento de
funcionarios.

Posteriormente, nurna fase expansionista, a COPASA-MG dependia de
suas obras. A titulo de administracâo, recebia urn percentual de 10% as
financiamentos, também necessária para que cantinuasse sobrevivendo.

Depois veio uma fase de dificuldade extrema. Todos as empréstimos foram
cassados pelos agentes financiadores, e a empresa teve a oportunidade de
se firrnar. A partir daI, procurou novas caminhos e, hoje, caminha corn suas
prOprias pernas e não depende do Governo do Estado para rnais nada. Pelo
contrário, e urna empresa que está levando a sanearnento a diversas cidades
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do Estado de Minas Gerais. 0 que vemos hoje é, em primeiro lugar, a
empresa fazendo ernpréstimos para cidades nâo operadas par ela, para que
apliquem na area da limpeza pOblica, coma a caso do convénib que trouxe a
esta tribuna, assinado com a Prefeitura de Juiz de Fora. Estarnos assistindo,
de maneira bastante passiva, a negociaçâo da Prefeitura Municipal de Bela
Horizonte corn a COPASA-MG.

Esse projeto esté sendo discutido de rnaneira unilateral pela Prefeitura de
Belo Horizonte, Prefeitura essa que teve o privilOglo de indicar a Diretcir'
Metropolitano, que é a pessoa que vai conduzir essa negociação. Urn sistema
que envolve todos as Prefeitos da Região Metropolitana esté sendo discutido
apenas pelo Prefeito Cello de Castro, urn Prefeito que vem tentando confundir
as usuários da COPASA-MG, que esté dizendo que esta nâo investe em Bela
Horizonte. Como nâo investe se ela detém hoje 99,4% do indice de
atendimento a populaçâo, quanta a água, e 85% desse indice em relaçao a
coleta de esgoto? F se agora, segundo anunciou o Presidente Marcelo
Siqueira, ela esté iniciando a irnplantaçao de duas grandes estacoes de
tratamento, que via ser responséveis par 80% do tratamento de esgotos da
cidade de Belo Horizonte?

Portanto, estamos sempre atentos, principalmente no que se refere ao
compromisso que temos corn as funcionãrias da COPASA-MG. Foram eles
que me incentivaram e me deram a honra de participar dos trabaihos desta
Casa coma Deputado. Nâo poderia deixar de trazer essas questöes, porque,
se aprovarmos esse projeto, corn certeza, estarernos contribuindo para a
desaparecimento da COPASA-MG.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, quero
congratular-me corn a sua posiçâo, coma funcionario e Diretor da C0PASA-
MG, que conhece bern aquela casa. Gostaria de sugerir, pela importância do
assunto e jé que V. Exa. ainda tern 44 minutos, que esse tempo fosse
estendido para a reuniâo da tarde. Gostariamos de ouvi-lo mais, porque,
nesta Casa, V. Exa. representa a conhecirnento sabre a COPASA-MG, e para
que possamos fazer urna votaçâo bern orientada, bern direcionada e de
acordo cam as interesses da empresa e do Estado de Minas Gerais.

o Deputado Fãbio Avelar - Gostaria de agradecer as palavras do Deputado
Paulo Piau e de agradecer tarnbém a sua sugestâo.

Peço a V. Exa., Sr. Presidente, que estenda a tempo que me resta para que
eu possa continuar essa discussâo na parte da tarde, quando teremos
oportunidade de aprofundar mais essa questâo e cornentar a emenda que
apresentamos em Plenário sabre a assunto.

0 Deputado Marcia Cunha (em aparte) - Nobre Deputado Fábio Avelar,
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quero cumprirnentA-lo pelos seus posicionamentos, especialmente nessa
questâo da COPASA-MG. Todos nOs conhecemos o seu curriculo, sabemos
da sua dedicaçâo e da sua foiha de serviços prestados a empresa. Portanto,
ninguérn corn mais autoridade que V. Exa. para tratar desse assunto. Eu
disse na Cornissao e estou dizendo aqui que nâo estou enxergando da forma
como V. Exa. está colocando a questäo. Estou compreendendo a sua
preocupaço e a dos servidores, mas quero dizer a V. Exa. que a COPASA-
MG tern todo o respeito, porque sabemos dos serviços que ela presta a Belo
Horizonte. Sou urn Deputado majoritariamente votado em Belo Horizonte,
ernbora tenha tido votos no interior do Estado. Sam d(jvida algunia, essa
questâo preocupa-me rnuito. E quero dizer a V. Exa. que quero conversar
mais e que, se V. Exa. estiver corn a razâo, votarei a favor. Portanto, quero
continuar discutindo esse assunto.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao orador, Deputado Fábio Avelar,
que o restante do seu tempo esté preservado e que poderá fazer uso da
palavra pars discutir o projeto por 40 minutos na reuniâo ordinária de hoje, a
tarde.

Encerramento
o Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a esta reunião, a

Presidéncia a encerra, convocando Os Deputados para a ordinária de logo
mais, as 14 horas, corn a ordem do dia ja publicada, e para a extraordinária
de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçâo. Levanta-se a
reuniâo.

* - Sern revisâo do orador.

ATA DA 27 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 8/7199
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Remolo Aloise

Sumário: Comparecirnento - Abertura - V Fade: Ata - ? Parte (Ordem do
Dia): Suspensâo e reabertura da reuniâo - Encerramento.

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

Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
Antonio - Arnbrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio
Genaro - Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta - Cesar de Mesquita - Cristiano
CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto
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- Elaine Matozinhos - Elbe Brandào - Elmo Braz- Ermano Batista - Fãbio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Ivo José - Joáo Batista de
Oliveira - Joào Leite - Joáo Paulo - Joâo. Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Fans - Luiz Menezes - Márcio Cunha
- Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Mauri Tomes - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - ROmolo Aloise
- Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiâo
Costa - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl3min, a lista de

cornparecimento registra a existOncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretério, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

V Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2 0-Secretârio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restniçOes.

Y Pane (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai

passar a r Fade da reuniâo, corn a discussäo e a votaçâo da matéria
constante na pauta.

Suspensao da Reuniâo
O Sr. Presidente - A Presidencia vai suspender a reuniâo para que sejarn

preenchidos os pressupostos regimentals para a apreciacâo da maténia
constante na pauta. Estao suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reuniâo
O Sr. Presidente (Deputado Rémolo Aloise) - Estâo reabertos Os nossos

trabalhos.
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidéncia venifica, de pIano, a inexisténcia de
nUrnero regimental pars a continuaçâo dos trabalhos e encerra a reuniâo,
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a
ordem do dia ja publicada, e para a extraordinária tarnbéni de hoje, as 20
horas, nos termos do edital de convocaçâo. Levanta-se a reuniâo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE JULI-lO DE 1999

ATAS

ATA DA 12 REIJNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINI5TRAçA0
PUBLICA

As dez hoc-as do dia trjnta de junho de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissoes as Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutor Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, Sebastiao Navarro
Vieira , membros da supracitada Comissâo. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reuniâo e,
em virtude da aprovaçâo de requerirnento do Deputado Doutor Viana,
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual e dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissâo presentes. A Presidéncia informa que
a reuniâo se destina a ouvir o Sr. Ivan Ribeiro de Oliveira, Presidente da
TELEMAR, que prestará informaçöes sobre a existéncia de pianos de
expansão que visem a atender a crescente demanda para instalação de
novas linhas telefônicas, principalmente no interior do Estado, e apreciar a
matéria constante na pauta. 0 Presidente informa o recebimento das
seguintes proposiçOes, bern como os relatores a quem foram distribuidas:
Projetos de Lei n

o
s- 209/99, no 10 turno, e 333/99, no 20 turno, ao Deputado

Arlen Santiago: 331/99, no 10 turno, ao Deputado Sebastiâo Navarro Vieira. A
Presidéncia transforma a V parte da reunião em reuniâo especial para ouvir 0
convidado acima citado. E dada a palavra ao Deputado Arlen Santiago, autor
do requerimento que rnotivou o convite, para tecer suas consideraçOes
iniciais. A seguir, a Presidencia registra a presença dos seguintes
funcionários da TELEMAR: Sra. Heleni de Mello Fonseca, Diretora de
Negocios; Paulo de Tarso Barbosa Passos, Assessor de Comunicaçâo
Social; Mario Ribeiro Amaral, Relaçoes POblicas, Pedro Paulo Taucce,
Assessor de Imprensa, e Sheila Maria Brant, da Area de Coordenaçao. Corn
a palavra, o Sr. Ivan Ribeiro para fazer sua explanacâo sobre 0 assunto
objeto da reunião. Registra-se a presenca do Deputado Fábio Avelar
(substituindo o Deputado Agostinho Patrüs, por indicaçäo da Liderança do
PSDB). Passa-se a fase dos debates e fazem uso da palavra os Deputados
Arlen Santiago, Doutor Viana, Chico Rafael, Sebastiâo Navarro Vieira e Fábio
Avelar, cada urn por sua vez, conforme consta nas notas taquigráflcas.
Encerrada a fase de debates, o Presidente agradece a presença do Sr. Ivan
Ribeiro de Oliveira e dos demais participantes e suspende a reunião por 5
minutos para os cumprimentos formals. Reabertos as trabalhos, passa-se a
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1 3 Fase da Ordern do Dia , corn a discussão e a votação de proposição
sujeita a apreciacão do Plenário da Assernbléia. Registra-se a presença do
Deputado Márcio Kangussu. Corn a palavra, o Deputado Chico Rafael,
relator, para o 20 turno, do Projeto de Lei no 20/99, de autoria dos Deputados
Durval Angelo, Maria Tereza Lara e Rogério Correia, a qual emite seu parecer
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1, apresentado.
Colocado em discussão e votacão, é o parecer aprovado. 0 Deputado Arlen
Santiago, relator, para o 2 0 turno, do Projeto de Lei no 333199, de autoria do
Governador do Estado, emite parecer que conclui pela aprovação do projeto
na forma do vencido no 10 turno. Cotocado em discussâo e votaçao, e o
parecer aprovado. Corn a palavra, o Deputado Doutor Viana, relator do
Projeto de Lei no 204/99, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
profere o seu parecer pela aprovacfio da matéria corn as Ernendas n

o
s. 1, 3 e

4, da Comissão de Constituicão e Justica, e as Emendas n
o
s. 5 a 7 da

Comissâo de Meio Ambiente e Recursos Naturals, e pela rejeição da Emenda
no 2, da Con,issão de Constituicâo e Justiça. Colocado o parecer em
discussão e votação, e ele aprovado. Passa-se 3' Fase da Ordem do Dia
corn a discussão e a votação de proposição da Comissão. Corn a palavra, o
Deputado Arlen Santiago apresenta requerimentos solicitando que se convide
o Secretário de Estado da Segurança Póblica, para prestar inforrnacOes sobre
a politica de seguranca no Estado de Minas Gerais, dando ênfase especial ao
funcionamento do DETRAN, e informar qual a critério adotado para
credenciamento das clinicas prestadoras de exames psicotécnicos;
sohcitando que se tonvide o Secretário de Estado da Fazenda, para fazer
exptanacâo geral sobre a situação atual em que se encontra a divida pUblica
do Estado, dando ênfase ao montante dos recursos financeiros que vêrn
sendo sequestrados peto Governo Federal, bern corno a crescimento
vegetativo da folha de pagamento de seus funcionários: solicitando que se
convide a Diretor-Presidente e a Superintendente da GUIATEL, para
prestarern esciarecimentos sabre as rnudanças efetuadas na estrutura do
catálogo da Lista Teiefônica do Norte de Minas, bem corno as faihas
ocorridas em sua nova forma de apresentação: solicitando que seja
convidado o Presidente da Cia. Telefônica CANBRA, a fim de prestar
informacOes sobre os pianos dessa empresa para o Estado de Minas Gerais,
corn vistas a instalação de telefonia fixa. Colocados em votacão, cada urn por
sua vez, são esses requerimentos aprovados. Corn a palavra, 0 Deputado
Fábio Avelar apresenta requerimento solicitando a realização de urn debate
pOblico sobre o contrato de concessäo do servico de abastecimento de ãgua
e coleta de esgoto entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a COPASA-MG. 0
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Presidente informa que ira receber e colocar em votaçâo oportunamente 0

requerimento. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a
presença dos parlameritares, convoca Os membros da Comissäo para a
prOxirna reuniâo ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra Os

trabaihos.
Sala das Comissoes, 7 de juiho de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues - Ermano

Batista - Doutor Viana.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 17 DE JULHO DE 1999

ATAS

ATA DA 21 8 RELJNIAO ESPECIAL, EM 6,7/99
Presidencia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicão da Mesa -
Destinaçâo da reuniào - Execucäo do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Entrega de titulo - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Celso Furtado - Palavras do Sr. Joâo Camilo Pena - Palavras do Sr. Aloysio
Biondi - Esciarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Brags - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de

Carvalho- Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alvaro AntOnio - Ambrosio Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade -
AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Men Santiago - Bilac Pinto -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elbe Brandâo - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely TarqUinio - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Márcio Kangussu
- Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Rogério Correia
- Ronaldo Canabrava - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)

aberta a reuniâo. Sob a proteção de Deus e em
iniciamos os nossos trabalhos. Corn a palavra, C

proceder a leitura da ata da reuniâo anterior.
Ata

- 0 Deputado Joâo Paulo, 2°-Secret6rio "ad hoc",
da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Composição da Mesa

As 19hl5min, declaro
nome do povo mineiro,
Sr. 20-Secret6rio, para

procede a leitura da ata

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os
Exrnos. Srs. Angelo Oswaldo, Secretário da Cultura, representando a
Governador do Estado, Sr. Itamar Franco; Celso Furtado, ex-Ministro do
Planejamento e da Cultura e professor da tiniversidade de Paris; Armando
Costa, Secretário da SaUde; Manoel Costa, Secretário do Planejamento e
Coordenaçäo Geral; Joâo Camilo Pena, ex-Ministro da IndUstria e Comércio e
rnembro do Conselho Administrativo da Itaipu Binacional: Aloysio Biondi,
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jornalista especializado em econornia, e o Deputado Dilzor Melo, 1°-
Secretario desta Assernbleia.

Destinaçao da Reuniao
0 Sr. Presidente - Destina-se esta primeira parte da reunião a entrega do

titulo de Cidadâo Honorárjo do Estado de Minas Gerais ao Prof. Celso
1-urtaco, concedido pelo Sr. Governador do Estado por meio do Decreto no
40.408, de 14/6199, a requerimento deste Deputado.

Na segunda parte da reuniâo, será realizada a Teleconferencia Urn
Caminho para o Brasil, prirneiro evento de urna série de conferéncias,
serninários e debates que integram o Forum Politicas Macroeconomicas
Alternativas para o Brasil, promovido em conjunto corn a Fundacâo Joao
Pinheiro, o BDMG e o Governo do Estado.

Execuçao do Hino Nacional
0 Sr. Presidente - A Presidencia convida os presentes a ouvir a Hino

Nacional.
- Procede-se a execuçao do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Prof Celso Monteiro Furtado, em V. Exa. a Nacâo tern urn servidor

completo. Sua inteligéncia do mundo conduziu-o ao exercicio do jornatismo e
ao aprendizado do direito. Seu patriotismo conduziu-o as paisagens da guerra
européia. Sua solidariedade para coni o povo convocou-Ihe a razâo para o
entendirnento das relaçoes econOmicas

Na construçâo da CEPAL, junta corn outros nomes expressivos da
intehgência americana - e America, para nos, é sobretudo este continente
meridional cujas costas VespUcio explorou -, V. Exa. indicou os dois carninhos
necessãrios para a força das naçäes e a felicidade de seus povos:
desenvolvirnento planejado corn distribuição justa de renda e a ordenaçao do
Estado.

Convocado pelo mineiro Juscelino Kubitschek, V. Exa. atuou na execução
de suas idéias de justiça e de planejamento econômico, ao criar e administrar
a SUDENE, contribuindo para que a distância entre a Sul e o Nordeste se
fizesse menor. No exilio, coube a V. Exa. representar a "intelligentsia"
brasileira, levando seu saber as mais altas catedras universitárias do rnundo.
Ministro da Cultura, Embaixador junto a Cornunidade EconOrnica Européia,
membro da Academia Brasileira de Letras, V. Exa. e, sobretudo, o brasileiro
orgulhoso de suas raizes. V. Exa. é homern de saber e de acão, militante
incansével do humanismo do Ocidente.

Minas Gerais acolhe-o, hoje, como cidadâo destas montanhas, como tern
acoihido outros bravos paraibanos que para aqui vieram e aqui fizerarn a sua
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vida. Ha urn pacto honrado de civismo entre a Paraiba e Minas, selado na
gesta gloriosa de 1930. 0 "nego" de Joâo Pessoa foi o sinai de preparaçâo
para o cornbate contra a prepoténcia insolente do poder central.

A mode do Presidente da Paraiba, quaiquer que Ihe tenha sido a causa, foi
o toque de avançar na rebeiiâo armada, a fim de que a hegernonia econOrnica
de urn Estado da Federaçâo nâo se transformasse em ditadura politica. E
conveniente relembrar a altura politics de Joâo Pessoa e da Paraiba, quando
o pacto federativo encontra-se esfarrapado pela ditadura da tecnocracia do
poder central. Sern Federação, como dizia o saudoso Dr. Tancredo Neves,
nao ha repüblica, em urn pals das dimensOes do Brash.

Na itâiia, pode o jovern Ten. Ceiso Furtado ampliar a inteligencia das glárias
e vicissitudes do homem e compreender que nenhurn povo é feliz se não
dispuser de conhecimento, de solidariedade e de autodeterminacão politica,
confirmada pela capacidade de resisténcia.

Entrega de Titulo
o Sr. Presidente - Prof. Celso Furtado, ao entregar-ihe 0 titulo de Cidadâo

Honorário do Estado de Minas Gerais, posso dizer a V. Exa. que 0 fl0550
povo acolhe-o ern respeito ao sábio, em reconhecirnento ao expedicionário,
ern adrniracào ao hornem pübiico, no afeto ao cornpatriota. Tenha corno seus,
Prof. Ceiso Furtado, os nossos céus e as nossas águas, os sOlidos penedos
de nossas montanhas, o empenho de nossa amizade. (- Palmas.)

- Procede-se a entrega do titulo.
Palavras do Sr. Presidente

0 Sr. Presidente - 0 modelo econOrnico determinado pelos donos do
mundo ja se encontra ern dectinio, na nossa avaliaçâo. Nenhurna empresa
humana pode durar muito se nâo contar corn a argamassa da solidariedade.
Minas tern posição singular na resistência contra a ditadura dos mercados, ou
fundamentalismo mercantil, conforme a concisa definiçâo do Prof. Celso
Furtado. De Belo Horizonte partiu o prirneiro ato de resistência, corn a atitude
corajosa e honrada do Governador ltarnar Franco.

Ha poucos dias, participamos de urn encontro internacional, ern Paris,
promovido pelo jornal "Le Monde Diplomatique" e seis irnportantes
organizacOes internacionais. Todos os 2 mil representantes de 78 paises
sairam convencidos de que urn outro rnundo era possIvel, urn rnundo no qual
o Estado reassurna a sua responsabilidade na prornocâo e garantia da
justiça, na adrninistraçâo da solidariedade e na promoçâo integral do homern.
Este forum que se inicia agora terâ prosseguimento nos meses próxirnos e no
ano que vem. Já confirrnaram presenca, nas futuras discussôes,
personalidades intluentes no pensamento contemporâneo, vinds dos
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Estados Unidos, da Europa e da Asia. Irernos discutir aqui as alternativas
macroeconôrnicas para restituir a sensatez as relaçOes internacionais e a
administraçao interns dos Estados, corn a recuperação plena da
autodeterminaçâo dos povos. Temos o propOsito de fazer de Belo Horizonte e
de Minas urn dos grandes centros de rnudança. Qualquer que seja a caminho
de transformaçao, terernos que recoristruir o Estado e, ao reconstrui-lo,
terrninar a construção da nacionalidade. E sobre isso que falaré o Prof. Celso
Furtado, a quern tenho a honra de passar a palavra.

Palavras do Sr. Celso Furtado
Sr. Presidente, ilustres parlamentares, rninhas senhoras, meus senhores,

para mim e urna honra muito grande receber o titulo de cidadâo mineiro,
porque sou de urna geraçâo que aprendeu corn Minas a pensar a Brasil como
uma nacionalidade que tern futuro, que tern recursos para enfrentar as
vicissitudes que todas as naçOes modernas enfrentam. Para mirn é urns
satisfacao muito grande, porque, em minha infancia, vivi a saga dos anos 30,
a saga de Joâo Pessoa. Nesses mornentos, Minas era a referéncia rnaior
para todos nos. Posteriormente, trabalhei junto ao Presidente Juscelino
Kubitschek e junto ao Presidente Tancredo Neves. Portanto, tenho relaçoes
corn Minas muito especiais, as quais muito me honrarn. Quero deixar bern
claro que a homenageado aqui sou eu, o agradecido sou eu. Aceitei 0 convite
para participar deste serninário corn a convicção de que se trata de urna
refiexao que vai durar muito tempo, exigindo rnuita coragern dos mineiros e
dos brasileiros. Trata-se de repensar a Brash. Portanto, you dar as prirneiros
passos nesse esforço.

Quero me descuipar se nern sempre sou completamente clara, porque 0
assunto, todo ele, cornporta rnuitas habilidades e muitas indefiniçaes. Prefiro
abordar o assunto corn os recursos de que disponho nornialmente, como
especialista nesses problemas de desenvolvimento, apenas corn a ernoçâo
que tambern se jusifficaria, em face da gravidade do rnornento que vive 0
Pals. Portanto, me perdoem se falo rnais coma urn professor de universidade,
porque a faco corn a intençâo de colaborar corn aqueles que querern, de
verdade, olhar no fundo da problemática complexa que enfrentamos todos
nOs, brasileiros.

Se existe consenso de que esta é uma era pós-keynesiana, é que
percebernos corn clareza a alcance da evolução das estruturas de poder. Isso
e porque sabernos que o importante hoje é o poder, o poder politico rnais do
que a poder econômico. A visäo do processo econOrnico somente deixa de
ser sirnplesrnente virtual quando adquire consisténcia politica, capta Os
sisternas de dorninação social que prevalecern.
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As estruturas de poder são nacionais, transnacionais, plurinacionais. Sua

evolução vern se dando no sentido da atrofia das estruturas nacioriais, de urn
forte crescimento das transnacionais e no avanço irregular das plurinacionais.
As raizes dessas rnudanças rnorfologicas nos sistemas de dorninaçao
revestern-se da complexidade dos processos histOricos, e não é nosso
propósito abordé-las nesta oportunidade. Limitarno-nos a assinalar que a
logica desse processo sofreu profundas rnutacOes, a medida que a ideologia
do bem-estar coletivo foi perdendo força, suplantada pela racionalidade
mercantil.

A prirneira fase de implantacâo do capitalisrno industrial foi marcada pela
crescente ascensão das forças socials que lutavarn pelos ideals do bem-estar
social. Essas lutas levararn, no século que termina, a irnplantaçâo ocasional
dos ideals socialistas sob a forms de planfficaçao centralizada e, mais
freqQenternente, de aumento da participação.do Estado na alocação da renda
social, conforme a ideário da social-dernocracia. Em ambos as casos,
prevalece a consecução do objetivo da rnaximizaçâo do bem-estar social:
Certo, a planiflcação centralizada, ern razão do quadra histórico em que fol
implantada, naa conheceu evolução polItica, a que explica sua crescente
perda de criatividade e seu final abandono.

A prética da social-dernocracia produziu resultados bern diversos: a
exacerbação da competitividade levou a criatividade a extrernos, corn
hipertrofia da inovaçao de produtos, o que alimenta a consurnismo. Nisso se
funda a aurnento de poder do capital e a tendência a sua participação
crescente na apropriaçào da renda. Assim, o capitalismo avancado tendeu a
concentrar a renda e, subsequentemente, o capital. 0 ideal keynesiano de
pleno ernprego foi abandonado, a que acarretou a degradação do tecido
social corn aurnento da criminalidade e enfraquecimento da coesão
comunitâria.

Eu quero dizer simplesmente que o fracasso das grandes experiências
politicas do século e arnplo. Nâo é sornente de urn lado, é dos dais lados,
tanto daqueles que fizeram planificação centralizada quanto daqueles que
fizerarn a social-democracia, uns porque exacerbaram a concentraçâo de
poder, outros porque exacerbararn a consumisrno e criararn urna civilização
totalmente voltada para a desperdicio.

A tendéncia a subutilização do capital explica a grande disponibilidade de
recursos liquidos para investir no exterior, o que está na raiz da globalização.
Cam efeito, esta resulta da acãa conjugada de dais vetores: 0 reforco da
oferta de recursos para investir no exterior, que se observa nos paises de
capitalisrno avançado, e a orientaçâo dada a esse processo pelas ernpresas
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transnacioriajs.

Nâo e fácil captar a sentido das profundas modificacães estruturais que
conduziram a emergéncia de urn sistema econômico planetaria Existe
consenso de que as atividades econãmicas articulam-se crescenternente em
escala planetaria num processo que tern corno cantrapartida o cumprimento
da famosa tese de Marx de dissoluçâo do que se entende como Estado
nacional, instituição que historicamente manteve o rnonopólio da legitimidade
do exercicio da violéncia. As funçOes que atualmente exerce o Estado nâo
desapareceriam propriamente, mas assurniriam outra forma, sem ligaçâo
direta corn espaços geogréficos e demográficos definidos. Essa
transformaçao seria cumprida independenternente de urn projeto politico,
como urn processo evolutivo natural, conduzido pela roda da história,
conforme a visào determinista do século passado. Nâo se trata da formacao
de novo império de amplitude planetaria, e aim da superação dos resquicios
dos poderes imperiais mediante a prevaléncia da racionalidade formal que
conduz a maxirnização da eficiencia no usa de recursos escassos.

Essa visão utópica constitui tão-somente urn exercicio de lógica inspirado
no principio de que o progresso e imanente a vida social e rnanifesta-se
sempre que o hornern se deixa gular pela razâo. A globalizaçao seria,
portanto, a porta de acesso a estrada real que conduz ao usa pleno das
potencialidades humanas, ou, para usar urn conceito rnoderno, sinalizaria a
fim da história.

A economia capitalista buscou desde cedo a frente externa para expandir-
se. A abertura para as transaçöes internacionais alcançou grande intensidade
no meio século que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, e as investimentos,
particularmente em titulos, crescerarn mais do que 0 comércio internacional là
ha alguns decênios. C que é realrnente novo é a montagem de urn sistema
produtivo transnacional e global cujo dinamisrno traduz-se em novo desenho
na alocaçâo geografica dos recursos e em forte concentraçao social da
renda.

o reforço das disponibilidades de recursos liquidos para investir produzido
pelo fim da Guerra Fria e a major concentraçâo da renda decorrente do
impacto das novas técnicas, particularrnente o avanço na eletrônica e nos
meios de comunicaçâo, consolidaram a posição das empresas
transnacionais. As estratégias adotadas par estas serâo de influência
crescente na alocaçâo dos recursos em todos Os paises, e não apenas nas
economias periféricas.

o modelo de industrializaçâo substitutiva de irnportaçOes estava lange de
haver esgotado suas possibilidades corno motor de crescimento,
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particularmente nos paises de mercado interno de dimensOes médias e
grandes. No caso do Brasil, que rnantém grande disponibilidade de solos
aráveis subutilizados e acentuada heterogeneidade social, o caminho mais
curto para o desenvolvimento continuarà a ser por muito tempo a dinarnisma
do rnercado interno. Certo, este nâo e a caso da grande malaria dos paises
do Terceiro Mundo, que dependern de integraçâo sub-regional ou de
privilegiar algurna atividade que se beneficie de vantagens comparativas
estéticas para aumentar sua inserçâo no comércio internacional. Exemplos do
primeiro caso sao o Uruguai e o Paraguai, que, ao entrar para a MERCOSUL,
removeram o maior constrangirnentO ao crescimento, que é a estreiteza do
prôprio rnercado interno. Exernplo do segundo caso é a opcão par uma zona
de processamento, como se observa em paises centro-arnericanos, 0 que
permite utilizar mâo-de-obra semiqualificada e barata, num processo de
inserção no grande mercado dos Estados Unidos.

A experiência nos ensina que a rnodelo de desenvolvimento deve ser
concebido a partir das peculiaridades de cada pals, tendo em conta Os
constrangirnentos do quadra internacional. Ora, a que estarnos
testemunhando é o desmantelarnento do modelo que permitiu a inserçâo de
paises da America Latina no processo de industrializacâo e a adoçâo acritica
de urna politica econôrnica que privilegia as empresas transnacionais, cuja
racionalidade sornente pode ser captada no quadra de um sistema de forças
que transcende Os interesses especificos dos paises que a integrarn. Trata-se
de prescindir de politicas nacionais de desenvolvimento, porquanto a
estratégia das grandes ernpresas transnacionais se sobrepOe ao ârnbito de
visão dos atores nacionais.

A primeira observação a fazer diz respeito ao tipo de racionalidade
econômica que tende a prevalecer. 0 conglomerado transnacional que
planeja a alocaçâo de recursos parte de urna visão da disponibilidade destes,
a qual escapa a percepção dos valores que cimentarn as nacionalidades Em
outras palavras: somente as sistemas sociais estâo em condiçâo de ordenar
a hierarquizaçâo dos valores substantivos. As atividades econOmicas
ordenadas pelos mercados traduzem valores dos individuos,
mocroeconâmicos, que são necessariamente heterogéneos e não
adicionàveis, exceto mediante urna reduçâo quantitativa. 0 valor de um
pedaço de pab, para urn faminto, nâo pode ser medido com a mesma escala
corn que se afere o valor da comida de quern nunca sentiu verdadeira fame.
Esse exemplo extremo nos permite perlustrar a complexidade do problema.

A empresa transnacional que agencia recursos originàrios de diversos
sistemas produtivos (mao-de-obra, tecnalagia, matérias-primas, ehcargos
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financeiros, etc.) pretende apoiar-se em critérios racionais. Mas coma ignorar
que corn freqüéncia se trata de integrar valores substantivos, tarefa que
pressupöe a existéncia de urna politica de desenvolvirnento nacional. Realizar
essa cornpatibilização e tanto mais dificil quanta rnais heterogénea é a
sociedade. All, onde prevalece a racionalidade formal das empresas
transnacionais, sempre existe urna arnpla margem de atividades
disfuncionais. Corn efeito, a avanço das empresas transnacionais nas
econornias que inciaram sua industrializaçâo ao impulso da substituiçao das
irnportaçOes assume a forma de degradaçao de segmentos irnportantes do
tecido produtivo, corn ampla criaçâo de desernprego.

Se observamos de perto 0 caso do Brasil, que, no periodo histarico anterior,
foi o pals do Terceira Mundo que construiu 0 mais cornplexo sistema
industrial, comprovamos que nosso Pals reduziu a eficiencia dos
investimentos financiados corn poupança prôpria, aumentou sua taxa de
endividarnento externo, viu crescer arnplarnente sua taxa de desernprego,
contribuindo tudo para uma baixa significativa de sua taxa de crescirnento.
Em sintese: a transição para a globalização faz-se a urn preço considerável.
E natural, portanto, que se indague como justificar esse sacrificia e a queni
ele beneficia.

A doutrina corrente apresenta-nos a globallzaçao como urn imperativo
tecnológico, portanto, inescapável para as econornias que aspiram a
desenvolver-se. Não perceber essa realidade seria submeter-se de forma
acritica aos preceitos ricardianos dos custos comparativos. Ora, a luta contra
o subdesenvolvimento so foi passive] quando se superou essa visâo
dogmática da divisao internacional do trabalho. 0 horizonte tecnologico indica
a direção do crescimento e abre urn campo de opcães. Cabe a politica
econOmica definir seu balizamento. A globalizaçao avancou corn grande
impeto nos decénios que se seguiram a Segunda Guerra Mundial graças a
politics de abertura dos mercados protagonizada pelos paises sedes das
grandes empresas transnacionais, que controlarn instituiçaes corno 0 antigo
GATT e a atual Organização Mundial do Comercio. Em outras palavras, 0
fator politico e a orientaçäo da tecnologia deram ao processo histórico urn
sentido crescentemente favorével as ernpresas transnacionais.

Nao resta düvida de que essas transforrnaçOes estruturais dos sisternas
econOniicos tern impactos desiguais nos paises que as vivern. Aqueles de
dimensOes econômicas rnédias ou pequenas, coma o Chile e a Costa Rica,
podem corn facilidade tirar vantagem do novo estilo de integraçáo
internacional, beneficiando-se de vantagens comparativas classicas no
quadro de zonas de processarnento. E fácil perceber que o fundamento da
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divisâo geografica do trabalho que está na base desse iritercâmbio é, ern
Ultima instância, a diversidade da dotação de recursos naturals e
diversidade da remurieração da mâo-de-obra. Sendo assim, a preservação
desse intercâmbio depende da persistencia nas desigualdades do custo do
trabalho. 0 Unico intercâmbio entre iguals seria aquele que se funda na
diversidade de dotacão de recursos naturais

A medida que desaparecern as barreiras tarifarias, surge urn tecido de
atividades econômicas cornandadas par empresas que fundarn a seu poder
no controle da inovagäo e na proteçáo do Estado nacional. A combinação de
recursos politicos e inovação tecnolOgica facilita o acesso aos mercados
financeiros. A empress !ransnacional recruta recursos produtivos em escala
global e está em condicoes de combinar rnao-de-obra de baixo preço corn
trabalho altamente especializado e pode rnininiizar as custos financeiros e
rnaxirnizar a rernuneraçâo do capital. Trata-se de urns organização horizontal
que opera mediante associaçOes variadas de alcance planetãrio. E essas
organizaçoes são entidades de direito privado, sem responsabilidade pUblics
que não sejam aquelas aceitas voluntariarnente.

0 desaflo que se apresenta atualrnente é o de identificar a lOgica imanente
ao agenciamento de recursos par esses complexos transnacionais. Trata-se
de novas formas de estruturação do poder capazes de sobrepor-se aos
sisternas tradicionais que são constituidos par empresas privadas de atuação
local e a Estado nacional. Sua força decorre principalmente da posição de
vanguarda tecnológica que ocuparn e da possibilidade que tém de rnudar a
localização de unidades produtivas diante dos custos relativos dos insumos e
de alteracoes nas taxas de cambio e de juros. Em sintese, a estratégia de
uma empress transnacional é algo de grande complexidade e pressupöe urn
forte entrosarnento corn as estruturas de poder politico sabre as quals tern
crescente influència. Explica-se assirn a debilitamento do poder sindical e o
declinio das poilticas de pleno emprego. Surge uma crescente margem de
flexibilidade na administração dos salários, o que engendra urna tendéncia a
concentração de renda que se universaliza. Em sintese, as modificacOes
fundamentals que estão ocorrendo tern lugar na esfera polItica de decisOes,
esfera que escapa a análise rigorosamente econômica. lsso explica o
aparente atraso da analise econômica na captacão das rnudanças em curso.

A visão prospectiva mais completa da area geográfica latino-americana
possivelmente e a apresentada pela CEPAL' na reunião da UNCTAD-UNDP
de fevereiro de 1999. As politicas econOmicas tendem a ser uniformizadas
para evitar formas bastardas de concorréncia e a politics rnonetâria perderia
relevãncia mediante urn processo de dolarização •que já se encontra
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avançado na maioria dos paises da area.

O projeto de monitoramento politico para modificar o modelo atual seria
levado adiante pelas empresas transnacionais, principalmente as north-
americanas, que representarn metade do total e contam corn meios politicos
para atuar na regiäo. A ação dessas empresas se desdobra atualmente de
forma sincrOnica, visando a trés objetivos estratégicos:

a) busca de eficiencia, o que significa dar énfase a tecnologia intensiva de
capital, corn vistas a competir nos mercados mais sofisticados;

b) busca de matérias-prirnas, visando a abrir ao exterior o setor produtivo
de minerais e combustiveis;

c) abertura dos mercados financeiros, das telecomunicaçöes, da
eletricidade e da distribuição de gas.

A ação das empresas transnacionais nesses setores levaria a urna efetiva
integração das econornias latino-americanas, ernergindo o dôlar como rnoeda
comum e assurnindo os Estados Unidos as funçOes de banqueiro central.

A análise dos efeitos que esse tipo de integração tern sobre os distintos
paises latino-arnericanos está por ser feita. Ja virnos que nos paises de
pequenos mercados são os recursos naturais nâo renovéveis e a
disponibilidade de mão-de-obra barata que balizarão a esforço das entidades
produtivas.

Os paises que já avançararn no processo de industrializaçâo principalmente
voltado para o mercado interno - a Brasil e 0 exemplo conspicuo - serão
confrontados corn urn dilema: optar pela linha mais facil de renunciar a urn
projeto práprio ou lutar para abrir caminho para privilegiar a desenvolvimento
do mercado interno. Na segunda hipotese, a acesso a vanguarda tecnolOgica
seré mais custoso, mas o desenvolvirnento será mais àutodirigido, e as forcas
que apóiarn rnudanças sociais, rnais participativas. Para os que adotam essa
posição contestadora, a história esta longe de apresentar-se coma concluida.

o objetivo que corneça a definir-se é a de caminhar para a instituição de
uma autoridade financeira rnundial, que poderá ou não ser tutelada pelas
economias dorninantes. Estas se prepararn para assurnir a controle das
atividades rnonetárias dos charnados paises ernergentes.

A consciéncia de que as estruturas atuais expôem povos ricos e pobres a
crises de custo social crescente está na origem de multiples iniciativas para
que se realize urn esforço cornum de reconstruçäo institucional. Para avançar
nesse terreno se requer espirito de cooperação, a fim de se conciliarem
interesses divergentes, e espirito de luta para que as que ocuparn posicão de
poder e tern mais arnplo acesso as fontes estratégicas de informação não
obriguem os débeis a aceitar mais urn desses "diktate" respansáveis por
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tantas tragédias histOricas.

0 FMI continua enfeudado ao Tesouro dos Estados Unidos e aos
interesses financeiros internacionais, o que impede de desempenhar
adequadarnente esse papel. Recenternente, deu-se urn passo adiante corn a
instituição de uma força de trabalho no Cornité Consultivo das NacOes Unidas
para Assuntos EconOmicos e Sociais. Esse órgão recornendou a instituição
de urna autoridade financeira rnundial corn poderes para definir padrôes de
regulação financeira. Parte-se da evidéncia de que o distUrbio que vivemos
deve-se a incapacidade do sisterna financeiro atual de prever e prevenir as
situaçOes caóticas. Entre as medidas sugeridas, inclui-se a criacão de fundos
de liquidez regionals, fundos que seriarn adrninistrados de forma preventive, e
nâo, para apagar incendios. Recomenda-se também a adoção de urn cOdigo
internacianal de conduta em rnatéria monetéria, fiscal e financeira.

Em urna época de transiçâo corno a atual, 0 mais importante é preservar a
rnargem de autonomia que nos permita utilizar o peso internacional do Brasil
para mobilizar e coligar forças na defesa dos interesses de povos que lutern
para preservar sua independéncia. A economia mundial é urn sistema de
poder engendrado historicamente, portanto, em transforrnaçào. Esse poder
pode ser virtual: a caso do Brasil e tipico pela diferenca que existe entre 0
poder que perrnanece virtual e aquele Clue se realiza plenamente. Em nenhum
momenta de nossa histOria, foi tao grande a disténcia entre a que sornos e 0
que esperavarnos ser.

Essa rninha mensagern 4 urn convite para que a reflexão continue.
Compreendarn que nem sernpre pude ser muito clara, mas Os que quiserern
estudar a assunto encontrarão muitas pistas pare seguir. Muito obrigado. (-
Pairnas.)

Palavras do Sr. João Camilo Pena
Sr. Presidente Anderson Adauto, Dr. Celso Furtado, meus senhores e

minhas senhoras, encontrei a poder intelectual de Celso Furtado em 1959,
fascinado corn o seu livro "Formaçäo Econornica do Brasil". Revendo, agora,
livros seus que Ii, ao longo de 40 anos, inclusive o seu recente "0 Capitalisrno
Global", encontrei caracteristicas presentes ao longo de todos Os seus
trabalhas. Urna obra coerente, que evolui buscando captar as novas
realidades; coerente sem ser estagnada. Urna obra competente, sen
sofisticacão e sem hermetismo; competente, porém, cornpreensIvel. Uma
obra vigorosa, que nac se atém a modismos, não se ilude corn consensos de
poderosos ou corn campanhas na midia; vigorosa sem ser espalhafatosa.
Resumindo: urna obra cornpetente, coerente e vigorosa.

Cidadäo do mundo, Celso Furtado influenciou a literatura ecohômica,
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recebeu hornenagens em alturas acadêrnicas e em sofisticados salOes do
murido. F urn humanista universal sern traços de provincianismo, mas sempre
se preocupou corn o seu Nordeste e corn o seu Brasil. Nacionalista ê,
sabendo que o mundo precisa de divisoes politico-administrativas, e nâo se
encoritrou pare isso nada meihor do que 0 Estado-Naçao - e nâo se
encontraré tao cedo. Corn sues fronteiras, suas leis, sues moedas, seus
lideres e seus hinos, Os Estados continuarào grartdes atores na cena
internacional mesmo corn a anunciada globalizaçâo crescente e, diz Celso
Furtado "precisam ser fortalecidos para esse paper"; "a vontade politica será o
fator deterrrijnante na arena internacional dos Estados. F as nacöes
continuarao corn suas tradiçoes e suas cancoes". Creio que o nacionalismo
de Celso Furtado tern algo a ver corn as tradicaes e as cancOes do seu
Nordeste brasileiro. Ha fios condutores unindo os seus trabalhos.

Ern toda a sua obra, Celso Furtado preocupa-se corn o espaço nacional,
sua organizaçâo, seus recursos naturais e construidos, suas rendas e
produtividades regionais. Preocupa-se corn a distribuiçâo de renda nacional.
Ocupa-se corn a inserção do Brasil na globalizaçâo crescente, "por
irnperativos tecnológicos", e, para essa adequada inserçao, receita rnais
produtividade sern obsessão corn cornpetitividade externa. Acredita que a
vontade politica e a vontade nacional farâo 0 Brasil ascender na comunidade
das naçães e propOe que o Estado cuide des questães estruturais.

Nesses canipos, Sr. Presidente, permitarn-me falar urn pouco sobre 0
futuro, oride, corno sabem, passarernos 0 resto de nossas vidas, nas quais 0
tempo é recurso natural nâo renovável - e precisamos us6-lo bern, para
crescermos corn mais equidade, para não serrnos exciudentes, e corn rnais
produtividade, pare nâo serrnos excluidos.

Planejamento, hoje, pare muitos, e atividade secundâria. Mercado,
estratégia, flexibilizacão, liberalismo, são conceitos que seriarn politicarnente
mais corretos. Näo sel, mas sei que é necessário no Brasil urn grande e
coordenado esforco descentralizado de levantarnento e busca de otirnizaçâo
de nossos recursos naturais não renovéveis e renováveis, assim como dos
recursos já construidos e dos valores culturais da nossa sociedade, tudo
acoplado a inexorabilidade do necessário esforço de desenvolvirnento
tecnologico. Não sei tudo, rnas sei que e necessãrio voltarrnos a levantar Os
recursos naturais renováveis e näo renovéveis. E necessário acopla-los as
nossas tradiçoes naturals e a urn inexorável desenvolviniento tecnolOgico,
para que nao nos contentemos corn o destino mediocre e subordinado a
interesses rnundiais. 	 -

Esse terna e, a meu ver, prioritãrio. Tivernos urn longo periodo dl? economia
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predatória, de desenvolvirnento não sustentével. Passar pare o
desenvolvirnento sustentável é urn objetivo do qua] não podemos nos dar ao
luxo de abrir mao. Urn parêntese: observadores internacionais não
incompetentes adrnitern a possibilidade de que - do rnesrno rnodo que hoje
fazern intervençoes extraterritoriais a titulo de defesa de direitos hurnanos -
outras etapas possarn trazer intervençOes extraterritoriais a titulo de proteção
do meio arnbiente.

A propOsito, lernbro-me de que Celso Furtado, é natural, estudou e
escreveu rnais sobre o Nordeste, rnas seria bom se se debrucasse sobre a
Amazonia, se ja não o fez, e publicasse a sua visão a respeito.

Como base pare esses estudos de levantarnento e busca de otirnização,
impoe-se urn aprimoramento do conceito original do IBGE, Geografia e
Estatistica: rnapear o solo, o subsolo, as florestas, as águas, o clime e
estudá-los, na busca de urn conjunto otimizado. E quanto ao trabalho do
hornern, horizontalizar e aprofundar o sistenia estatistico, absolutamente
degenerescente, rnissão hoje, se houver vontade, amplarnente facilitada corn
a informática, perrnitindo urn sistema descentralizado, atendendo a diretrizes
centrals. Sem asses levantamentos e sem o sisterna estatistico modernizado,
não saberernos quern sornos nern pare onde podernos ir. Insisto que a
identidade nacional é fortemente ligada a urn levantarnento dos recursos
naturals, renovéveis e não renováveis, a seu ocuparnento, a nossas tradicOes
culturais e so desenvolvimento tecnobOgico. Insisto ern que nosso sistenia
estatistico não nos permite, de rnodo algurn, conhecer-nos, entender-nos e
fazer corn que entremos no futuro corn dignidade e altivez. Alias, a Estado de
Minas Gerais precisa de forte ampliaçao do seu sisterna estatistico. Trocas
regionals, trocas inter-regionais, rnatrizes, estoques, fluxos, tudo isso e
fundamental, se quisermos entender o Brasil.

Senhores e senhoras, não sei muito, rnas, nessa altura da vida, sei que a
não-preparacão pare o nosso futuro e irnprevidencia, e estarnos
irnprevidentes em relação ao frituro. Em todos os carnpos brasileiros ternos
de buscar ser rnais previdentes. A começar pela prãpria irnprevidência da
Previdencia Social na Uniâo, nos Estados e nos rnunicIpios, hoje com deficits
escandalosos. Previdencia, sob certo aspecto, mede-se pebo estoque e pebo
fluxo de investimentos. Ora, e baixo o nosso estoque de capital bruto em
relacâo ao nUrnero de trababhadores. E muito baixo em relação a Argentina e
a toda a America do Sul, e é baixo a nossa fluxo de novos investimentos por
trababhador. Somos urn dos paises em desenvolvimento do rnundo corn
menor estoque e fluxo de capital por trabalhador. Somando-se a isso, e baixo
a nosso indice de escolarizacão, o que faz baixar o valor do nosso capital
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humano. Esses baixos investirnentos reduzem a produtividade e dificultarn o
aumento da renda "per capita", metade da qua!, digamos, vern das rendas do
capital. Ou seja, se queremos aurnentar a renda 'per capita", temos de fazer
crescer o estoque de capital. Isso e absoiutamente decisivo. Já nâo se pode
conviver pacificarnente corn a poupança negativa do Estado brasileiro, da
lJnião e dos Estados federados, nern corn a alta relação do custo sobre o
beneficio dos serviços prestados pelo Estado, ou seja, ternos baixa
poupança, baixo investimento por trabalhador, baixo capital humano por
trabalhador, e ternos urna forte poupança negative da União e dos Estados
federados e uma alta relaçao custo-beneficio. C Estado brasileiro tributa 32%
do produto e tern 8% de deficit. Consorne 40% do produto nacional, e não
presta serviço, de modo algum, a altura desses 40%. Temos uma altissima
relação custo-benefIcio do serviço pUblico brasileiro e poupança negativa. 0
deficit fiscal brasileiro é muito major do que o que a Estado investe. Poupança
püblica negativa e grave, gravissimo, e imprevidéncia.

Além disso, a empresa brasileira vem sobrevivendo a concorrência não
isonôrnica corn o exterior, mas, se, para sobreviver, ela muito aumentou a
produtividade do trabaiho, ern rnuito viu reduzida a sua capacidade de
reinversão de lucro, fonte importante de crescirnenta A empresa brasileira
tambérn está tolhida em seu crescimento pela absolute reduçao da sua
capacidade de forrnaçao de lucro, em concorréncia nao isonômica com a
exterior E pergunto: a familia brasileira ire buscar uma atitude mais
previdente com relação ao futuro, reduzindo 0 consurno e a desperdicio?

Ao falarmos em previdéncia, Dr. Celso Furtado, e necessário lembrar o
problema dos juros altos, que, no Brasil, parecem estar se tornando urn
aspecto estrutural permanente. Juros altos, causados por politicos e por
deficit dos orçamentos pUblicos, atraem empréstirnos externos e internos e
são muito apreciados pelos chamados investidores. São urn poderoso
instrurnento de combate a pressOes inflacionárias, rnas agern no sentido da
recessão. Como disse Lord Keynes, se a inflaçào é injusta, a recessão é
cruel. Terrivel dilerna!

Permito-me urn pouco de tecnicismo, corn uma rápida reflexâo final sabre
urn aspecto pauco cornentado, referente ao afastarnento do Estado na
construção cia infra-estrutura, transferindo-a a iniciativa privada. Ora, a area
privada, para suas decisoes, trabaiha corn tiuxo de caixa descontado. Por
exemplo, uma taxa de desconto de 12% ao ano, apOs 15 anos, reduzirá 0
valor de R$1,00 para R$0,16. Taxas rnaiores reduziriam o real a p6, em
rnenosdel5anos. 	 -

0 horizonte das avaliaçães privadas exige, para investinientos ern prazos
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rnais longos, que a taxa de juros seja mais baixa. Como a taxa e alta no
Brasil, a area privada ou obtem condiçoes de recuperar e rernunerar seu
investirnento corn lucros altos nos primeiros dez anos, ou não fara a inversao.
De duas, urna: ou aurnentarnos a poupança interna e baixarnos Os juros, ou o
Estado tera de financiar a empresa ou a si próprio a juros abaixo do mercado.
E urn dilema terrIvel: a transferéncia dos investimentos püblicos pare a area
privada exige a baixa de juros porque não trabalhará com horizontes acirna
de dez anos. Isso e muito grave e pouco cornentado. Esta situacão, hoje, no
Brasil, e muito visivel no setor elétrico, jâ corn forte carência de novas
investimentos em geração.

Senhores e senhoras, a Dr. Celso Furtado é coerente em sua evoluçâo
inteleotual. Sernpre teve uma visão utOpica, orientando-se por estrelas, e não
por nuvens. Sempre soube que utopias podem não ser atingidas, mas sao
boas conseiheiras para viagem, devem ser buscadas. Certarnente, as utopias
aliviam as agruras do mundo real, que, as vezes, força a desvios do caminho,
mas e importante haver o rurno. Dr. Celso Furtado, preocupo-me porque vejo
em suas tltimas obras alguns traços de arnargura e desencanto corn os
males da hurnanidade e, quiçá, do Brasil.

Ora, todos precisamos de suas mensagens utópicas, temperadas pela
experiência e anirnadas pela sue ccrnpeténcia. Que suas palavras venham
trazer a nós confiança no futuro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Aloysio Biondi
0 Prof. Celso Furtado começou dizendo que não ia se deixar tomar pela

emoção; faria uma exposição bastante teOrica, apesar da gravidade do
mornento. Quem ouve suas palavras finals entende o que estava dizendo. Em
nenhum mornento da nossa histOria, foi tao grande a distáncia entre 0 que
somos e o que esperâvamos ser. As geraçOes, inclusive a do ex-Ministro
Camilo Pena, que estão na faixa de 40 anos e 270 meses, como digo, 60 e 70
anos, assistimos a uma briga de décadas-do Brasil pare sair da condiçao tie
Naçao subdesenvolvida, sern indUstria, exportando produtos agricolas e
irnportando produtos industrials, para se tornar uma Nacao industrializada.
Em cinco anos, tudo foi destruido. Tenho a mesma sensação do Prof. Celso
Furtado. Em nenhum momenta da nossa história, foi tao grande a distãncia
entre o que somos, a que esperâvamos ser e o que estávamos prOxirnos de
ser, porque temos todos as recursos para isso. Este Pals foi destwido nos
ültimos cinco anos.

Queria fazer uma observação sobre a expasição do ex-Ministro Camilo
Pena, quando ele fala na imprevidéncia do setor póblico e no custo dos
serviços pUblicos. So gostaria de ressaltar que eu me surpreendo, porque as
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juros consumiram, nos Ultirnos cinco anos, 27 bilhOes, 45 bilhöes, 45 bilhoes,
72 bilhöes e 130 bilhaes este ano. Entãa, não tern nada que ver corn
imprevidéncia e corn 0 setor püblico - urn serviço que a nossa população nâo
tern -, mas corn essa politica de terra arrasada adotada no Pals, nos Ultirnos
cinco anos, quando sairnos de 25 bilhaes de juros e fornos para 130 bilhöes.
Nâo ha economia que gere isso.

Essa preocupação do Prof. Celso Furtado corn a distribuiçao da renda e a
criaçao de urn mercado interno é retratada ern estudo de sua autoria que deu
origem a criação da SUDENE. Eu o tenho guardado ate hoje, é urn dos textos
mais bonitos de Economia que conheço. As suas utopias são realizáveis. Ele
colocava não so a necessidade de combater o Iatifündio, que as esquerdas
defendiarn, mas também o reagruparnento dos rninifUndios, corn o
deslocamento de rnilhOes de farnilias para Os vales (irnidos do Maranhao. Isso
nao aconteceu. 0 que aconteceu foi as elites se doarern essas terras
devolutas. Virnos isso ha dez anos, ern Tocantins e ern Goiás. Não houve
reforma agrária no Pals, e as elites grilararn as terras, doararn-se as terras.

0 professor nos indaga se querernos ser urn pals de nova ou se queremos,
coma está na página 12, enibarcar nessa conversa de globalização, corn o
dOlar coma rnoeda e corn os Estados Unidos assurnindo não so as funçOes
de banqueiro central, corno tambern a de dono das nossas vidas, dos nossos
sonhos.

A globalizaçao nos foi vendida corn urna série de mentiras. E claro que eta
estava ai, é clara que esse dorninia do financeiro sobre a produçâo está al,
mas acho que ainda podernos tentar deixar de ser apenas urn pals
colonizado, porque este Pals tern todas as condiçOes para isso. No nosso
caso, houve uma série de mentiras para justificar o escancaramenta da
econornia.

Queria corneçar lembrarido que ha urn més a Secretario da Receita Federal
foi A. CPI do Congresso sobre a sisterna financeiro e disse que rodarn na
economia R$875.000.000.000,00 sem nenhurna tributaçâo, caixa dois. E
quase 1 trilhão, e rnais que a PIB nacional. Corn 10% de taxaçâo, ter-se-iarn
praticamente R$100.000.000.000,00, que e tarnbérn a arçarnento da Uniao,
tirando-se a previdéncia e os inativos.

Eu, realmente, sou urn conjunturalista, uma pessoa que leva cinco horas
por dia garimpando urna noticia e as dados falsos da economia. Tudo que se
diz no Brasil é rnito, que não se tern poupança, etc. E a Secretário da Receita
Federal diz que se tern R$875.000.000.000,00 girando sem nenhuma taxaçao
e que a trnposto de Renda do- assalariado brasileiro e dez vezes o do
argentina hoje, proporcionairnente. E diz tambérn aquela coisa fantastica, que
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ninguérn sabia, a respeito da qua] deve ter saido algurna portaria,
transforrnando-a em lei - que e o que se tern feito nos Ultirnas anos; ern vez
de a partaria regularnentar a lei, a portaria muda a lei - e sobre a qual todo a
mundo tambérn pode parar para pensar: nas privatizaçoes, o ágio é devolvido
ao comprador. Fiz uma pesquisa, durante cinco anos, sobre privatização, sem
"merchandising" para fazer urn livrinho, e nunca vi essa inforrnação nem 0
Secretário da Receita dizer que o ágio da privatização tarnbérn é devolvido
sob a forma de abatiniento do Imposto de Renda. Coma issa não é do
canhecirnento de ninguérn, deve ter saido urna portaria na surdina,
concedendo rnais isso.

Então, no caso da CEMIG, se houve ãgio, o grupo norte-arnericano vai
recebê-lo de volta. E, se riao houver dinheiro, coma é que poderernos brigar
corn a globalização? E a questão que a Dr. Celsa Furtado coloca: tenda
vergonha, tendo urna politica nacional, parando de pagar, para que comprern
de nós. No caso da CEMIG, nao sei quem viu, rnas toda a rnundo deve saber.
lsso se deu através de urn decreto do Presidente, cinco dias antes da sua
venda, autorizando a BNDES a emprestar metade da entrada. Na época, foi
dito que era metade da entrada; depois, qua era 75%. E a carta capital de trés
sernanas atrés revela que foi de 100%, sendo rnetade corn a taxa de juros de
longa prazo do BNDES e metade corn urna prornissOria de urn ano, corn
3,57% de juros ac, ano, ou seja, 3,5% de juros ao ano, para que urn grupo
norte-americano cornprasse 113 da CEMIG.

Eu não estou fugindo do assunto. Quero dizer que este Pals precisa ter urn
prajeta nacional e se defender do que está sendo feito. Isso não tern nada a
ver corn a globalizaçáo. Alern dos investimentos para a privatização, a
BNDES esté anunciando financiarnenta da exportação de autornOveis, em vez
de a montadora trazer capital. Se existe alguma justificativa para urna
multinacional, na globalização, coma a professor fala, e exatamente o acesso
que eta tern ao capital. Essa é a unica vantagern, entre aspas, que eta poderia
trazer para o Pals: seria o capital. 0 BNDES não fcnanciou a agricultura, e vat
financiar a exportação da rnontadora. Agora, val financiar as vendas no
rnercado interna. A mesma CEMIG - estou usanda exemplos rnineiros, não
sei quern viu - vai pagar 97,5% de seu lucro ern dividendos, em vez de
reinvesti-lo na ernpresa, e, é claro, 0 grupo norte-americana tarnbém vai
rerneter a equivalente a sua parte.

Então, a que é que isso tern a ver corn a globalização, 0 que é que isso tem
a ver corn a politica nacional? A nossa falta de recursos é ficticia. Estarnos
alirnentando as - grupos internacionais que estão entrando aqui, enquanta
poderiarnos estar usando esses recursos para ter urna palitica hacional.
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Ainda sobre o escancararnento des importag6es, gostaria de dizer que este
Governo, chegando aonde chegou, destruiu a alma nacional, ao jogar o
consumidor contra o empresário, ao jogar o consurnidor contra o agricultor, ao
jogar o contribuinte contra o funcionário pUblico, ou seja, as brasileiros já não
são urn povo, uma Nação, porque urn ache que o outro é o aproveitador, é o
safado. Perdemos a identidade nacional e, corn isso, aceitamos, por exemplo,
que as tarifas deveriarn ser rebaixadas, por causa da tal globalizaçao. you
dar apenas dais exemplos: para a rnaioria dos paises estrangeiros, para
entrar, hoje, no Brash, a tarifa charnada pelos econornistas de tarifa modal é
zero. Eles não pagam urn tostão de irnposto. Já na Coreia, a tarifa modal é de
23%, e, no Japão, de 16%. Esses governos protegern a sua indUstria e a sua
empresa.

Virnos que o rnundo está enfrentando uma fase de superproducao agricola.
Em outubro do ano passado, a comunidade econOrnica européia criou um
irnposto extra de 25% sobre qualquer irnportação, além de deles terem
subsidios para quase todos os produtos agricolas, para impedir as
irnportaçöes baratas, par causa da supersafra, para impedir que invadam o
seu mercado. Acontece 0 contrârio do que ouvimos durante esses quatro
anos no Brash.

Globalizaçao e esse fenOmeno que 0 Dr. Celso Furtado colocou: tentativa
feita por naçOes ricas, e suas multinacionais, suas trañsnacionais, de
dorninaren-i as economies locals, inclusive passando por dma dos governos
locals - corn o Banco Central americano ditando regras, ou corn o governo
americano ditando regras Mas, aqui, corn o biombo desse fenOrneno, este
Pals destruiu sua indUstria, o seu emprego.

A "Folha de S. Paulo" trouxe urna matéria rnaravilhosa, mostrando que 0
desemprego no Brasil não tern nada a ver corn a velocidade do emprego
mundial. Chegou a 5,2% do desemprego mundial, apesar de a nossa
população ativa ser pouco rnais de 3%. Para voltar a ser o que esperávarnos
ser, e preciso termos urn governo que se sinta brasileiro e que, diante da
globalização, adote o minimo das providéncias que Os outros paises
adotararn. 0 Presidente da RepUblica vai a Organização Mundial do
Cornércio e fez urn discurso criticando os subsidios dos paises ricos, dizendo
que eles gastam R$180.000.000,00 corn isso, ou seja, discute as barreiras
protecionistas. No rnornento seguinte, ele e sue equipe, a pretexto de que a
globalhzação destrôi qualquer apoio a econornia nacional, faz o que prega.

Em resurno, a opiniäo pUblics 101 muito rnanipulada. Sou jornalista e posso
avaliar como a irnprensa manipulou a opinião pUblica nos Ultimos anos.
Fomos preparados pare achar que a globalização era inevitàvel e que era
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assirn no mundo inteiro, sO que não e verdade. Os poucos dados que citel
rnostram que isso não e verdade. Perdernos a noçâo da realidade. Na época
do Ministro Carnilo Pena, por exernplo, havia urn programa de apoio a
empresa nacional. Tinharnos programas do BNDES pare a indUstria pesada,
pare a indUstria de alta tecnologia, alern de programas prioritârios pare os
setores que ocupavarn rnâo-de-obra. Não posso dizer que o papel da midia
seja exceto a "Folha de S. Paulo", so porque tenho urna coluna nesse jornal.
Estamos aqui para comentar a fala do Prof. Celso Furtado. Quando faco
palestras, pego o jornal de dez dias atrés e o do dia e mostro como o titulo é
mentiroso, coma o "leasing" é mentiroso. Não you mostrar so o "Estadao",
que bate qualquer recorde de manipulação, mas you mostrar a "Gazeta
Mercantil" e a "Folha de S. Paulo" tambérn, porque a opinião pUblica esté
sendo enganada realmente. 0 que estamos discutindo é a necessidade de
reconquistar isso, para nâo ser essa perspectiva corn a qual a Prof. Celso
Furtado nos acena, ou seja, ser uma colOnia do pals dominante, sejam as
Estados Unidos, sejarn as paises ricos, se bern que eu ache que seria
interessante que ele nos falasse o que aconteceu, durante este ano, na
Europa e nos principals paises governados par socialistas. Foram
pessirnamente noticiadas pela irnprensa nacional as decisoes de corneço de
ano, quando foi lançado o ouro, a prioridade pare a criação de ernpregos e o
abandono da prioridade da politics monetéria. Acho que estarnos reunidos a
fim de discutir se este Pals quer voltar a ser urn pals corn uma politica
econôrnica Não e verdade que não temos recursos. Muito obrigadcx

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Antes de prosseguirrnos, a
Presidéncia vai ler urn convite, que é extensivo a todos: "A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, a Instituto Cultural do Banco de Desenvolvimento
de Mines Gerais - BDMG Cultural - e 0 lnstituto de Projetos e Pesquisas
iecnolágicas e Socials - IPSO - tern o prazer de convidé-los a participar, nos
dies 7, 8, 13, e 14 de julho de 1999, as 19 hares, no Teatro da Assernbléia,
dos debates: Môdulo 1 - 'Desenvolvirnento, Federaçao e Mercado
Globalizado'; MOdulo 2 - 'Modelo Politico e Econôrnico e a Crise Nacional', Os
quais integram o Forum de Politicas MacroeconOrnicas Alternatives para o
Brasil".

Esclarecirnentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, darernos inicio a fase de debates. A

Presidencia inforrna ao Plenário que as participantes poderão formular
perguntas ao conferencista e aos debatedores. As questães poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente. Os telespectadores poderao faze-las
pelo telefone 0800-310888 ou pelo "fax" 031 -2907770.

a
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Para que possamos agilizar os debates, solicitanios aos participantes que
fizerem uso do microfone que se inscrevam previarnente, identifiquern-se,
sejam objetivos e sucintos, estando dispensadas as farmalidades das
saudaçOes pessoais. Cada participante disporá de 3 minutos para fazer sua
intervençâo. Tambem será reservado o tempo de 3 minutos para resposta.

Debates
o Sr. Presidente - A prirneira pergunta, destinada ao Prof. Celso Furtado, e

de Maria Adélia de Souza, da IJNICAMP e da USP: Nessa sua brilhante
reflexão sabre a futuro do Brasil e da America Latina, poderia o senhor
elaborar urn pouco sobre o significado, nessa prospecção, da influéncia da
Uniaa Europeia ou de uma aliança corn paises do Pacifico?".

o Sr. Celso Furtado - Creio que esse é urn tema que ninguém do Brasil esté
preparado para responder. Eu estive seguindo o debate da Europa e percebi
que as próprios europeus não sabem muito bern coma se situar nesse
recorte, nesse desenho rnundial que se está querendo defiriir. 0 que existe,
hoje em dia, é uma tomada de posiçâo em relaçâo ao dolar. A primeira opcâo
e dolarizar. Os europeus, ao criar urna moeda cornum, deram a primeiro
passo para a opçâo de nâo querer dolarizar sua economia. Querem, portanto,
reunir recursos corn o poder politico para evitar o processo de globalizaçao.

Voce tern em conta que, par toda a parte, a moeda tende a se unificar.
Como manter reservas, senâo em dOlar? Vejarn o que aconteceu na Asia.
Muitos paises da Asia entraram em urna crise séria. Tinharn acurnulado
reservas, mas todas elas foram, autornaticamente, transformadas ern dOlar. E
coma se todo a mundo soubesse que a poder politico que funciona é aquele
que emana dos Estados Unidos. Portanto, as Estados Unidos levam, hoje ern
dia, uma vantagem muito grande nessa discussâo.

Vejam a que aconteceu na Cirneira, no Rio de Janeiro: a poder politico dos
europeus se fragrnentou e nâo pesou muito nas discussOes. Os americanos
que ficaram por detrás do pano ficaram batendo palrnas, e a resultado foi
considerado uma vitória deles. 0 mundo está em transformaçâo. Saber o que
pode fazer o Brasil aproximando-se mais da Europa e muito dificit dizer,
porque a Europa está buscando, ela mesma, o centro de gravidade, está
buscando estruturar-se, ganhar confiança nela mesma. Vocés tern em conta
que criar urn superestado nacional de tipo novo, em paises corn grande
experiència politica e grande passado histOrico autônorno é rnuito dificil, rnas
eles estào avançando. Vivo 16 ha 20 anos e percebo que estâo avançando
perceptiveimerite e de forma significativa. Portanto, vamos seguir a politica
deles, vimos que não estão preparados para fazer concessOes rnaiores.

Aqui, na Cirneira, reuniram-se para urn debate, e foi preciso transferir .para
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daqui a alguns anos a tomada de uma decisao, näo se deu um passo adiante.
Houve muita boa vontade da parte de rnuitos europeus, mas eles rnesrnos
nao estão unidos, as interesses da Alemanha nao se coadunam corn os da
Franca em matéria agricola, e basta isso para criar urn desequiiibrio dentro da
prOpria Europa, o qual tern que ser resolvido politicamente, numa fase inicial.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Outra pergunta, tambérn
dirigida ao Prof. Celso Furtado, de José Aparecido de Padua, que é do
SINDIFISCO de Minas Gerais: "Corn a internalizaçao da econornia, a
'alavancada' peio avanço tecnoiôgico, sobretudo nas areas de informaçao e
rnicroinforrnatica, a que fazer para proteger a econornia nacional e a empresa
nacional e, ainda, privilegiar e estirnular o desenvolvirnento do mercado
interno?".

O Sr. Celso Furtado - Estirnular 0 desenvoivirnento do mercado interno e
alga factivei. Temos experiência nisso, a Brasil de hoje foi criado porque fez
essa opção, a industrializaçao brasileira foi urna opção politica. Segui isso de
perto, tendo sido Ministro na época de Juscelino, quando dirigi a SUDENE, e
me recordo da bataiha que tivemos para defender certas posiçOes no piano
internacional. Jusceiino Kubitschek teve uma visao muito clara disso, não que
ele tivesse chauvinismo ou nacionalisrno estrito, tinha uma idéia de interesse
nacional, assirn coma Tancredo. Entâo, isso é uma coisa de Minas, Os
politicos mineiros mais esclarecidos tiveram sempre essa posiçao.

Portanto, isso pode ser discutido. Mas, fora disso, não se pode discutir.
Esté tudo pendente, porque o Brasil tornou-se, par urn lado, uma grande
esperança para todos, e, viajando pelo Brasil, percebe-se que todos estão
esperando que a Pals tome urna posiçâo. Coma dizia a Biondi, a Brasil tern
um peso virtual enorme. Se tornasse posição, na America Latina, rnudava,
rnas, nos Ultimos anos, não tornou nenhurna posiçào corn relaçâo a grande
dificuldade que é a divida externa. E isso desde 1982. Quando se colocou a
crise de 1982, que acompanhei de perto, pois jé estava de volta, havia
recuperado rneus direitos politicos, podia escrever e participar dos debates,
houve urn tremendo pânico, pois ninguém tinha se preparado para aquilo e
era urn mornento de tomada de posição. Opinei ciaramente, dizendo que
tinhamos que definir nossos interesses, para que tivéssemos apoio dos
outros paises da America Latina. Fiz essa declaraçao quando estava em
Washington, e muita gente ficou contra rnim, mas o caminho era privilegiar a
visao nacional do mercado interno. No piano politico, as forças são
imponderáveis, dificejs de deiimitar, e a Brasil, que teve urn avanço muito
grande na criaçâo de uma classe industrial, teve, depois, uma paralisia parcial
nesse processo. A classe industrial brasileira, aparenternente e em grande
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parte, tinha desistido do mercado interno, preferiu associar-se aos interesses
internacionais e investir fora do Brasil. Quanto capital brasileiro, hoje, não está
registrado coma capital estrangeiro no Brash? Esse foi o declinio da classe
industrial brasileira.

A crise está despertando de novo. Tenho lido alguma coisa sabre isso e me
animo a dizer que está havendo urn despertar e urna retomada de
consciência de que existe urn potencial nacional politico a ser construido,
explorado e usado.

o Terceiro Mundo depende muito disso. E a Europa tambern. Nessa
confrontaçao corn os Estados Ur,idos, a Europa depende muito de que a
America Latina se configure. Mas as arnericanos deram a grande avançada
de entendirnento corn o Mexico.

Vivi no Mexico, conheço esse pals de perto. Era o pals que, certarnente,
tinha a mais clara consciência nacional. Aparentemente, está renunciando a
esse projeto, porque houve tal confusao de interesses corn a rnigraçâo e as
indOstrias americanas situadas no Mexico, que perderam a percepção disso.
Não creio ser definitiva essa renUncia. Fora do Mexico, ternos que pensar
numa aproximaçâo maior corn a Venezuela e ver 0 que se faz para recuperar
a Argentina, que està em crise séria. A Argentina é urn pals bastante
importante no cornércio corn o Brasil, mas está, digarnos assirn, entregue a
urna classe politica que entrou em decadéncia rapidarnente. E, sá agora, está
serecuperando.

E impressionante vermos corno a classe politica e importante. Na minha
opinião, o problema maior do Brasil decorre do fato de que, durante 20 anos,
congelou o seu processo politico. Então, ele não renovou sua classe politica.
Acornpanhei esse processo "bit by bit" e vi que houve urna selecâo negativa
de pessoat As boas foram perdendo espaço, e as outros, subindo. Entâo,
hoje ern dia, temos de trabalhar corn essa classe politica que esté al. Trata-
se, portanto, de reconstruirmos a classe politica, que e fundamental- Para
isso, precisarnos da mobilizaçâo da sociedade civil. Por outro lado, e preciso
repensar o Brasil numa visão nova. Mas isso e responsabilidade da nova
geração.

o Sr. Presidente - A prOxirna pergunta, de Hornero Brasil, é dirigida ao
jornalista Aloysio Biondi, de Homero Brasil: a globalizaçâo transformou o
mundo num grande cassino, once pouquissirnos ganham e muitos perdern.
Como lutar contra esse fenomeno mundiat organizado, se as resistências são
locals e dispersas?

o Sr. Aloysio Biondi - Vou responder sinteticarnente, porque não podernos
desperdicar a presença do Prof. Celso Furtado, que tern muito mais coisa
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para nos dizer.

Corn projeto nacional e corn vontade de ser brasileiro novarnente, conio
acaba de dizer o Prof. Celso Furtado, a Brasil tern condiçOes de ter urn
projeto nacional.

Queria falar novarnente sobre o petróleo. As perguntas são todas no sentido
de que a globalizaçño seria por causa da tecnologia. E a mentira vendida para
nós é que Os recursos naturais jà não tern irnportância, que 0 petroleo, par
exernplo, já não tern irnportância. Isso é urna mentira martelada pelos
neoliberais.

Todos pensam que o petrôleo serve para rnovimeritar autornOvel, mas se
esquecern de que os paises ricos do hemisfério Norte não tern petróleo. Os
Estados Unidos tern reserva para dez anos sornente. E todos se esquecern
de que a energia là näo e gerada par àgua de rio, mas de termeletrica corn
petrOleo, gas, carvao. Então, 0 petróleo continua a ser estratégico. Par isso
rnesmo, a Prof. Celso Furtado rnostra os setores em que, corn o pretexto da
globalização, esses paises e suas transacionais estão atràs. Etes nos
venderam a rnentira de que petrOleo, rninério, madeira e terra jé nâo tern
importância. A econornia dos paises ricos pára sem petráleo, porque a
energia deles e gerada a partir do petrOleo.

Prof. Celso, o senhor falou sobre a crise da divida externa de 1982. Talvez
o senhor gostasse de falar sabre o que estã acontecendo corn o Brasil em
terrnos de balanço de contas correntes. 0 senhor ye possibilidade de
continuarrnos nessa dependéncia?

o Banco Central divulgou, semana passada, o dfterencial de juros que a
Brasil está pagando para os banqueiros internacionais, acima da taxa dos
titulos norte-americanos. Ano passado, era 3 e 8; agora, em rnaio, estâ em 7
e 6. Os nossos ernprestimos estão sendo tornados a 15% ao ano, sobre uma
divida de 230. Professor, a crise de 1982, sabernos como foi. E, hoje, coma
esté?

o Sr. Celso Furtado - Ete sabe que ninguém tern resposta, porque isso é do
terreno da insensatez. Se me perguntam: "Por que 0 Brasil se endividou
tanto? Porque entrou em algurna guerra? Porque fez grandes investimentos?
Porque errou na alocação de recursos?" Respondo: Nada disso. Ele se
endividou porque aceitou pagarjuros de fantasia, que nenhum pals do mundo
pagou. Se você pergunta a urn funcionário do Governo brasileiro: "Par que
vocês aceitarn pagar os juros rnais altos do rnundoT, ninguem tern a
resposta. Todos dizern: "Não sei, aconteceu". Mas a responsabilidade foi do
Banco Central, que entrou nessa engrenagem e não pOde mais sair. Primeiro,
deveriarn tentar corrigir esse desequilibrio dinâmico. Coma rnostrou oAloysio,
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e já ft esse cálculo várias vezes, se persistirmos, par mais urn decênio,
nesse processo de endividarnento, todo o capital produtivo do Brasil terá sido
alienada. 0 Brasil nâo existirá mais. Sera uma ficção, para esses
estrangeiros, estarmos aqui explorando a mão-de-obra. Chegarnos a
conclusão de que estarnos caminhando para uma insensatez. Por que nao se
chega a urn acordo sobre isso? Par que nao se discute ease problerna? C
Brasil está se suicidando cam urna divida. Para as que nâo são econornistas
darei urna pequena explicaçãa. Nôs, economistas, ha niultos anos,
estudamos esse problerna da relação entre a produtividade e a taxa de juros.
Ora, o principio básico, que aprendemos e que nunca ninguém desmentlu, e
de que nenhum sisterna pode pagar mais juros do que obtern em
produtividade. Agora, admite-se urna rnargern, porque, por exernplo, se a taxa
de juros, que prevalece na Europa, hole, é de 4%, admite-se uma margern de
juros de 2%, par existir a risco de haver uma inflaçao estüpida e
imperceptivel. Mas, no caso do Brash, que tern juros de 20%, que
produtividade deveria haver para se pagar isso? E evidente que não he
sentido nern em formular essa pergunta. E a atual produtividade do Brasil é
zero. Ah, então este Pals é de mentecaptos. Ele é de todos nos, e não sornos
tao bobos assirn. Entâo, he uma responsabilidade e uma prestaçâo de contas
sobre isso. E precisa que vocé, que tern peso na imprensa, discuta o
problema e chame a atençâo para ele. Vi urna pesquisa que ele fez, que é
extraardinariarnente sistemática e lOcida, sobre esse problema. Portanto,
estão avançando na conscientizacâo, que é a mais irnportante neste caso.

A Sra. Ilma Arruda de AraUjo - Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de
agradecer ao Presidente, Deputado Anderson Adauto, pela oportunidade de
estarmos aqui, ouvindo o Prof. Celso Furtado. Ternos uma divida para corn o
professor, não em dinheiro, mas moral. Gostaria de cornentar o discurso do
Ministro Joäo Carnhlo, quando disse que as suas idéias seriarn uma utopia.
Penso que elas sejam sonhos possiveis de serem realizados. Utopia seria
imaginar que terernos governos e empresários que permitam que esses
sonhos sejam realizados. Gostaria de fazer a seguinte pergunta: A
globalizaçao e o nosso destino inevitável? Estarnos lidanda corn pressôes
insuperaveis? Além disso, gostaria de fazer outra . pergunta: Será que a
pracesso de globalizaçâo deve acontecer dessa forma? E mais: 0 senhor näa
acha que 0 acordo multilateral de investimentos, elaborado pelos 29 paises
mais ricos do mundo e negociado pela Organizaçâo para a Cooperaçãa e
Desenvolvirnento EconOrnico - OCDE -, e urn crime contra a humanidade?

0 Sr. Celso Furtado - Nâo vdu usar essa expressão "crime contra a
humanidade". mas estou totalmente de acordo corn a critica a esse
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entendirnento, que tern sido metido garganta a dentro nos paises pobres
pelos paises poderosos. Quando eles quiseram estender certos serviços
pUblicos, como a cinema e outros, na Europa, houve urn protesto tao grande.
dos europeus que eles voltaram atrás, rnas, quando se trata dos interesses
dos paises pabres, nao existe essa força polItica mobilizada.

Corn relaçao as outras perguntas, todos nos ternos nossas opiniOes, que
não pademos impor aos outros. Globalizaçao é alga curioso, porque a pals
mais globalizado do mundo O o Brasil, que foi criado pela globalização.
Quando os portugueses chegaram aqui, não existia nenhurn pals, ao
contrário do que aconteceu no Peru ou no Mexico. Nâo existia pals, apenas
existia urn espaco. Os mndios foram destruidos coma cultura prOpria, ou como
naçâo, e foi criada uma empresa. Primeiro veio a usina de açücar e depois
outros negOcios, e essa situação foi evaluindo ate formar a nacionalidade
brasileira, que é urn caso quase Unico de nacionalidade formada a partir de
tao pouco que chegou a ser tao grande, pois é urna das maiores do mundo
atual. Ter 180 rnilhOes de habitantes não e facil, quanta mais falando a
mesma lingua. 0 Brasil e urn fenôrneno. Apaixonei-me pela situaçäo ha rnuito
tempo, e vivo descobrindo rnais detalhes. Cheguei a campreender que tudo
aqui nasceu a partir da globalização, porque a Brasil nasceu corno negOcio
global. 0 primeiro grande negócio internacional agricola foi feito corn o
açücar. 0 Brasil financiou a irnportação dos escravos e criou a populaçâo
mestica brasileira. Tudo foi feito a partir da globalização. Portanto, ninguérn
deve vir dar liçöes ao brasileiro sabre o assunto. Essa e urna parte da histôria.

A outra parte é a seguinte: ate que ponto a tecnologia atual conduz
irnplacavelrnente a uma globalizaçâo? Essa e outra questao. Todos estâo de
acordo corn a existéncia de uma especie de imperativo tecnológico, porque a
econornia de escala e muito importante na economia moderna. Assim,
portanto, as ernpresas que crescem mais levam vantagern. Corn isso, todos
estâo de acordo. Ninguém está de acordo corn a fato de isso representar a
rnelhor forma de alocar recursos, ou de distribuir renda. Portanto, nâo se pode
partir de urn raciocinio puramente de lOgica econôrnhca para urn raciocinio
politico social. Quern quiser discutir que a renda e mal distribuida no Brasil vai
partir da globalizaçao? Todos podern dhzer que o Pals tern uma sociedade
inerte, corn três séculos de vida de escravidäo, depois de urna imigraçâo
européia pouco organizada politicarnente, mas todos tern que recanhecer que
o Brasil so pOde crescer para fora. Par exernplo, o que aconteceu corn o Pals
na prirneira metade do século XIX? Estagnou. Ate 1848, ele esteve
estagnado. Durante 50 anos, o Brasil nâo cresceu, porque nâo conseguhu
inserir-se ern uma linha nova de cornércio internacional. 0 açUcar lestava
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decadente. Ele tinha investido urn pouco ern algodão, mas a Inglaterra
também tinha colônias que produziarn esse artigo. Assirn, o Pals ficou bra do
comércio e entrou ern decadéncia. A explicaçâo do nosso atraso vem a partir
dal: em uma época em que o rnundo comecou a se transformar
tecnologicarnente, o Brasil flcou atrasado. Sá voltou a crescer quando o café
se rnanifestou, na segunda metade do sOculo. Al o Brasil corneca a crescer
corn o café. Mas o café proporciona urn tipo de crescirnento que não faz
evoluir a tecnologia, na quesiäo de produçâo. Trata-se de coisa rnuito
simples, pois o café se planta corn a dernanda de mao-de-obra, portanto foi
(jill, em certos aspectos, para o Brash. Mas urn pals não se desenvolve
sornente produzindo café, porque isso não abre espaço para a evolução
tecnologica diversificada. Isso tudo nós sabernos. Os brasileiros já estudaram
o desenvolvirnento econôrnico. Hoje ern dia, 0 pessoal fica levantando esses
fantasmas relativos a globalizacão. Nesse rneu trabaiho, estabeleci uma clara
diferença entre a globalizacão em nivel do sistema produtivo, que é uma
decisão microeconOmica, em nivel das empresas, e a globalizacão em nivel
dos sisternas produtivos, dos sisternas nacionais de economia, 1880 6 urn
fenomeno politico. Se os Estados Unidos permitissem a globalização,
tenderiarn a desaparecer, a se dissolver, porgue os Estados Unidos são urn
pals tarnbérn em formação. Hoje em dia, grande parte da população
americana não e integrada socialmente, vivendo nurn nivel de vida muito mais
baixo do que o restante da população. Existe urna divisão quase corno a
existente no Brasil. E urn pals muito heterogêneo socialrnente. Mas eles estão
alertas para isso e não permitem a adocâo de certas politicas que conduzam
ao agravamento dessa situacão. 0 exernplo rnais extrerno disso e o Japâo.
Todo mundo admira o Japão porque cresceu rnuito, globalizou-se, etc. Mas,
se forrnos olhar de perto, verernos que foi o pals que se globaiizou da forma
rnais seletiva, a taT ponto que a agricultura japonesa, grande produtora e
consumidora de arroz do rnundo, tern o preco desse produto rnuito mais alto
que os preços internacionais. Eles podiam beneficiar a poputação baixando o
preço do arroz, importando arroz, mas não o fazern, para não globalizar
nesse setor, porque isso Ihes tiraria a autonornia de decisâo. Se fOssemos
olhar o Brasil de perto, teriamos que aplicar esse mesmo tipo de critérlo.
Quando e que a globalização benef'icia o Brasil como sisterna econOrnico,
como sociedade? Quando é que beneficia algurnas ernpresas, corno no caso
dessa globalizaçao da indUstria autornobilistica? Beneficiou aigumas
empresas, mas não criou emprego, não criou riqueza especial para o Brasil.
Criou uma sangria de dOlares, porque a indüstria de automôveis, que era em
grande parte nacional, hoje em dia 6 internachonalizada. Como vocés vêm,
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esses ternas, quando eu, como professor, corneço a falar sobre eles, não
paro. Perdoern-me se estou falando mais tempo que o previsto, porque
existern outras pessoas que querern fazer perguntas.

o Sr. Presidente - A próxirna pergunta é também para o Prof. Celso Furtado
e e feita por Adriano Miglio Porto, da ATTAC-MG: "Como o senhor ye, no
quadro sôciopolitico rnundial atual, a possibilidade de se instaurar a taxa
Tobin para combater a misérha no mundo? Quem poderia gerhr e aplicar os
recursos gerados por essa forma de tributação? Apenas para esclarecer, a
taxa Tobin seria a taxa dos fiuxos financeiros internacionais. E como se fose
uma CPMF mundial".

O Sr. Celso Furtado - Essa ideia e de urn grande economista americano. Eu
o conheço e corn ele trabalhei, e é evidente que existe a necessidade de urn
disciplinamento nos fluxos financeiros, que deve ser estabelecido
internacionalmente. Todos os paises tOm interesse nisso. Os Estados Unidos
estão contra porque sOo, atualrnente, os grandes beneficiários da desordem
financeira. Mas todos as outros paises estão a procura de urn saneamento,
urna ordenaçâo; os asiáticos, particularmente. Portanto, esse é urn terreno
novo. Estabelecer urn sistema financeiro significa estabelecer tambem urn
sistema de poder. E quem vai mandar nesse sisterna? Foi o problerna que
coloquei diretarnente na rninha conferOncia: a criação de um sistema
financeiro mundial. As Nacaes Unidas jé tiverarn urna discussão sobre isso e
avançararn bastante. Mas ficarnos nos perguntando: quern vai mandar nisso?
E o Fundo Monetário? 0 Fundo Monetário é urn clube de ricos, monitorado
pelos Estados Unidos, sediado em Washington.

Os europeus não aceitam transformar a Fundo Monetário, em seu formato
atual, numa agenda mundial. Portanto, existe urn trabaiho politico a ser
realizado.

Sinto-me um pouco hurnilhado quando se discute esse problerna, porque
corn que forças politicas conta o Terceiro Mundo? São rnuito poucas.
Pertencia a essa cornhssão que reüne todos os paises do Terceiro Mundo,
asiáticos, africanos e latino-americanos, e fiquei perplexo ao saber do peso
do Brasil, da importancia que tinha a minha opiniâo. Era um pobre professor
que não tinha nenhuma força por estar desligado do Governo. Havia grande
interesse quando eu falava. Tinham esperança de que o Brasil definisse
algurna posição, liderasse. Quern vai liderar o Terceiro Mundo? Os outros são
muito divididos, são fracos, não tOrn classe politica articulada; perdoem-me os
africanos, rnas ninguém conta corn eles pam isso. Você flea dependendo dos
árabes, que são desunidos. Hoje em dia, dependern rnuito da China e da,
India, que são os dois paises do Terceiro Mundo que tOm peso e tern .comeco
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de deflniçao de politicas. Caberia ao Brasil aproximar-se desses paises. Isso
pesaria urn pouco, mundialmente na criaçâo de urn sistenia financeiro
internacional global que pudesse urn pouco de ordem e evitasse ease
carnaval, esse cassino que hoje são as bolsas e o sisterna financeiro
internacional.

o Sr. Presidente - A Presidencia informa sos participantes que a transcriçao
cornpleta da reunião seré publicada no jornal "Minas Gerais - Diário do
Legislativo" do dia 1717/99.

o Deputado Adelmo Carneiro Leao - Sr. Presidente, Prof. Celso Furtado, é
uma honra para todos nOs té-lo em Minas Gerais como nosso concidadão
mineiro. Quero tambérn saudar o jornalista Aioysio Biondi e recornendar a
todos as presentes que Ieiam o seu artigo de domingo passado na "Foiha de
S. Paulo", no qual tratou da questao do real. Gostaria qua o Prof. Celso
Furtado e o jornalista Aloysio Biondi cornentassem a questão de se defender
o que está sendo feito no Brasil.

Ternos urn diagnOstico de uma realidade trãgica, que nos afasta do nosso
ideal de urn pals soberano, de urn pals em pleno desenvolvirnento, que
poderia estar rnelhor do que se encontra hoje No entanto, estarnos corn urn
projeto em andamento par mais trés anos e rneio. Como defender esse
projeto? Onde està o nosso nücleo de resisténcia e de superação de
desafios? Na juventude, nos sindicatos, na sociedade niarginalizada e
desorganizada, entre as jornalistas, nas universidades? Onde está a forca
transformadora capaz de vislurnbrar essa realidade que al está para oferecer
ao conjunto do povo brasileiro uma visâo diferente da que esté sendo
irnposta, inclusive corn grande contribuição do sisterna de comunicação
brasileiro e mundial?

o Sr-Celso Furtado - Permito-me, Biondi, dizer de anternão que eu The
delego poder para falar em rneu name sabre esse assunto. Ele estA muito
mais - bern informado da atual reandade brasileira, acompanhando
diuturnamente esse processo, deduzo, pelo livro que ele acaba de publicar,
do que eu, que sou urn estudioso a distância. No essencial. corn o aue ele
disser estarei de acordo.

o Sr. Aloysio Biondi - Parece que opinar sabre o que fazer é bastante
complicado.

Jornahsta como o Prof. Celso Furtado, ele faz uma análise da realidade e
transrnite pars as pessoas, esperando que elas reajam diante dela. 0
jornalista que ainda gostaria que o Brasil fosse o que sonhamos ha vinte anos
tenta fazer a mesma coisa. Mosträ a realidade e espera que as pessoas se
mobilizem. Penso que a nossa opinião pUblica é bastante acornodada, e essa
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acornodaçâo veio ern função da lavagem cerebral dos Ultirnos anos. As
pessoas foram preparadas para aceitar tudo 0 que esté al. A manipulacão
continua. Hoje, par exernplo, as pessoas estão sabendo que o barril de
petroleo passou de US$20,00. 0 petrOleo está subindo desde janeiro. Subiu-
80%, e as jornais não deram uma linha, e não sei se o professor sabe disso,
porque ele não estava no Brasil. Houve a reunião da OPEP para reduzir a
producão, em 23 de marco. Mas, antes, ern janeiro, fevereiro, as blocos ja
tinhan decidido cortar a produção para que o preço subisse, e as nossos
jornais não derarn urna linha. 0 preço duplicou, e está todo rnundo sem
entender o porquê do aurnento do preço da gasolina. Ela subiu e vai continuar
subindo, e a brasileiro nao ficou sabendo que o petróleo duplicou de preço ern
três meses. Par que as jornais, ha quatro anos, a qualquer aumento da
gasolina, ficavarn histéricos? Par que o preço do petrOleo dobra e não sal
uma linha? E não digo na primeira pàgina, não. A "Gazeta Mercantil" dâ a
evolução do barril de petrOleo na seção "Mercados de Petróleo", mas fora dali
não tern uma linha. Isso porque a Governo ia leiloar as areas petroliferas, e o
Presidente da Associaçao Nacional do PetrOleo, genro do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ficava dizendo que 0 preço deveria ser
simbolico, sim, porque o petrOleo era urna porcaria, ninguém queria mais e
que estava caindo no mundo inteiro. Ele passou quatro meses repetindo isso,
ate o leilão ser feito. De onde viré a reacão a sua pergunta, não sei. Repito:
poucos brasileiros sabern que ternos poços de petróleo, produzindo 10 mil
barns ao dia, apenas urn pogo. E uma coisa que nern no Oriente Médio
existe. E anunciarnos leilOes dessas areas par R$50.000,00, e a sociedade
não reage. E preciso haver urn redespertar dessa sociedade. Não sei se
serão as estudantes, se sera a classe media cu as desvalidos, mas estamos
absalutamente anestesiados par essa lavagem cerebral dos Ultirnos anos, a
qual as melos de cornunicaçao se prestaram, sim, e muito.

0 Sr. Presidente - Recebernos de Uberlândia e de Feira de Santana, na
Bahia, duas colocaçöes, que não são perguntas, são cornentários. 0 Sr.
Domingos Marcondes, de Uberlãndia, rnanifesta a importância desta reunião
para Minas e pars o Brasil. Acredita que Minas Gerais tern todos as valores
pars sair da presente crise, valores humanos, rnateriais e culturais para
organizar uma politica macro-econôrnica e social que privilegie o povo, e não
as interesses politicos, independentemente da dependéncia ao capital
externo.

De Feira de Santana, o Sr. José Joaquirn, professor de nivel rnedio,
tambérn parabeniza a Assernbléia pela teleconferencia, pelo nIvel dos
debatedores e dos discursos, porque destoarn do discurso do Governo
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Federal e estã voltado mais para a questão social do Brasil-
Para o Prof. Celso Furtado, Arnald Pereira, de Brusque, Santa Catarina,

pergunta: Se o Brasil não pagasse a sua divida externa, 0 que isso causaria
ao Pals? Haveria retaliaçães?".

E também dirigida ao senhor, uma pergunta do jornalista Marcos Jorge:
"Gostaria que o senhor manifestasse sua opinião sobre a moratoria brasileira,
que, em rnédio e longo prazos, no meu parecer, é inevitável e talvez a (mica
saida para a crise de endividarnento em que estamos merguihados".

0 Sr. Celso Furtado - Vou me limitar a considerar a Ultima questao, uma vez
que as apreciaçöes anteriores são tomadas de posição positivas e não
carecem de comentários. Considero que a época de provocar uma rnoratOria
conflitiva passou. Digamos que isso poderia ter sido feito quando Sarney
sinalizou nessa direção, porque os Bancos ainda não estavam organizados
para se defender completarnente, nem o Fundo Monetário tinha conseguido
criar esse bloco niundial de poder. Hoje em dia, a situação é diferente, é
muito mais precária do lado do Brash. Mas queni olha para a frente percebe
que deve haver algum sentido nessa politica. Se chegassem da Lua ou de
Marie e perguntassem: Como se explica isso? Qual é a racionalidade dessa
politica?, diriam: Que politica? Todo dia se endividarn rnais. Qua[ é a
racionalidade disso? Minha opinião e que o objetivo é acabar definitivamente
com o sistema monetário brasileiro. Pretence-se liqUidar corn o sisterna, ou
seja, encerrar o espaço prôprio de politica monetária do Brash, que seria a
adoção do sistema colonial medieval ingles, na verdade, o que se charna
dolarização, hoje. Mas isso toma tempo, porque os arnericanos também
precisam se organizar para assumir esses riscos. A Argentina tern empurrado
a porta, quer passar, quer conseguir consolidar sua dolarização, e Os
arnericanos não querem. Provavelmente, pensam em fazer isso
conjuntamente com o Brasil. Nesse momento, o Brasil entraria em urn
sistema de tutela monetária. Acontece que a tutela monetária, em urn pals
socialmente hornogeneo, corn seus problemas resolvidos, como o Canada e a
Nova Zelãndia, não representa rnuito. Mas a tutela monetária em urn pals em
construçao, corn desigualdades irnensas e corn recursos enormes a
incorporar, corno e o Brash, é tirar da mao do Governo sua principal alavanca
de politica. Por que o Brasil se industrializou? Pela politica de diferença de
ágios, pelo subsidio simplista da politica de càmbio. Sabemos rnuito bem que
o Brasil tinha urna politica positiva. Aparentemente, ha quern diga que 0 Brasil
dernonstrou que não tern niaturidade nem capacidade para se autogovernar
nesse campo. E dificil, corn a rndeda moderna. E preciso conseguir uma
solução alternativa, que e urna tutela sob a forma de dolarização. A Argentina

813
jé aceitou; o Mexico está aceitando. Por que não o Brasil? Se se juntarern
todos, resolve-se o problema. Digo aos senhores que isso 0 cristalizar uma
situação de dependencia do piano politico do qual a geraçao se9uinte terá
rnuita dificuldade para se liberar. Portanto, estaremos cornprornetendo
seriarnente o futuro do Pals. Essa é a minha opinião, profunda e séria, depois
de muito meditar sobre o assunto corn todas as suas arnbigUidades. E dificil
explicar politica? Nâo e tao dificil de explicar. Assumam a posição deles.

0 Sr. Presidente - Pergunta ao jornalista Aloysio Biondi, do Sr. José
Roberto Medeiros, servidor pUblico estadual: "Observamos hoje uma ditadura
da midia nacional, em que a verdade das açães poilticas e governarnentais
são encobertas. Busca-se a destruição dos serviços e servidores püblicos.
Vende-se todo o patrirnOnho e as empresas püblicas a preços vis, corn a
desculpa de aplicar os recursos nas atividades essenciais; porém, pagam-se
juros aos Bancos internacionais e aumentarn-se escandalosamente nossas
dividas interna e externa. Sabernos que, nos paises do dito Primeiro Mundo,
qualquer governante que defendesse esse quadro estaria preso. Urna politica
de defesa dos interesses nacionais deveria incluir a construção de mais
presidios? Como conscientizar a população pam a necessidade de
construçâo de um projeto nacionalT.

A outra pergunta tambern e nessa linha, professor: "Nos anos 50 e 60,
vérios pensadores, principalrnente os reunidos no ISEB, consideravarn a
criação de uma ideologia o passo fundamental para a rnodificação da
realidade. Será que nos anos 90 não estamos em face de urna nova - e
perversa - criação ideolOgica, a ideologia da privatização e do desmonte do
Estado? Em caso afhrmativo, corno neutralizar essa nova ideologia?".

0 Sr. Aloysio Biondi - Gostaria de acentuar a gravidade do que o professor
disse aqui, que não acha que seja exatamente uma politica, e sim uma
destruição deliberada da capacidade do Brasil de fazer a sua prOpria politica.
Em resumo, corn toda a sua cautela, o professor está dizendo que ha
realmente uma espécie de conspiração. Nao 0 possivel que o que tern
acontecido no Brasil seja por incompetOncia ou burrice. Não. 0 isso, 0 urna
polItica de terra arrasada deliberada para entregar o Pals a tutela de urn outro
pals.

Essas duas perguntas voltam àquilo que estarnos dizendo de maneira geral.
Houve, sirn, urna manipulação. Como se pode reverter esse processo?
Haveria urna grande dependencia da imprensa, mas é evidente que existe
uma dependencia da classe politica também. Nesse aspecto, so para não
ficarrnos apenas pessimistas, acho que, na aproximação da eteição, ye-se
alguma mudança na base do Governo. Para rnim, o fato politico mais
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importante nas Ultimas quatro ou cinco semanas foi que a Oposicão passou
cinco anos querendo investigar o socorro aos Bancos por meic do PROER,
mas nunca consegulu. E, de repente, de urns hora para a outra, urns CPI
criada corn outra finalidade, que é a do Marka e do Cindam, estendeu suas
atividades ao PROER e, inclusive, charnou 0 Andrade Vieira para ser ouvido.
Isso nao se faz sem 0 apolo dos partidos governistas, já que eles são rnaioria.
Isso mostra bern o isolarnento crescente no qual o Governo vai ficando.

o que estarnos dizendo é que o debate precisa renascer na classe politics,
na classe estudantil. Acho que o papel da imprensa e fundamental, porque a
sua definicao já diz, e nieio de cornunicação, é a que faz a sociedade saber o
que está acontecendo. Não tenho formula. Temos de brigar de novo, cads urn
na sus area. Mao vejo alternativa.

o Sr. Presidente - Pergunta de Franklin Moreira, do SINDIELETRO e da
CUT de Minas Gerais, pars o Prof. Celso Furtado: "A verdadeira democracia,
corn mais poder as organizaçöes socials e populares, não e a carninho mais
viável pars a efetivação de urn projeto nacional soberano corn justiça social?".
F ha uma pergunta enviada por fax, pelo Sr. Edson, que diz: "Estarnos numa
transiçao economics, social e politica de profunda reflexão. Tens V. Sa.
algurna fOrrnula ou modelo qua harrnonizasse essas fases, preservando-se a
unidade nacional, dentro de urn projeto nacional?".

O Sr. Celso Furtado - Esses são ternas que provaveirnente serão
analisados ainda durante rnuito tempo. 0 que ha de concreto é que a Pais
scurnulou problernas em urna escala enorme e qua a classe politics atual
está desorientada. Como corneçar urns reaçao contra isso? Pela imprensa?
Na cátedra? Em debates intelectuais? Em conferéncias e em iniciativas como
esta, que permitern a participação de muita gente, pars que todos tornern
conhecimento do problema de maneira mais irnediata? Estâ tudo por fazer.

Eu me recordo de ter vivido urna situação parecida em relaçào so Nordeste,
na década de 50, quando in,sginei a criaçâo da SUDENE. Havia tantos
problernas na região que eu disse que seria necessário inventar qualquer
coisa que unisse rnuitas forças para conseguir mover o Pals e ajudar o
Nordeste. E consegul o apoio de grandes jornais. Isso é curioso, porque eu
nao pertencia a nenhum partido politico e nem tinha urn tostão pars gastar
corn a irnprensa. Dirigia urn grupo de trabalho do ( .... ) e comecei
simplesmente a mobilizar a imprensa. Consegui, através de grandes artificios.
Recordo-me de que o "Correio da Manha" era presidido por urn grande
jornalista, o Paulo Bittencourt. Fui visitã-lo, e ele era urn homem dificil,
irascivel. Acontece que corneçarnos a conversar, e vimos que tinhamos algo
ern comum. E que tinhamos estudado no mesrno "college" em Cambridge. Ele
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ficou maravilhsdo, fornos nos entendendo, e ele colocou o seu jornsl a minhs
disposição. E foi o "Correio da Manhã" o jornal que deu, de irnediato, todo 0
apoio, ern prirneira págins, pars o lançarnento de urna politics nova pars o
Nordeste, pars levantar a região. Corn o apoio da imprensa, a classe politics
levsntou-se rapidarnente. Foram muitos os politicos que me procursram.
Juscelino tsrnbern ficou entusiasmado, deu-me todos Os poderes pars
trabalhar. Assim, saimos e, bern ou mal, conseguirnos que o Nordeste, que já
estava he dezenas de anos em decadOncia, corneçasse a se recuperar e a se
desenvolver.

Então, isso me ensinou a ser otimists. Hoje ern dia, não sei por onde vai
começar a reacão no Brasil. Quem sabe ela não está começando hoje, aqui,
ern um Estado corno o de Minas Gerais? Estado qua tern tanta força politica e
tanta experiêncis politics, que e o mais importante. Minas e urn Estado qua se
interessa, que promove urn serninário corno este, convidando-nos para
discutir, sem querer fazer propaganda de nada, sirnplesrnente pars que
posssrnos compreender as dificuldades por que p5555 0 Pais. Isso foi feito
muito positivamente. Portanto, pode ser que esse seja urn pecado rneu,
original, rnas guardo meu otimisrno.

0 Sr. Gustavo Henrique Neves Machado - Boa-noite, Sr. Presidente, boa-
noite senhores debatedones, Prof. Celso Furtado, é urns honra pars mirn e,
acredito, para todos os que aqui se encontrarn tambérn t&-lo aqui. Gostaria
que o jornalista Aloysio Biondi me respondesse, tendo em vista a sua
condicão de jornalista. A rninha pergunta tern cunho social. A gente ye,
através dos rneios de cornunicação, dois rarnos bern definidos. Urn rarno, qua
acredita na politica social do Presidente da Repüblica, e outro, que a critica. A
gente ye, nos paises do Prirneiro Mundo, que tern urn PIB muito menor do
que o do Brasil, corno é o caso do Chile ou da Austria, que eles tern urn
sdiantado rnodelo social em relsção ao PIB. São paises que têm urns
distribuição de rends farta, pnograrnas de saUde e várias fonmas de
assisténcia que nós não conseguirnos pars a população brasileira. Pergunto o
seguinte: como podernos sair do Brasil atusl, transforrnando-o nurn pais que
tenha a tnadição sgricola voltada pars rninifUndios produtivos, que tenhs a
base da população trabalhando na area terceinizada, area de prestação de
servicos urbanos, e não so na area agrária, ou seja, terceirizando a econornia
nacional?

o Sr. Aloysio Biondi - Na vendade, isso e um prograrna econOrnico. Qusndo
a Oposiçao lancou urn prograrna econOrnico, toda a irnprensa ridiculanizou-o.
Como isrn criar3 rnilhOes de ernpregos, onde iniarn tirar dinheiro? Acho que a
nesposta deve -ser voltada so Secnetário da Receita Federal. Existe dinheiro
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para fazer Os assentamentos em São Paulo? 0 credito médlo para as familias
assentadas, que estão corn uma produtividade acirna da media, e de
R$900,00. Então, dá para fazer urna politica de apoio a agricultura familiar
também. Mais uma vez, existem as recursos, e so olhar o BNDES
emprestando R$1.700.000,00 para a Ford ou emprestando R$220.000.000,00
pare quem comprou as ferrovias paulistas. Quando a Prof. Celso Furtado fala
em concentração de renda no Brash, esquece-se de que a renda concentra-
se exatamente em politicas de crédito para grandes grupos. A cobrança de
Imposto de Renda é a menos progressiva de todos os paises. A aliquota da
pessoa fisica chega a 40%. Aqui fizeram uma reforma as avessas, e a
alIquota parou ern 25%. Nessa politica dos Ultimas anos, pagamos as juros
do crediário, 11,12% ao més. Os grandes grupos ganham camprando os
titulos do Governo a essas taxas altas. Então, a concentração da renda não e
uma coisa acidental. Ela acontece em funçao de uma politica econOmica que
usa todos as instrurnentos direcionados aos mesmos segrnentos da
sociedade. Nâo sei se dá para sintetizar, mas é uma questão de opção
politica. Vocé faz urna cobrança de irnposto em dma de quem tem. A
progressividade do imposto foi abandonada no Brasil, 0 crédito idem. Vocé
acaba tendo esse quadra ai. 0 crédito do ano passado, de 7 e 10 bilhôes, foi
para refinanciar divides. Não tivernos crédito rural coisissima nenhuma. Vocé
não tem uma politica econômica. 0 professor acha que estâo tentando
destruir a polItica monetéria do Brasil. Acho que estão tentando destruir a
economia do Brasil inteira, por tudo que vemos em todas as areas.

Sobre rnoratOria, you dizer o seguinte: da mentirada da imprensa, no caso
da RUssia, a noticiário internacional e todo direcionado, os jornais reproduzem
artigos do "Walt Street Journal", disseram que as US$22.000.000.000,00 que
o Fundo Monetario emprestou evaporaram. Insinuarn que é corrupçâo. 0
Fundo Monetario nunca liberou esse dinheiro para a RUssia. Ele liberou uma
parcela de 3 e outra de 8 bilhOes em julho, e ela decretou a moratOria em
agosto. Agora, a RUssia esta discutindo as 4 bilhOes, para quitar essa parcela
do ano passado. Eta não está pedindo rnais Os 22 bilhOes. Por qué? Por
causa do petróleo. A RUssia é grande exportadora de petrOleo, enquanto Os
Estados Unidos são o grande importador. A alta do petróleo é a fato
econôrnico do ano. Acredito que a nossa imprensa não disse isso. A RUssia
fechou um acordo prévio com as banqueiros, cinco dias antes do Real
despencar em janeiro. Os jornais não noticiaram porque não interessava ao
Governo que abrissern a discussã p sobre a possibilidade de decretar uma
moratoria, já que tinhamos chegado a uma situação inviavel. Não noticiaram
naquela época e não noticiaram depois. Vocé tern que achar isso no meio do
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noticiãrio.

O Deputado Edson Rezende - Primeiro, quero deixar clara a nossa
satisfação cam a presence do Prof. Celso Furtado em um momenta tao
iniportante desta discussâo. Dizer que a Assernbtéia Legislativa de Minas
Gerais tern curnprido seu papel, neste ano de 1999, levantando debates em
torno dessas questOes do pacto federativo, autonomia dos Estados,
globalização e filosofla neoliberal.

Queria fazer um comentário: corn a nossa presence na discussão do ataque
na Franca, identifiquei dais problemas que discutimos aqui. Conversamos
inclusive corn eles là. 0 prirneiro é o seguinte: a force dos meios de
comunicaçao neste final de milénio é urna force nunca dantes conhecida, de
tal maneira que chega a subjugar a force pessoal de todos nôs, a nossa
presenga nas was, nas instituiçöes. Onde estivermos, como a Aloysio Biondi
dizia, par onde partir, onde estiver ha indignação. Li também discutinios isso,
e eles falaram da mesma forma coma falamos aqui. Ou seja, com quern está
a poder da comunicação hoje? Não está conosco. Esté corn aqueles que
dominam o poder econôrnico e o poder politico. Queremos discutir também a
questao da nossa presença - onde estivermos fisicamente para discutir esses
problem as.

A outra questão que discutimos e a seguinte: como esta a mobilizaçâo dos
jovens na Franca, por exemplo, da juventude corn relaçâo a esquerda, corn
relação a presenca de confronto do modelo sochoeconOmico? Diziam tambérn
da dificuldade, muito maior agora do que no passado, de fazer a mobilização.
Quero dizer que, diante do poder dos meios de coniunicação, já nos
colocamos meio derrotados, achando que sera impossivel vencer os meios
de comunicação que dominam as informaçaea Mais do que nunca, estamos
num mornento em que a mundo esté para passar a poder da informaçãa, o
poder do convencimento. Esse poder do convencimento neoliberal subjulgou
naçães, subjulgou estudantes, subjulgou politicos, subjulgou cidadâos pela
repetição perrnanente, constante em quase todos as canals ou quase todas
as estaçOes de radio ou jornais que vao multiplicando essas idéias. Acho que
esse é a nosso grande desafio, ja que não temos conosco as meios de
comunicação, ou que pelo menos não temos a maioria.

Dr. Celso Furtado, acho que talvez o grande desafia seja acreditar no nosso
poder de persuasão e na nossa deterrninação no sentido de que a nossa
presenga fisica é que vai fazer yaler, olho no alho do cidadão; daquelas
pessoas que estão all, o que nos acreditarnos, no sentido de convencé-los de
que a união de tadas as forces de todas as entidades é que vai salvar 0
Brasil. Nesse sentida, acho que no Brasil a ernpresariada nacional tern que se
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dar conta de que e precise unir-se a todas as forças nacionais. Não interessa,
agora, qua[ a cor partidária, mas sim a salvacao do Estado nacional brasileiro.

Queria urn cornentário a respeito dessas questOes. Como o senhor ye a
força dos meios de comunicaçâo e o fato de nos sentirrnos melo fragilizados
diante desse processo.

o Sr. Celso Furtado - Estou de acordo corn o que o Deputado disse.
Gostaria de me fixar nesse ponto: a poder realmente nâo mudou muito de
mäos. No passado, chamava-se capital, de uma forma paga. Era o poder do
capital das grandes empresas. Hoje em dia, ele é muito rnais difuso, porque a
inforrnaçâo e controlada par circuitos e a poupança, que e o capital real, é
controlada par circuitos dificeis de serem detectados. Vejam a irnportância
das caixas de pensâo atualmente, principalmente nos Estados Unidos. Elas
tern urna rnassa enorme de Iiquidez, disponibilidade a curio prazo, corn a
preocupação Unica de maximizar lucros a curio prazo, a que cria grandes
dificuldades para que os governos tenharn uma politica rnonetária.

Portanto, he urna realidade nova que precisa ser estudada, mas vamos ver,
no fundo, a poder do dinheiro, corno dizia minha avO. Mas hoje é muito rnais
dificil de se precisar onde o dinheiro está escondido, porque urn fundo de
pensäo como esse da PETROBRAS ou qualquer outro grande fundo tern urna
massa de recursos que era usada, quando se privatizavam as grandes
indüstrias. Poder manipulá-los também era essencial. Independenternente de
tudo isso, diria qua se pensarnos serenarnente nesse assunto, chegarnos a
conclusäo de que o Estado nacional ainda é o grande instrumento de poder
de que podern se valer os povos pobres. 0 Estado nacional da Suécia nào
tern importéncia nenhuma, pals é uma sociedade rnuito rica, é hornogénea,
nâo tern problemas sociais rnaiores. Mas num pals corno o Brash, que tern
problernas de desuniâo social, de desentendimentos entre grupos e regiães, a
heterogeneidade social faz corn que o Estado nacional tenha urn poder de
arbitrio, que passa a ser fundamental para a existéncia do Pals. Como se
exerce esse poder de estado nacional? 0 que tivemos no Brasil foi urna
degradação do estado nacional, corn esse passar de 20 anos sem renovação,
corn os rnilitares no poder, a sociedade se distanciando do poder e a
preocupaçâo em desmoralizar o Estado. Portanto, é urn processo de
regeneraçào, de recuperaçáo de estruturas, de moralidade e de acreditar no
Pals. 0 que está diante de nos é o desafio que se coloca a classe politica.
Nâo e fácil dar uma resposta a sua pergunta e a sua inquietaçâo, p015 ela é a
mesrna minha.

0 Sr. Armando Costa - A perunta e dirigida a qualquer urn dos dois.
Jornalista Aloysio e Prof. Celso Furtado, nessa insanidade que esté aI - e
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todos falaram sobre a concentração de renda e a exclusâo social, e o senhor
ja falou sabre os Estados Unidos, onde nâo podernos andar na periferia das
grandes cidades a note, no Haden ou em qualquer centro, porque ha revolta
na sociedade -, corn tudo isso que vemos, e corn paises corn opiniOes
diferentes, como a ROssia, a China e, ate rnesrno, a India, corn rnuita bomba
atôrnica, a Russia corn rnais que a debra da quantidade de bomba atOrnica do
resto do rnundo, os senhores não tern rnedo de urn holocausto ou do reinicio
de urna guerra fria, em conseqüéncia dessa politica econãrnica e do dominic
irnperialista qua existe no rnundo?

0 Sr. Celso Furtado - Essa e urna pergunta que deixa intrigado qualquer urn
de nOs, rnas tenho a irnpressào de que entrarn em jogo as convicçães
fundamentals do hornern: ter ou nâo ter confiança no hornern. 0 hornem veio
pars quê? Urn agnóstico corno eu, que näo tern, propriarnente, urna religião
organizada, corno se orients nessa situacão? E muito fácil orientar-se quando
ha referéncias de parärnetros sOlidos, feitos pela fé, rnas sou de uma geração
que se acostumou a crer na razão e a ter confianca no hornern, achar que o
hornern tern recursos para resolver seus problernas e é a soma de todos Os
problernas. Ele e criativo, o desafio posto ao hornern terá sernpre a
possibilidade de urna resposta positiva, dependendo da açâo de alguns
hornens. Evidenternente, não basta ser hornem, é preciso, realmente, que
urna sociedade produza, digarnos, lideranças e instituiçOes que se orientern
no sentido de maxirnizar possibilidades para a hornern. De toda rnaneira, sou
de urna geraçâo que acreditava que a hornern nasceu para sobreviver e
construir urn mundo melhor que este. Portanto, a nossa responsabilidade é
deixar pam a prOxirna geraçäo urn rnundo rnuito rnelhor do que aquele que
encontrarnos.

Durante muito tempo, tive essa ilusâo. Hoje, já nâo tenho tanta certeza de
que o rnundo que you deixar para as rneus netos seré rnelhor, de algurna
maneira, do que o que encontrei. A ünicacoisa que p0550 dizer e que arnphiei
rninha area de ceticisrno, sern chegar ao cinisrno e sern ser descrente dos
valores fundamentals do hornern. Não faço concessOes ao que e essencial.
No rnais, cada urn encontra a seu caminho.

o Sr. Presidente - A Presidéncia inforrna ao Plenário qua urn nUrnero
bastante considerável de perguntas flcará sern resposta, em virtude de haver
se esgotado o tempo destinado 80 debate. Varnos formular a ültirna pergunta
ao Prof. Celso Furtado. E de Pedro Martins, de Caxias do Sul: "Se o Pals
acabasse corn o excesso de juros e impostos, nâo diminuiria a recessâo em
curto prazoT

0 Sr. Celso Furtado - Nâo. Isso nâo tern fundarnento. 0 que acaba corn o
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Brasil nâo SO Os impostos. Se nos endividarnos e continuarnos no processo
atual de endividarnento, calculo que, no final do prOxirno século, estarernos
corn patrimônio zero. 0 que charnamos de propriedade nacional seria inferior
a zero. Tudo seria papelada de divida para Os estrangeiros, tudo que é
relevante, tudo que é reprodutivo. Isso nurn caso extrerno de urn pals
cornpletamente colonizado. Mas não quer dizer que a populacao nâo teria
emprego. Kaveria emprego, corno houve nas colonias. Isso não tern nada a
ver corn a sobrevivência do Pals, mas muda a natureza do Pals. Quanta
diferença existe entre urn pals dependente e urn indeperidente! NOs, que
somos independentes, sabernos que elas existern.

Precisamos preservar a independOncia que nos resta e temos de lutar por
isso. Mas não tenho dUvida alguma de que, se o Brasil se endivida e as
credores se organizarn como estão fazendo hoje em dia, os acordos corn o
Fundo Monetário estão policiados, e, ern qualquer coisa que forrnos rnexer,
teremos de pedir licença. E val-se vendendo... Que grau de descapitalizacão
houve? Eu calculei que, de 23% a 46%, foi o capital nacional reprodutivo
alienado em 4 Cu 5 anos. Em 100 anos desse processo, vamos todos acabar
pagando aluguel, porque ninguém rnais vai ser dono da sua casa. E isso que
queria dizer. Não significa que eu fique rnuito pior, porque poderei ter mais
emprego do que hoje. So que a idéla de Brasil que tenho é que haverá
desaparecido, urna Naçao independente, corn destino próprio, corn urn povo
digno, capaz de marcar o mundo por sua experiência de originalidade, de
criatividade. Essa foi a fe que a minha geração teve cegamente no Brasil. E
isso teria que ser abandonado.

o Sr. Presidente - A Presidência val passar a palavra ao ilustre jornalista
Biondi, para fazer as suas consideracoes finals.

o Sr. Aloyslo Biondi - Volto a ler o final da palestra do Prof. Celso Furtado,
que, para mirn, e tudo: Em nenhurn rnomento foi tao grande a distância entre
o que sornos e o que esperávamos ser. Isso e terrivel para essas geracOes
que brigararn PCI urn Brasil diferente. Tento ser otirnista, rnas 0 problerna não
e discordar do professor. 0 problerna não e que, depois da ditadura, o que
restou era ruim, porque quern esté fazendo isso são os brasileiros, que, ha 20
anos, estariarn sentados aqui, conosco, dizendo as rnesrnas coisas. Essa é a
verdade.

Tanto o Presidente da RepUblica quanto a sua equipe econOrnica estavarn
na lute contra a ditadura e na luta por urn projeto nacional. Isso foi muito rnais
dificil de elaborar. Mas, tarnbem, sou otirnista, porque estou trabalhando corn
a molecada, lecionando. Pensó que essa geração nova não e tao
"arnericanOfila" quanto as pessoas pensam, apenas porque gostarn de "rock".
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Ternos de continuar lutando. 0 amigo Deputado, ao falar da forca dos meios
de comunicaçâo, não se lernbrou de que poderiamos ter tido urn rneio de
comunicaçâo, se as OposicOes brasileiras não fossern tao individualistas, tao
sectárias e tao dogrnáticas, corno o PT, que fica brigando corn o PDT, e a
Articulação, brigando corn o Refazendo e corn o Rernontando. Enquanto 0
pessoal do neoliberalismo, talvez movido pelo poder e pelo dinheiro, faz tudo
em conjunto, as esquerdas, desde que fol quebrado o monopOlio do petrOleo,
deveriarn ter entendido o que vinba, para lançar no seu melo de
cornunicação. Não conseguiu, ha quatro anos, ha trés, he dois e ha urn, e,
agora, está em discussão novamente, e já sabemos corno e. Precisamos
refazer a cabeça das Oposicoes tambérn. Obrigado. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, 0 Prof. Celso Furtado, para as suas
consideracoes finals.

0 Sr. Celso Furtado - Gostaria de agradecer a paciência de todos e o
interesse dernonstrado. Estarel sempre ao lado daqueles que querern lutar
por este Pals, que pertence a todos nos, ainda.

o Sr. Presidente - Caro Prof. Celso Furtado, prezado jornalista Aloysio
Biondi, gostariarnos de agradecer as brilhantes idéias e as propostas que Os
senhores nos apresentaram nests noite. Ternos certeza de que foram
plantadas sementes que haverão de frutificar ern novos eventos como este,
que, aos poucos, se espalharão por todos os rincOes deste Estado e deste
Pals. Obrigado pela generosidade e pela inteligencia dos senhores.
Agradecemos a todos que cornparecerarii e aos nossos telespectadores.

Encerrarnento
0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência

encerra a reunião, convocando as Deputados para as extraordinârias de
arnanhã, dia 7, as 9 e as 20 horas, nos terrnos do edital de convocaçâo, e
para a ordinária da mesrna data, as 14 horas, corn a ordern do dia ja
anunciada. Levanta-se a reunião.

COMUNICAQOES DESPACI-JADAS PELO SR. PRESIDENTE

c0MuNICAcOES

- Sr. Presidente despachou, ern 16/7199, as seguintes cornunicaçOes:
Do Deputado Marcelo Gonçalves, dando ciéncia a Casa do falecirnento do

Sr. Jurandir Mendes, ocorrido em 2816/99, em Capirn Branco. (- Ciente.
: Cliche-se.)

Do Deputado Mauri Torres,- dando cléncia a Casa do falecirnento do Sr.
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Sebastiâo Ferreira Alves, ocorrido em 11/7/99, em João Monlevade. (- Ciente. 	 BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 1999
Oficie-se.)

ATA

ATA DA 28a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 9/7/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Joâo Batista de Oliveira

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1 3 Parte: Ala - 2° Parte (Ordem do
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discussäo e Votaçâo de ProposiçOes:
Requerimento do Deputado Antonio Andrade; aprovaçâo - Discussâo, em 21
turno, do Projeto de Resoluçâo no 408/99; aprovação na forma do vencido em
10 turno - Discussäo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 187/99; encerramento
da discussao; discursos dos Deputados Hely TarqUinio, Rogérlo Correia e
Sebastiâo Costa; aprovaçäo na forma do vencido em 1 0 turno corn a Emenda
no 1 - Discussao, em 20 turno, do Projeto de Lei n o 238/99; aprovaçâo na
forma do Substitutivo no I - Discussão, em turno Unico, do Projeto de Lei no
343/99; questão de ordern; suspensâo e reabertura da reuniâo; discursos dos
Deputados Marcia Cunha, Hely Tarqüinio, Miguel Martini, Alberto Bejani e
Sebastiao Costa; apresentação da Emenda no 103; Decisão da Presidéncia;
encerramento da discussâo; requerimentos dos Deputados Rogério Correia e
Miguel Martini; deferimento; votacâo do projeto, salvo ernendas e destaques;
aprovaçâo; votaçâo das ernendas e subemendas com parecer pela
aprovação, salvo destaques; aprovação; votaçäo das emendas corn parecer
pela rejeiçio, salvo destaques; rejeiçäo; votaçao da Emenda no 103;
aprovaçâo; prejudicialidade da Emenda no 15; votaçâo da Emenda n o 7;
discurso do Deputado Rogérlo Correia; rejeiçäo; votacào da Emenda no 13;
discurso do Deputado Miguel Martini; rejeicão; votação da Emenda no 14;
discurso do Deputado Miguel Martini; rejeiçäo; declaracaes de voto -
Discussao e Votaçäo de Pareceres de Redacâo Final: Parecer de Redacâo
Final do Projeto de Resolucâo n o 408/99; aprovaçâo - Pareceres de Redacâo
Final dos Projetos de Lei n°s 187 e 238/99 ; aprovaçâo - Parecer de Redaçäo
Final do Projeto de Lei no 343/99; discurso do Deputado Marco Regis;
encerrarnento da discussão; aprovaçào - Encerramento.

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

Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Ambrásio Pinto -
Arnilcar Martins - Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Antonio
Roberto - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais - César de Mesquita -
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Cristiano CanOdo - Dairno Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Eduardo Brandâo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista -Fábio Avelar - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - Ivo José - Joao Batista de Oliveira -
Joäo Leite - Joáo Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henriquê - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo
Gonçalves - Márcio Cunha - Mârcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor
George - Paulo Pettersen - Rernolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiao Costa - Wanderley Avila

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9h14min, a lista de

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

ia Parte
Ata

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

? Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai

passar a 2a Parte da reuniâo, corn a discussâo e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que faz retirar da pauta o Projeto de Lei

n° 221/99, por não estarem preenchidos as pressupostos regimentais para a
sua apreciação.

-	 Discussâo e Votaçao de ProposiçOes
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Antonio

Andrade, em que solicita a inversào da pauta de modo que o Projeto de Lei n°
343/99 seja apreciado em ültimo lugar. Em votaçâo, o requerimento. Os
Deputados que a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussao, em 2° turno, do Projeto de Resolucâo n° 408/99, do Deputado
Alberto Pinto Coelho, que dispOe sabre o oferecimento de garantia em
operacão de crédito realizado entre a Estado de Minas Gerais e empresas
pübicas. A Comissâo de Fiscalizaçâo Financeira opina pela aprovaçâo do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussâo, o projeto. Näo ha
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oradores inscritos. Encerra-se a discussao. Em votacâo, a projeto. Os
Deputados que a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeta de Resaluçâo n°
408/99 na forma do vencido em 1 0 turna. A Comissâo de Redaçâo.

Discussäo, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 187/99, do Deputàdo Rogério
Correia, que institui o Programa de Formaçao do Patrirnônio do Servidor
PUblico Estadual, revoga a Lei n o 5.719, de 2216/71, e dá outras providencias.
A Comissâo de Fiscalização Financeira opina pela aprovaçáo do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno corn a Emenda n o i, que apresenta. Em
discussâo, o projeto. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discussãa. Cam
a palavra, para encaminhar, a Deputado Hely Tarqüinia.

0 Deputada Hely TarqUinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas
presentes nas galerias, esse projeto que institui a Programa de Formação do
PatrimOnio do Servidor Püblico Estadual foi proposto pelo Deputado Rogério
Correia, corn muita felicidade, buscando fazer cam que a dinheiro do PASEP
fosse utilizado pelos servidores pUblicos de Minas Gerais. 0 seu projeto
acerta na maioria de suas propostas, nias a ilustre Deputado Sebastião
Navarro Vieira propOs uma emenda sugerindo a criaçâo de urn conselho
gestor para fiscalizar esse dinheiro do servidor pOblico. Esse conselho
estabeleceria Os programas de qualificaçâo do servidor pUblico e tambérn
geraria empregos, criando condicOes para que a dinheiro voltasse para o
servidor pUblico. Tenho a impressão de que isso nâo tern acontecido na
prática e que o Gaverno Federal ira resistir a encaminhar esse dinheiro,
impedindo que ele seja destinado ao Governo de Minas Gerais e, dal,
diretamente ao servidor.

Então, a proposta do nosso ilustre Deputado Sebastiao Navarro Vieira visa
beneficiar diretamente a servidor pUblico. Estivemos fazendo algurnas
reflexOes, juntamente corn a Deputado Rogério Correia, e concluirnos que
seria uma boa iniciativa - teriamos que consultar os técnicos sabre a parte
juridica - a criaçia de urn fundo que fosse gerido por urn conselho. Esse
conseiho iria administrar-o dinheiro, a fundo. Al, sim, tudo ficaria a disposição
e sob a administraçâo do prôprio servidor pUblico. Em 1 0 turno vatamos a
favor do substitutivo, e esta Casa, através da base do Governo, aprovou a
proposta do ilustre Deputado Rogério Correia. Por isso, posteriormente

C iremos insistir. Vamos votar novamente contra esse projeto. Mais tarde, quern
C sabe, mandaremos para cá urn novo projeta de lei, para que seja aceita essa
-C iniciativa de criação de urn conselho para gerir a funda. Esta, portanto, é a

nossa posiçàa: permanecemos cam a proposta do Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Encaminhamos favoravelmente a essa proposta, que jé foi
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derrotada em 10 turno. Muito obrigado.

o Sr. Presidente (Deputado Joâo Batista de Oliveira) - Corn a palavra, para
encaminhar, o Deputado Rogérlo Correia.

o Deputado Rogerlo Correia - Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüinio,
ontern, na Cornissào de Fiscalizaçâo Financeira, através de urna proposta
rninha e do Deputado Mauro Lobo, encaminharnos, conjuntamente, uma
emenda ao projeto, exatarnente criando o conselho. E a Emenda n o i, que
está no texto. A ernenda foi aprovada, e o conseiho ficou inserido no projeto.
Esse conseiho terâ exatarnente a funçao de fiscalização, para 0 benefIclo do
servidor, dando-Ihe urna garantia a mais. Essa garantia já era dada pelo
Governo, mas desse conselho, além do Governo do Estado, da Assembléia
Legislativa e do Poder Judiciário, participaräo trabaihadores do Executivo, do
Legislativo e do Judiciário. Portanto, o conseiho fir-aria responsével pela
fiscalização da aplicaçao do beneficio. Assim, acatamos a sugestäo contida
no substitutivo do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, para
encaminhar, o Deputado Sebastiâo Costa.

o Deputado Sebastião Costa* - Acho que, corn essa ernenda, houve urn
avanço. 0 projeto, que nas ja achévamos interessante e oportuno, agora
ganha uma nova dimensão, corn a aprovacão dessa ernenda apresentada
pelos Deputados Rogerio Correia e Mauro Lobo. A ernenda, em parte, atende
ao que o Deputado Sebastiâo Navarro buscava para garantir urn fundo para
os servidores pUblicos. Nesse caso, votarernos favoraveirnente ao projeto e
pretendemos, no segundo semestre, se possivel, avançar urn pouco rnais
nessa questão. Ele avançou pouco e atende em pane ao que defendiarnos
corn o substitutivo do Deputado Sebastiâo Navarro. Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Em votaçâo, o projeto, salvo ernendas. Os Deputados
que oaprovam permaneçarn corno se encontrarn. Aprovado. Em votaçâo, a
Ernenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovarn perrnaneçam como se encontram. Aprovada. Pica, portanto,
aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 187/99 na forma do vencido em 1°
turno, corn a Emenda no 1. A Comissão de Redação.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 238199, do Governador do
Estado, que fixa a rernuneracão do cargo de Auditor-Geral do Estado. A
Comissao de Fiscahzaçao Financeira opina pela aprovacão do projeto na
forma do Substitutivo n o 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçào, 0 Substitutivo no 1,
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que 0 aprovam
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perrnaneçam corno se encontrarn. Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2°
turno, o Projeto de Lei n o 238/99 na forma do Substitutivo no 1. A Cornissão de
Redaçâo.

Discussâo, em turno ünico, do Projeto de Lei n o 343199, do Governador do
Estado, que estabelece as diretrizes para Os orçamentos fiscal e de
investimento das empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais para 0
exercicio de 2000. A Comissão de Fiscalização Financeira opina péla
aprovação do projeto com as Emendas n°5 16, 22, 60, 62, 68, 70, 72, 77, 83,
101 e 102; com as subemendas que receberam o no 1 as Emendas nOS 2, 4
11, 19, 26, 35, 55, 80, 81 e 100; pela rejeiçao das Emendas n

o
s 1, 3, 5 a 10,

12 a 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 36, 38, 39,40,42 a 47, 50, 51, 53, 57,
59, 61, 63, 65, 74 a 76, 78, 79, 82, 91, 96 a 99; e pela prejudicialidade das
Emendas n

o
s 24, 27, 28, 30, 32 a 34, 37, 41, 48, 49, 52, 54, 56, 58, 64, 66,

67, 69, 71,73,84 a 90, 93 a 95. Ern discussão, 0 projeto.
Questão de Ordem

o Deputado Miguel Martini - Estarnos ultirnando alguns entendirnentos.
Gostarlamos que V. Exa. suspendesse a reunião por 5 minutos.

Suspensâo da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidéncia, em atencão a questão de ordem suscitada

pelo Deputado Miguel Martini, vai suspender a reunião por 5 rninutos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estào reabertos os nossos trabathos.Com  a palavra, para

discutir o projeto, o Deputado Márcio Cunha.
O Deputado Márcio Cunha - Gostaria de me pronunciar em norne do

Deputado Miguel Martini e exaltar a irnportãncia desse projeto de lei.
Evidentemente, os Deputados haverão de nos compreender e ate de nos

desculpar, pois varnos gastar mais de 5 minutos para faze-b.
Meus queridos Deputados, gostaria de dizer a V. Exas., de urna forma

fraternal, que estou me sentindo como urn colegial que se prepara para sair
de férias. Não por ter findado 0 periodo, por poder estar corn a familia e poder
me divertir. A sensação que tenho é a do dever cumpnido.

Corno parlamentar que fui da Cârnara de Belo Horizonte por 16 anos estou
encantado com o trabalho, corn o esforço desta Casa, dos Deputados, da
assessoria, que, têm, efetivamente, procurado fazer urn trabalho serb. Isso,
sem düvida alguma, e rnotivo de orgulho para todos nós que hoje lutamos por
parlamentos mais fortes. Mais do que isso: podemos mostrar a populacão que
as Casas Legislativas representam Os seus anseios, Os seus desejos e que
são o estuário da esperança do nosso povo.
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Gostaria de cumprirnentar a todos Os Deputados, indiscrirninadarnente, que

neste prirneiro sernestre cumpriram corn o seu dever, vindo as reuniôes,
participando das diversas comissOes, aprovando diversos projetos. E claro
que tivernos problernas por ser o inIclo de urn Governo dificil, mas a verdade
e que percebernos a intençâo de todos os Deputados.

Sel do esforço da bancada do Governo, mas gostaria de cumprirnentar a
valorosa bancada da Oposiçâo nesta Casa, que, sern dUvida alguma, prestou
urn servico irnportante ao criticar, ao encarninhar as suas questaes, que,
rnuitas vezes, foram infundadas, rnas importantes para que tivéssernos a
chance de dirirnir as possIveis düvidas.

Lembro-me de uma reuniâo de que participei no Colégio de Lideres quando
o nosso estimado cornpanheiro, Deputado pela prirneira legislatura, Chico
Rafael, falava dos sonhos que o trouxeram a esta Casa. Todos nOs ali
tivernos urn sonho, e esse sonho se realizou ao participarmos desta
legislatura, para nOs, da prirneira, para alguns, de várias. E essa frase do
Deputado Chico Rafael me faz lembrar de Dom Helder Câmara, que nos
ensina que urn sonho solitário é apenas urn sonho, mas que urn sonho
coletivo se torna realidade. Entào, Srs. Deputados, se pudéssernos sintetizar,
expressar, expriniir numa lei Os flOSSOS sonhos de Deputados, sem dUvida
algurna, essa lei seria a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO Exatarnente
essa lei é a que trata de nossos sonhos, nos dá a direçâo, nos propOe 0

carninho. E através dela que realizamos Os flOSSOS sonhos.
E nesse sentido, Deputados, que quero cumprirnentar Os Deputados desta

legislatura. Fizemos urna pesquisa e me irnpressionou a participaçâo desta
legislatura na Lei de Diretrizes Orcarnentárias.

Tive a oportunidade de presidir na Câmara Municipal, por duas vezes, essa
mesma comissâo e disse que me entristecia muito o fato de Os parlarnentares
nâo se interessarern pela LDO. Em prirneiro lugar, porgue é uma lei
relativarnente nova, na verdade, foi concebida a partir da Constituiçâo de
1985. Alias, foi concebida nurna proposta de urn governo nao dessa forma,
mas de urn governo parlamentarista. E é par isso que no próprio ârnbito da
Constituicâo, essa lei trouxe inovaQoes, mas também algurnas faihas.

Insisto na importância dessa lei porque o orçamento e mais prético, mais
pragmático, rnas a Lei de Diretrizes Orçarnentárias. nâo. Ela expressa Os
sonhos do Legislativo, do Executivo e o sonho dos hornens e das muiheres
de bern que querern, efetivarnente, dirninuir a injustiça social no seu
parlamento, através de suas açoes. Essa lei, portanto, é de extrerna
irnportância para esta Casa, e de extrerna irnportancia pars a povo de Minas,
e 6 por isso que quero cumprirnentar essa Legislatura, pela participaçäo na
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Lei de Diretrizes Orçarnentárias, que, sem dUvida nenhurna, expressa a
vontade de todos nôs, independenternente de siglas partidárias e do Governo
ltarnar Franco, que tenta resolver os problernas que infelizrnente afligern
todos nos.

Durante as Ultirnos rneses, tratarnos nesta Casa de urn assunto de surna
irnportância para o Estado: a Lei de Diretrizes Orçarnentérias, que estabelece
as norrnas para o orçaniento fiscal e de investirnentos nas empresas
controladas pelo Estado.

A LDO, instituida corn a promulgaçâo da Constituiçâo Federal de 1988, é
uma lei que cornpreende as diretrizes gerais da adrninistracâo pUblica para o
orçarnento, ern conforrnidade corn as metas e prioridades estabelecidas no
Piano Plurianual de Aâo Governarnental e observadas as normas cia Lei
Federal n°4.320, de 17/3/64.

Pubhcada no "Minas Gerais" do dia 21/5/99, esta lei foi encarninhada no
rnesrno dia para a Comissão de Fiscahzaçâo Financeira e Orçarnentária.

Como Presidente da Cornissâo de Fiscahzaçâo Financeira e Orcarnentâria
desta Casa, no corneço do rneu mandato apresentei algurnas rnetas de
trabaiho para nossa Cornissão. Dentre elas, apresentel requerimento para
que se realizasse uma audiència pUbhca pars discutirrnos a LDO, audiéncia
essa realizada no dia 8/6/99, corn a presença de vârios Deputados,
assessores e servidores desta Casa.

Corn muito sucesso, conseguirnos mostrar coma é importante discutirrnos a
Lei de Diretrizes do Orçarnento. A LDO nunca recebeu tantas propostas de
ernenda coma neste ano. Em urn prazo de 20 dias, entre 25 de rnaio e 14 de
junho, conforme a art. 204, § 2 1, do Regirnento lnterno, nossa Comissão
recebeu 100 propostas. As estatisticas rnostram que a LDO de 1997 foram
apresentadas 27 ernendas; a de 1998, 50, e a de 1999, 17.

Dentre as ernendas recebidas na Comissäo, podernos destacar as que
foram apresentadas para as areas da saüde, do meio arnbiente, da rnoradia
popular, do desenvolvimento econômico e social dos municipios rnais
carentes do Estado, e prograrnas voltados para a desenvolvimento do turisrno
em todo 0 Estado de Minas Gerais. Esta Ultirna apresentada par rnirn e pela
nobre Deputada Elbe Brandâo.

Outra caracteristica deste projeto é a marca do Governo Itamar Franco. A
austeridade na fixação de critérios para a deterrninação de despesas, tendo
ern vista as dificuldades econömicas que o Pals e o nosso Estado
atravessarn.

Hoje, aqui nesta tribuna, fico feliz de comunicar a todos as Deputados que,
depois de muito esforço, a Comissäo opinou pela aprovaçâo do parecer sobre
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o Projeto de Lei no 343199, referente a LDO, que segue para apreciaçâo em
Ptenário.

0 objetivo de nosso esforço e duplo: colaborar corn a equilibrio des contas
do setor pUblico, mas garantindo a prestacao dos serviços de
responsabilidade do Estado e restaurando a sue capacidade de investirnento.

Muitos incredulos ainda duvidarn que arnbos Os objetivos possam ser
atingidos ao mesrno tempo, pois acham que para que o Estado posse cumprir
o seu papal, principalrnente o social, ele precise gastar mais do que arrecada,
rolar dividas sempre crescentes e administrar urn constante desequilibrio de
contas; o Estado moderno, porém, está consciente de qua se faihar no
alcance desses dois objativos a conseqüéncia pode ser a desestruturaçâo da
própria sociedade. Urn Estado que nâo consegue prestar as servicos básicos,
para as quals precisa investir e que geram deficit orçarnentário, nâo
comandará nunca urn povo organizado e satisfeito.

A LDO e indiscutivelmante urn instrurnento eficaz de gestâo do Estado
moderno. Fol criada exatarnente num mornento am que o Pals se redefinia
institucionatmente e vislumbrava urn novo horizonte para o administrador
pUblico. Já se antevia, portanto, nos foros de discussâo da Constituinte de
1988, que o povo, corn a democracia de volta as ruas e corn a grands
abertura pare informaçâo propiciada pelo avanço dos meios de cornunicaçâo,
passaria a cobrar cada vez mais de seus homens pUblicos a responsabilidade
que Ihes era outorgada nas urnas.

E exatarnente isso o que ocorre hoja As prOprias Casas Legislativas do
Pals sendo a de Mines Gerais urn dos melhores exernplos, colocam a
disposiçâo do cidadâo inforrnaçâo em quantidada e qualidade que lhe permite
saber e julgar a destino de seus votos. Os meios usados pelo Legislativo e
palo Executivo tern atingido toclas as camadas da populacâo, possibilitando
que a desempenho do poder püblico seja conhecido e avatiado pelos quatro
cantos do Estado.

Se a tecnologia hoje disponivel no mundo, acompanhada da efuciência
trazida pela abertura do mercado tornou a consumidor muito rnais exigente, 0
qua näo dizer do cidadâo que confia seu voto a nós, hornens pUblicos. Ele
tarnbérn, hoje, quer desernpenho e responsabilidade. 0 politico serb,
competente, como a trabalhador, a cornarciante a a empresáriO, tern de
apresentar resultados.

Ao opinarmos pala aprovacâo da LDO, estarnos propiciando a esta Case a
oportunidade de estabelecer as parémetros palos quals poderá julgar as seus
governantes e representantes. Estamos permitindo a criacäo de limites de
rasponsabilidade para 0 nosso prôprio desernpenho.
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E o que se espera de nós neste momento. E a resposta que darnos hoje a

sociedade por seu anseio de ver o Estado prestando as serviços básicos que
compOem a sua funçâo rnaior, mas dentro de lirnites orçarnentários qua
gerern e sirvarn de exemplo de equilibria e que não levern a economia
conseqüéncias danosas.

Dai a alegria que Ihes manifestei de ver a Comissâo, que tenho a honra de
presidir, opinar pela aprovação da LDO I já enriquecida pelas ernendas dos
Srs. Daputados. Considero urna vitOria para quem, em seu prftneiro mandato
nesta Case, vem trabalhando corn dedicaçâo em prol da transparencia e da
dernocracia e, principalmente, de urn Estado ëunipridor dos seus deveres,
sempre traduzidos ern objetivos claros e limites definidos.

Srs. Deputados, tenho a honra de conceder aparte ao ilustre Deputado
Dimas Rodrigues, companheiro da nossa bancada, due, sem dUvida algurna,
bra intervir juntamente conosco nesta rnanhâ de hoje em que estamos
encerrando as nossos trabalhos corn a votação da LDO.

o Deputado Dimes Rodrigues (em aparte) - Sr. Presidente, colegas
Deputados, Deputado Marcia Cunha, quero curnprimentá-lo pelo belissirno
trabalho due V. Exa. tern prestado a esta Casa e dizer que o senhor já
chagou a esta Casa corn urna vasta experiência porque foi Vareador por
quatro legislaturas, em Bela Horizonte. 0 Deputado Marcia Cunha realmente
é urn grande cornpanheiro.

Queremos também dizer que esta Case é uma escola. Aqub aprendernos
rnuito. Tamos uma grande assessoria. Sernpre digo em todos as recantos que
you, em todas as conversas de que participo que aqui näo ternos dificuldade
alguma, porque, realrnente, a assessoria desta Casa e muito cornpetenta.

Cuero so curnprirnentar V. Exa por suas palavras e dizer de minha alegria
em te-lo coma companheiro e coma grande amigo. 0 meu abraco. Muito
obrigado.

o Deputado Marcia Cunha - Sou eu quem agradece muito. Quero
aproveitar a oportunidade, e tenho certeza de que falo em name do rneu Lider
Antonio Andrade a de toda a bancada. Foi urna grata surpresa V. Exa. ter
entrado para nosso partido. Estamos orgulhosos de t6-lo coma companheiro.

Aproveito pare dizer aos companheiros do rnau reconhecirnento de que o
posto que ocupo hoje, como Presidente da Comissâo de Fiscalizaçâo
Financaira a Orçarnentária da Assernbleia, é urn posto da minha bancada.
Assim, quero curnprimentar e agradecer a nosso Lider AntOnio Andrade e a
toda a bancada, por ter-me escolhido para presidir a Cornissâo de
Fiscalizacao Financeira e Qrcamentãria.

0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva (ern aparte) - Muito obrigado, Excelência.
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Tambérn gostaria de cumprimentar a lustre Deputado Márcio Cunha, que,
sem dUvida alguma, tern sido, nesta Casa verdadeiro combatente, experiente,
respeitoso e ético. V. Exa. tern se revelado urn grande Deputado a frente dos
destinos de Minas Gerais. V. Ext disse que está encantado corn a
Assernbléia Legislativa de nosso Estado. Estou duplamente encantado, pois a
assessoria que nos atende e de primeira grandeza. Essa assessoria nos
conforta e, acima de tudo, glorifrca as ensinamentos estabelecidos em nosso
Regimento Interno. Parabenizo a todos as companheiros que conosco
caminham em defesa dos anseios do povo mineiro. Parabenizo V. Exa. par
seu grande trabaiho a frente do Legislativo e também congratulo-me corn
meus queridos e distintos pares que, igualmente, buscam soluçoes meihores
para Minas Gerais. Parabens par esse pronunciarnento. Se Deus quiser,
retornaremos em agosto corn grande disposicâo a frente dos destinos da
Assembléia Legislativa.

o Deputado Márcio Cunha - Sou eu quern agradece, ilustre Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, par V. Exa. ter-se dirigido tao carinhosarnente a rnim
usando as palavras do Deputado João Batista de Oliveira, V. Exa. também
parece que já é Deputado aqui ha muito tempo. V. Exa. tambérn está de
parabéns par seu desempenho, par seus projetos aprovados e par suas
iniciativas. Quero agradecer de coração.

o Deputado Alencar da Silveira JUnior (em aparte) - Quero parabenizar V.
Exa. par seu pronunciamento, pelo trabalho de V. Exa. nesses seis primeiros
meses de mandato. Sou sabedor da competéncia de V. Exa., do trabalho que
V. Exa. desempenhou na Camara Municipal, durante todos as anos como
Vereador. Quando V. Exa. aqui chegou, falava aos companheiros do
dinamismo, da experiência e da vibração de V. Exa., que faz corn seriedade e
eva ate a final tudo a qua decide fazer. Quero parabenizá-lo par esse
pronunciamento e pelo trabalho de V. Exa., trabalho este que todo a mundo
sabe que não e fácil, urn trabalho que busca urna certa seriedade e
cornpetència. V. Exa. faz parte de duas cornissöes; nurna delas, trabalho
junta corn V. Exa. Hoje V. Exa. busca as duas comissães, a de Turismo,
porque V. Exa. gosta de turismo, e a que V. Exa. preside. Gostaria de
parabenizã-lo. E par al mesrno. Pode ter certeza de que vai continuar
brilhando no decorrer do seu mandato. 0 povo belo-horizontino colocou-o
aqui dentro justamente para representá-lo. Muito obrigado. Falo ern meu
name e ern name do meu companheiro Dinis Pinheiro, em name dos
companheiros Ronaldo Canabrava e Agostinho Silveira.

o Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado. Sou eu quem agradece
ilustre Deputado Alencar da Silveira JUnior, carinhosamente conhecido entre
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nós coma Alencarzinho, que quase nao pode falar, tarnanha a intimidade e a
alegria dos companheiros em relação a ele. Agradeço e peço desculpas par
ter tornado tanto tempo desta rnanhã, rnas vi que era importante termas
agradecido, em name da Cornissão de Fiscalizacão Financeira e
Orçamentâria a participação de todos as ilustres Deputados. Muito obrigado.
Obrigado, Presidente, par sua paciéncia.

0 Deputado Hely Tarqulnio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste Vim de
sernestre legislativo, que se encerra hoje, gostariamos também de fazer
alguns cornentários sabre a LDO e a orçamento, que, é logico, virá no firn de
setembra para esta Casa. A LDO e a orçamento são uma cultura que se está
fazendo no Brasil, a partir dos anöes do orçamento. lsso vem aa encontro do
nosso parlarnento e é urna reflexao que todo o Brasil tern que fazer. A partir
daquela descoberta dos anOes do orçamento, procurarnos... Vejarn bern, é
aquilo que comentévarnos, ontem, sabre o grande problema da educação do
povo. Felizrnente, a Brasil está gastando urn pouco mais corn educacão, e, a
partir daquela época, corn aquela crise negra do parlamento, que foi
descoberta no Congresso Nacional, começou-se a praticar a cultura da LDO
e do orçamento corn muito rnais seriedade, porque a dinheiro do contribuinte,
quer dizer, as receitas que estão estimadas no orçamento e as gastos que
tern que ser definidos tern que ser colocados no papel. Isso é precedido pela
LDO, que é a lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece as metas e as
prioridades para 0 ano vindouro e a que vai ser enxugado no orçarnento.

Entao, quanta as metas e as prioridades, elas são as generalidades de
gastos, o que se vai gastar na educacâo, a que se vai gastar em estradas e
em diversos setores, principalrnente, no social, porque a nosso Pals tern que
equilibrar e prornover a desenvolvirnento social, para dar dignidade as
pessoas. Para isso, temos que ter regras cansistentes de convivência, que
nada rnais são do que urna Constituição que, lamentavelmente, ainda é
prolixa, urna Constituição que não resume as nossos costumes. E uma
Constituiçào que nao está atendendo as dernandas da modernidade. Ela tern
a escopo do próprio COdigo Penal, do prôprio Codigo Civil. Ela e toda prolixa.
Acreditarnos, sirn, no futuro do nosso Pals. Acreditarnos, sirn, nos
parlamentos. Cada vez rnais, as eleicoes estão procurando depurar a
parlamento, procurando escolher aquetes que melhor possarn servir ao povo
de forma objetiva, que tenham conhecimento, que tenharn cultura para isso.

Aqui, queriamos fazer unia hornenagern a urn colega nosso e, sobretudo, a
todo a nosso parlarnento. 0 Miguel Martini tern-se dedicado intensamente a
esse setor e, principalmente, a Cornissão de Fiscalizaçio Financeira. Essa
cultura da LDO precise ser exercitada ern todas as comissöes temáticas
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durante todo o ano, para que possamos estabelecer, sim, as metas e as
prioridades compativeis corn a realidade do Brash. Precisamos entender
melhor o orçamento. Ele ainda está engatinharido. A LDO ainda e uma peca
tarnbém de ficcao. Ela frxa generalidades, mas 0 orçamento, quando é
elaborado sintetizando o que foi feito na LDO, passa a ser urna referencia,
uma bissoIa para aquilo que tern que ser feito. Al está a responsabilidade
deste parlarnento. Trabaiharnos durante todo 0 ano nas cornissôes e em
nossas bases, ouvindo o povo e buscando as subsidios de cada regiäo para
a elaboraçao da LDO e para que se tenha, depois, oorçarnento regionalizado
e descentralizado, exatamente coma a Secretario Manoel Costa expOs nesta
Casa.

Essa cultura já vinha sendo aplicada por todos as Governos anteriores,
desde 1988, e as Secretarios tern-se esforçado nisso, mas, ao final de tudo,
acabamos tendo decepçâo corn o que foi proposto na LDO, corn o que foi
definido no orçarnento e corn o que se realizou Se fizerrnos uma cornparação
entre a que está na LDO e no orçamento e aquilo que se realizou, veremos
que, quando rnuito, apenas 10% do quefoi previsto se materializaram. I-là um
abisnio entre o que se propOe e o que se realiza.

Alerto as nobres pares pam que observern isso constanteniente. E preciso
que a LDO chegue a esta Casa e tenha mais tempo de ser analisada na
comissâo especial, de modo que tenhamos coma cobrar do Governo o
atendimento as necessidades de nossas regiöes.

0 Governo està propondo a arçarnento participativo, descentralizado e
regionalizado, o que aprovamos e aplaudirnot Mas que isso seja feito apenas
no ano vindouro ou daqui a dois anos. Está rnuito em cirna da hara para se
estabelecer a orçamento participativo.

Jà trouxernos a este parlarnento e as diversas comissOes todos Os
subsidios que recolhernos. Tentamos fazer as leis e as regras de convivência
dos direitos do cidadâo de acordo corn a realidade das nossas regiOes.

Fazernos aqui as leis que a sociedade reclama, mas, mesmo que
sancionadas, elas nem sernpre são aplicadas Prova disso é a lei elaborada
pelo Rogerio Correia que diz respeito a retençao do fundo do PASEP para ser
gerido por urn conseiho. Sabernos que a Governo Federal não vai concordar,
porque 0 clássico, no Brasil, e o caixa ünico. Afinal, somos urn pais pobre,
que arrecada pouco, cam populaçâo muito grande e corn indicadores sociais
sofriveis. 0 Governo Federal não vai abrir mao desse dinheiro, e a Governo
de Minas Gerais tambem vai reter o dinheiro, vai manter a caixa Cinico, não
vai descentralizar o dinheiro para a funcionario pUblico. Ternos certeza disso.

A LDO visa aperfeiçoar o orçarnento. Quando varnos aplicá-lo, so se

835
realizarn de 5% a 10% daquilo que foi consagrado nele.

E contra esse tipo de cultura que temos que trabalhar. Temos que fazer
corn que o Estado, de fato, seja transformado em direito constitucional, em
LIDO e ern orçarnento rnais realista. E, pelo que pudernos observar, as
ernendas que o Deputado Miguel Martini faz a LDO procuram tornar isso
possivel, permitindo ao Poder Legislativo fiscalizar aquilo que o Poder
Executivo està realizando e verificar se, realmente, está atendendo aos
anseios do povo de Minas Gerais.

Neste firn de sernestre, queremos dizer que a PSDB tern esse sentimento
em sintonia corn os Deputados que trabalharam para caracterizar na LDO as
reais necessidades do povo de Minas Gerais, que poderão ser executadas no
orçamento. Sinto que estarnos bastante distantes da realidade. Para rnim a
orçamento e ainda uma peça de flcçâo que deve ser cultivada no sentido de
ser materializada atendendo a Estado, de fato, no dia a dia. Todos devernos
nos debrucar sabre esse tema e trabaihar intensarnente para que Minas
Gerais tenha urn orçamento mais realista. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Para discutir, corn a palavra, a Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

corneçar este pronunciarnento solicitando que a Presidente da Assembleia
Legislativa reveja a resolução enviada ao Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira regularnentanda a funcionamento da comissão que
examina a LDO, para que, no final do ano, ao examinarmos a lei do
orçamento, o PPAG e ate mesmo o PMDI, não ocarra mais o que aconteceu
na cornissão.

o art. 204 do Regirnento Interno, em seu § 1 0 , é muito clara e ate rnesrno
enfatico: "A comissäo que examina a Lei de Diretrizes Orçamentãrias, 0 Plano
Plurianual ." - gostaria ate de ler na integra, para que não haja nenhurna
düvida dos Deputados em relação a isso, a que não foi curnprido na reunião
da cornissão que exarninou a LDO. 0 art. 204 diz a seguinte: "Dos projetos de
lei do Piano Plurianual, do Piano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, de
Diretrizes Orçamentarias, do orçaniento anual e de crédito adicional. Os
projetos que trata esta subseção serão distribuidos, ern avulso, aos
Deputados e as comissOes a que estiverern afetos e encarninhados a
Comissâo de Fiscalização Financeira e Orçamentãria para, no prazo de 60
dias, receberern parecer".

Prestem atenção, vejarn a clareza do artigo e do § 1 0: "Da discussâo e da
votaçâo do parecer na Comissao de Fiscalizaçâa Financeira e Orçamentária
poderão participar, corn direita a vaz e voto, dais membros de cada urna das
cornissôes permanentes as quais tenha sido distribuIdo a projeto, observado,
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tanto quanto possivel o principlo ca proporcionalidade das representaçoes
partidérias ou do bloco parlamentar".

E muito clara todo Deputado que estiver presente, designado pela sua
cornissão ou pelo seu partido, tern direito a voz e voto. Quando aprovarnos
esse texto - porque o Regirnento é votado no Plenário -, tinhamos em mente
isto: o malor nürnero de Deputados que pudesse participar cia decisâo, se
acatam ou nâo determinada ernenda, determinado parecer, que diga respeito
a coisa mais importante deste parlarnento, que e 0 orçarnento pUblico.

0 que acontece? A resoluçao cassou o direito de voto desses Deputados,
fazendo uma interpretaçao em prejuizo do pariamentar, porque aqui näo se
estâ dizendo que é so na cornissâo da qual ele faz parte. Aqui nâo se está
dizendo que o Deputado que està ali presente sO pode votar quando o
assunto diz respeito a sua cornissão. Nào se està dizendo 1550 nern
Ievantando dUvida corn relaçâo a tal coisa. 0 que aconteceu? A reuniào
aconteceu de maneira que so a Comissao de Fiscalizaçao Financeira
discutiu, encarninhou e votou. E os outros Deputados que estavarn là? Os
Deputados Sebastiao Costa e Carlos Pimenta queriarn encarninhar e nao
puderarn faze-b.

Esse fato não pode se repetir, Sr. Presidente, sob pena de entrarmos corn
urna açâo para a anulaçao desse tipo de coisa, porque o direito do
pariarnentar està cassado. 0 Regimento e muito clara: corn direito a voz e
voto". A (mica exigencia que ele faz e que se observe, tanto quanto possivel,
a representaçâo partidérla. E isso foi atendido. Entendo que a trarnitaçao
desse projeto na Cornissao de Fiscabizaçao nào ocorreu da maneira coma o
Regirnento prevê.

Em segundo lugar - e jà chamamos a atenção para isso -, não houve uma
vaiorizaçào dessa reuniâo, como deveria haver. Na Inglaterra, Srs. Deputados
- e e ciaro que estarnos falando de urn pals rnais avançado -, a grande festa
do parlamento e o dia em que se vota a LDO ou a lei de orçarnento. E está
correto esse raciocinio, porque a que estarnos fazendo aqui senâo dizendo so
Executivo o que ele tern de fazer e depois fiscalizando se ele está fazendo de
acordo corn o que estamos dizendo? E isso e expresso no momenta em que
votamos o piano plurianual, a LIDO, a PMDI e a lei de orçamento. E a grande
festa do parlarnerito, sim, e, vejarn os senhores, nern a televisao estava là
para noticiar, nern para fazer algurnas tomadas cia reuniäo.

Em terceiro lugar, nâo cabiam todos as Deputados que queriam estar au.
Houve urna desatençao, e tenho certeza de que, sensivel como é o nosso
Presidente e sensivel corno e a Presidente da comissào, esse fato não se
repetirá nas próximas vezes. Mas ha urn fato interessante, que é digno de
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eiogio para todos nós, pariarnentares. Nunca houve tanto interesse dos
Deputados na apreciaçâo e na votaçâo da LDO. Significa que as Deputados
estâo percebendo a grande importância do orçarnento pübhco, a grande
importância da participacâo efetiva dales na discussâo e na aprovaçâo do
orçamento püblico. Talvez urn projeto de LDO nunca tenha recebido tantas
emendas corno recebeu esse ano. Se nao meengano, as ernendas passararn
de 100.

Queriarnos fazer esse registro aqui e dizer que, pars a votacâo da lei de
orcamento, do piano plurianual e do PMDI, não vamos aceitar que seja da
forma como aconteceu nessa reuniâo, porque isso é urna desvalorizacão do
Poder Legistativo.

Gostariamos de dizer que, no periodo infiacionário, nunca houve urns lei de
orçarnento que pudesse ser cumprida de fato. As leis de orçamento que
vietarn pars esta Assernbiéia, para o Congresso, para todos as lugares erani
realmente mera peca de ficçào, porque era impossivel planejar corn 40% de
inflaço mensal. E impassivel fazer quaiquer previsâo corn urna inflaçâo tao
alta. Mas al veio a periodo da estabilizaçâo cia econornia, corn a inflacâo
variando na ordern de 10% ao ano. Agora là e possivel planejar. Mas qual é a
duficuidade que ternos encontrado? A falta de planejarnento pQbbico.

Temos ate urna anornaha nessa questào de lei.
Votarnos uma LIDO qua ire orientar a orçarnento, rnas ainda não votarnos a

piano plurianual. E a que é que acontece? Pela lOgica de nossa Constituiçao,
deveriamos ter, prirneiro, urn piano rnineiro de desenvoivirnento integrado. Em
segundo lugar, terlamos que ter urn piano plurianual de açâo governarnental
para quatro anos. Em terceiro lugar, votariamos a LIDO e, finaimente, a lei de
orçarnento. isso porque a lei de orçamento deve ernanar do piano plurianual,
que, par sua vez, deve emanar do piano rnineiro de desenvolvimento
integrado.

Entretanto, ja votarnos uma LDO que fala corno deverá ser a orçarnento
püblico sern sequer conhecer o piano plurianual. Esse defeito nào é de Minas.
E urn defeito da Constituiçâo, urn problema do Congresso Nacional. No
passado, tentamos fazer urna emenda aqui, pare corrigir isso em nossa
Constituiçâo, rnas estarnos aguardando que a Lei n° 4-320, do Congresso
Nacional, seja rnodfficada, através do PLC n° 135, que está sendo discutido e
para a qual Minas Gerais ofereceu muitos subsidios. Entâo, ja temos essa
anornalia.

Agora, corn o que e que depararnos na hora de discutir a LIDO e de votar a
orçarnento? Corn urna faith de rnecanisrnos par parte da Assembléia
Legislativa para reabizar a efetivo controle do Executivo. Vejarn Os senhores
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que o Poder Executivo, que antes mandava quaiquer coisa para a Assembléia
Legislativa, continua, de algurna maneira, fazendo isso, porque a Lei n o 4.320
diz que a receita tern que ser igual a despesa. E o que é que estã
acontecendo? 0 Estado está operando corn deficit em torno de 1 bilhao. Al,
vérn os benditos "restos a pagar". Entao, terrninamos dezembro dando a
impressâo de que o orçarnento terrninou zero a zero. Na verdade, ele ficou
corn menos 1 bilhâo.

E, ao inves de resolverrnos esse probiema, continuamos jogando-o para 0
ano seguinte, fazendo urn orçamento de trás para a frente. Diz a Lei n° 4.320
que devernos estirnar a receita e fixar a despesa. Entâo, Os técnicos pensarn:
qual é a despesa que varnos ter? Corn base nisso, fixarn a receita,
estabelecendo-a igual a despesa. Onde está a lOgica? Eta nao existe. Essa
receita nao existe. Ela foi feita somente para empatar. Entâo, existe ease
problema que a lei que vier a rnodificar a Lei n o. 4.320 deverá resolver. Ternos
que acabar definitivarnente corn isso. "Restos a pagar" é urn absurdo. Não
existe isso. 0 orçamento e pare ser executado durante urn ano. Entâo, a
receita de janeiro a 31 de dezembro é 0 orcamento. 0 que não der para
realizar sera parte de outro orçarnento. Não dá para "ernpurrar corn a barriga"
porque ternos urna superestimativa de receita e, se ela não acontecer, todos
Os outros rnecanisrnos que facilitarn 0 descontrole aparecem.

Então, vejarn os senhores: eu conheço o projeto da nova lei e ele diz que
nao basta estirnar a receita. Existem parârnetros para estimar a receita. Isso
nao pode ser feito ao bel-prazer do Governador ou de seu Secretário do
Planejarnento. Entâo, estamos querendo charnar a atenção para isso.

0 segundo problema e que nôs, Deputados, somos obrigados a fiscalizar o
Executivo. Ternos que ter esses rnecanismos. Já conseguirnos urn grande
avanço desde a LDO do ano passado, mas não conseguirnos sensibilizar os
Governos, nem o anterior nem este, para disponibilizar para as Deputados a
execução orçamentaria. Agora, está na LDO, e esperarnos conseguir isso.
Significaria que o Deputado Marco Regis, por exernplo, poderia ter acesso ern
seu computador, a informaçâo de quanto seria a receita, a despesa, onde e
corn que o Governo está gastando, etc. Isso e necessário ate para que
possarnos perguntar por que o Governador esté gastando de tal jeito.

Em segundo lugar, ha uma ernenda de que varnos falar, pela qua[
solicitamos uma prestaçao de contas, para que possarnos avaliar se 0
Governo foi born ou não. Os técnicos estâo trabaihando muito nisso, e o que
chamarn de arrnazérn de dados, CEPAG. Al poderernos ter inforrnaçoes do
que foi executado. Passaremos, assim, a agir como representantes do povo,
que tornarn conta das contas do Governo. Se for o caso, nos balancetes
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rnensais, poderemos ate solicitar uma auditoria. Mas, corno mernbros da
Cornissão de .Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária, poderernos fazer essa
fiscalizacao. Toda vez que detemos determinado tipo de poder, não gostarnos
de abrir rnâo dele. Aqui, faço urn paréntese. Ha urn projeto meu nesse sentido
aqui na Casa. Acho que a Assembléia tern que entrar no CEAP, sim, mas não
entrou nele ate hoje. Ternos que zelar pela transparéncia, sirn, e por que não
incluir a Assernbléia Legislative nele? 0 projeto jâ estâ aqui para ser votado.
Queremos a transparéncia de tudo. Este ano votarenios uma peça de ficção.
Nem o Governador terá controle sobre as obras que o DER vai realizar. Ele
não teré controle sobre as prioridades do DER. Por qué? Porque nao terernos
neste ano a definiçâo do projeto, corno jé acontece no Congresso Nacional.
Virâo ainda Os textos genéricos, como, por exemplo, construçâo de estradas.
Muitas vezes se constrôi urna estrada que não tern nada a ver corn o Estado
de Minas Gerais, ou seja, urn trecho de 10km seria mais eficiente do que urn
de 50. E ai entra urna questão pior ainda, que são as benditas janelas. 0
Governo rnanda para cá urn projeto, que diz: construção de 30km de
estradas. Recurso destinado: R$1.000,00. Qual é a mégica que se vai fazer?
Depois, rnanda pedir, na lei do orçamento, uma suplementação de 15%.
Vocês sabem o que quer dizer isso? Ele pode suplementar ate o valor de
R$1.300.000-000,00. Ele faz o que quer. Eie tira de urn lado, poe do outro, do
jeito que ele quiser e na horn que quiser. Estarnos aqui aprovando coisa
nenhurna. Essas questOes tern que ser garantidas agora na lei de diretrizes
orçarnentárias. Entendo que o Governo ainda tern algurna dificuldade em
operacionalizar tudo isso. Eu aprovei essa ernenda a Constituição de
subprojeto e subatividade em 1997. Naquela epoca, o Governo disse: "ainda
não temos condicOes de cumpri-la". Então, disse-Ihe: "born, entâo varnos dar
urn tempo". Ern 1998, não cumpriu. Em 1999, ainda não tern condiçOes de
curnprir. Quando é que terà? Acho que esta Casa tern que pressionar para
que este Governo possa, definitivamente, colocar no orçarnento aquilo que
pretende realizar e, rnais do que isso, obrigar 0 Governo a planejar. Ternos
que ter urn planejamento. A IOgica seria a seguinte: sou candidato ao Governo
e you fazer urna campanha de acordo corn a realidade do Estado. Hoje, o que
está ocorrendo? Fazern urn prograrna bonito somente para obter votos.
Quando são eleitos, esquecern tudo, porque tudo e dernagagico. Al vâo
estudar a situaçâo do Estado. Depois de estudá-la, vao fazer o tal programa.
Está errado, porque falta acesso as inforrnacOes da execução orçarnentária.
Se tivéssemos mais inforrnacOes, essas coisas não ocorreriarn. A Assernbléia
Legislativa não pode abrir mao disso. Se tivéssemos rnais informacOes,
poderiamos conhecer a verdadeira situacão do Estado. No final 'do ano
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passado, ficàvamos perguntando qua! era a divida do Estado de Minas
Gerais. A!guém diz 9, outro diz 12, outro, 15, outro, 18. Ora, e inadmissivel
que nOs, Deputados Estaduais, responsáveis pelo controle da execução
orçamentária, nao saibarnos qual é a divida do Governo. Temos de
acornpanhá-la "pari passu". Na hora de votarmos, como votamos ontern a
Resoluçâo n° 408, sabernos que o Governo vai pegar emprestado 230, 240,
não sei quanto de dinheiro, da CEMIG Nao fol citado sequer se essa
operaçâo era possivel, tivernos de descobrir. Por isso, gostaria de elogiar a
Presidente desta Casa, a atual Mesa, que hoje está corn esse compromisso e
trabaihando nessa direção. Percebo que as Deputados desta legislatura estâo
corn muito mais interesse do que na legislatura passada, talvez ate porque
antes faltavam rnecanismos Este e o momento de melhorarmos o processo.

Fiz o destaque de diversas eniendas. Tenho a certeza de que a maioria
delas A unicarnente do interesse do Poder Legislativo. Algumas delas são do
interesse do Governador Itamar Franca, que tern a discurso. E acredito que
será urn discurso de seriedade, de Atica, de transparéncia, de moralidade
pUblica. E, se for, querernos dar as mecanismos para isso e, ao mesmo
tempo, colocar nas mãos dos nossos Deputados, dos nossos pares desta
Casa, para, definitivamente, acompanharmos essa execuçâo orçarnentária.

Eu percebo na Secretaria do Planejamento e Coordenaçâo Geral urn desejo
muito grande de dernocratizar a arçamento pUblico, de fazer urn trabaiho serb
no Estado de Minas Gerais. Chega de gastar rnilhOes e rnilhOes apenas para
atender a obras politiqueiras e fazer politicagem em detrimento do povo
mineiro.

Sabemos que fazer urna estráda pode ser urn beneficio, mas pode ser urn
rnaleficio, pois posso estar desviando recursos de urna atividade mais
importante. Então, para atender aos interesses politicos, as reivindicaçOes
poiitiqueiras, porque determinada base quer, porque determinado politico tern
determinada ascendéncia, gasta-se dinheiro, e quem perde é 0 povo rnineiro.
Acho que a solução que temos para isso e discutir corn a povo, corn toda a
sociedade mineira, urn piano rnineiro de desenvalvirnento integrado. Temos
de ir de municipio ern rnunicipio fazer essa discussão.

A Fundação Joâo Pinheiro, o INDI, o CDI, as diversos Orgãos do Estado
tAm como dar inforrnaçOes para que là no municIpio seja iniciada essa
discussâa Depois, podernos levá-la para 0 ârnbito regional para que a região
comece a definir quais são as prioridades. Al, sim, varnos começar a
reconhecer o direito do cidadâo, que não é sornente o de dar a seu voto para
aquele que faz uma prornessa muitas vezes dernagOgica. Varnos fazer corn
que ele possa participar do processo naquilo que diz respeito 6 sua vida.
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o Deputado Joâo Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, estou

acompanhando a pronunciamento de V. Exa., mas não tive a oportunidade de
ouvi-lo todo. Sei que o nobre Deputado desempenhou urn papel muito
importante na discussao da LDO, a sue presença foi marcante na Comissâo.
Gostaria de me unir a V. Exa. nessa reclarnação que traz a direção desta
Casa em relação a falta de oportunidade que as comissOes tiverarn de
participar da votação. A Comissão de Direitos Hurnanos, que presido, e as
Deputados que fazem parte dela nao tiveram direito a voto.

o Deputado Sebastiao Costa està me interrornpendo para dizer que foram
feridos as direitos humanos dos membros da Cornissão de Direitos Humanos.

• Deputado Miguel Martini* - E verdade.
• Deputado João Leite (em aparte) t - Não tivemos a oportunidade de votar.

E estA clara. V. Exa. traz a dispositivo corn clareza, dispositivo que foi
burlado. Larnento e quero me unir a V Exa ponque esperávamos urna
democracia, urna participação de todas as Cornissoes, e nâo foi possivel
todos participarmos corn voto.

Quero dizen tambArn, Deputado Miguel Martini, que essa outra discussAo A
muito importante para levarmos a todo o Estado a discussão da LIDO, do
arçarnento do Estado, porque nesta Casa conseguirnos nasgar tudo a que
feito anteriorrnente pelos Deputados, pelos tAcnicos da Assembleia
Legislativa, juntarnente corn as técnicos do Executivo e corn a presença, em
muitos rnornentos, do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.
Canseguirnos tuda o que foi feito. Agora, so existe urna coisa: orçamento
participativo. De tudo a que foi feito, as audiências pUblicas, por exemplo, não
existe mais nada. E para cumpnirmos o interesse politico-partidànio, varnos
rasgar todo a trabalho feito pelos técnicos da AssernblAia, pelos Deputados,
para atender a isso. Quero, como V. Exa., recusar-me a participan disso. E
mais do que recusan, queno denunciar a que està ocorrendo. E e importante a
que estA ocorrendo. Ternos outras questôes coma o PMDI, a PPAG, todos
anteriores a discussão. Mas temos pressa de colocar o orçamento
participativo e abandonarmos completamente as audiências püblicas e tudo o
que foi feito ate hoje. Ha urna falha nas audiências pUblicas: as recursos não
chegararn. Quern nos ganante que mudando a norne pam orçamento
participativo, rasgando a Constituiçào do Estado, que prevA a PMDI, PPAG,
as audiAncias püblicas, que agora passanarn a chamar orcarnento
participativo, teremos Os recursos, que correspondem a 1%.

• Deputada Miguel Martini - Menos. Nern um 1% dá para garantir.
• Deputado Joao Leite (em aparte)* - Menos de 1% para Bela Horizonte,

Uberlandia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Discutir cam aitocentos
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e tantos municipios, pare rachar isso al.
Quero, entao, concordar corn V. Exa., lamentar a falta de participaço na

discussâo da LDO, porque nâo pudernos votar, e também concordar que a
discussäo tern de ocorrer. Ela antecede a pressa de votaçâo do orçarnento
participativo, pare atender a urn interesse politico-partidário. Muito obrigado.

o Deputado Miguel Martini - Queria, Deputado Joâo Leite, dizer que este
Deputado apresentou urna emenda a Constituiçao, que foi aprovada, e jé que
consta no texto legal que a audiéncia póblica devé subsidiar 0 PPAG e 0
PMDI. Agora, somos a favor, como V. Exa. ø é, do orcarnento participativo,
rnas desde que seja realmente orçarnento participativo, e não esse engodo
que estão querendo colocar para a sociedade mineira Dizer que se vai
discutir orçamento participativo, que nâo é nern 1% do orçarnento, é urna
coisa absurda! E al o povo vai se frustar mais urna vez. E quando vier urna
proposta séria, o povo ja nao vai acreditar. Precisamos fazer uma poiltica
séria, sern dernagogia. Mao acredito que esta Case e esse Estado väo lever
adiante esse piano absurdo de fazer esse orçaniento participativo a toque de
caixa, como estâo pensando em fazer, so para satisfazer urn piano politico.

Näo acredito, echo que este Poder é mais sério do que se pensa Acho que
o prOprio Governo é rnais sério do que se pensa. Fazer orçarnento
participativo se o povo näo vai decidir e urna coisa engraçada.

imaginern, senhores, se o Presidente da Casa dissesse assim: 'Varnos
fazer o orçarnento participativo da Assernbleia. Teremos R$10.000.000,00
pare gastar no ano, e vocés podem decidir sobre R$1.000,00, sobre o resto
decido eu. E isso é participativo, viu, gente, vocés podern decidir. Sobre
R$1.000,00 vocés resoivern. Agora, sobre os outros R$9.999000,00, sou eu
quem vai decidir".

Onde está 0 orçarnento participativo? Chega de enganar o nosso povo.
Essa e uma proposta bonita, beiissima, ciaro que todos nOs querernos
orçarnento participativo, mas nâo da maneira que querern faze-b.

Face urn apebo âqueles que estâo pensando em fazer isso, que, por favor,
reflitam sobre essa idéia. Deixern pare o ano que vern. Vamos fazer urna
discussao do PMDI corn a sociedade, vamos fazer uma discussao do PPAG,
e é perfeitarnente possivel fazer ease trabaiho. Ha vontade do Governo de se
fazer isso. Não dá para sofrer a pressão de urn partido so para que seja urna
bandeira, uma demagogia, e frustrar rnais uma vez o nosso povo mineiro.

Sei qua rnuitos Deputados aqui jé estão corn dificubdades em fazer
audiéncia pUbhca, porque ja foram frustrados em suas expectativas. Se agora
vamos falar que e orçamento pai'ticipativo, you participar em qué? Val
resolver o qué? Vai decidir o qué? Acho ate que seria meihor que a Governo
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esperasse executer ease orçarnento e reunisse a sociedade inteira pare dizer:
"Fizernos isso -no DER-MG, fizernos isso na COPASA-MG, fizernos isso na
Secretaria de Obras". Al, sirn, 0 Governo teria credibilidade, pois estaria
prestando contas ao povo.

Ha Prefeitos de rninha região que uma vez por més reUnem toda a liderança
do rnunicipio e dizem: Arrecadarnos tanto, gastarnos tanto, jé gastamos
nisso, naquilo, o orçarnento previa isso, fizemos isso". Isso é transparéncia,
isso é vaborização do cidadão.

o Deputado Arnilcar Martins (em aparte) - Deputado Miguel Martini, quero
cumprimentá-lo por essa parte especifica do seu pronunciarnento. E preciso
que haja seriedade, que haja grandeza da parte de todos Os envoividos nesse
processo. Tentar fazer urn arremedo de orçarnento participativo é urn tiro pela
culatra contra todos, contra o Governo, contra o Poder Legisiativo, contra
todos. E isso que V. Exa. acabou de dizer: vai estimular a dernanda da
população de Mines Gerais. Minas é urn Estado muito pobre, existe uma
demanda muito grande. Muitas coisas precisam ser feitas.

o anüncio do orçarnento participativo estirnula essa demanda, as pessoas
vao de boa-f6 e, depois, fir-am frustradas corn a impossibilidade do
cumprimento dessas dernandas, dos compromissos assurnidos pelos
Poderes Executivo e Legislativa

Hoje as recursos efetivamente destinados ao orcarnento participativo estão
reduzidos a p6 de traque. Não e possivel que seja feito a toque de caixa, sern
urn processo de rellexão e sern urn exame rnais cuidadoso. V. Ext tern toda
razão quanto a isso. Sorno rninha voz a sua, no sentido de que se faça urn
apebo ao born-senso de todos nOs, pare que isso seja o resultado de urna
análise mais cuidadosa de todos.
o Deputado Miguel Martini* - Ate rnesmo, Deputado Amilcar Martins,

cumprindo a papel de uma Oposição responsével e dizendo: "Governador
Itarnar Franco, o senhor vai se queimar se fizer isso". 0 Governador Itarnar
Franca vai se queimar se fizer da maneira coma estão querendo fazer. Esse é
urn assunto muito bonito, é realrnente apaixonante, por isso não podemos
desperdiçar ease oportunidade. Seria gravissima essa frustracão.

Estaremos aqui, desta tribune, cobrando, porque estarnos alertando. Vejam
Os senhores, se conseguirmos fazer esse debate em todo o Estado de Mines
Gerais, rnunicipio por municipio, obteremos sucessa Sornos dos poucos
Estados da Federação que contarn corn urn instrurnento de planejamento do
tipo do Piano Mineiro de Desenvolvirnento Integrado.

Eu conversava esta semana corn lideranças de urn municipio de nossa
região. Diziarn que estavam se mobilizando pare discutir quais são Os
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potenciais turisticos do municipio, 0 qua poderiam explorar corn relaçao ao
turismo. Olha que coisa bonita seria se cada municipio começasse a discutir
suas prioridades.

Se cada municipio começasse a discutir suas prioridades, estariamos
contribuindo para que a prOpria administraçao municipal fosse niodificada err
razão desse debate. Na medida em que a sociedade se reunisse para definir
as prioridades daquele municipio, as prôxirnos candidatos necessariamente
priorizariam aquela decisao da comunidade. Qual é a decisão que queremos
aqui para as areas de educaçao, saneamento, geração de empregos,
turismo? Quais são as nossas necessidades? Quais são as prioridades? Mae
e necessàrio que a Prefeito informe a sociedade.

As vezes urn munlcipio tern ama carência de 500 vagas na escola. 0
primeiro raciocinlo do Prefeito seria construir mais 10 escolas, pare gerar 500
vegas. Pode ser que num debate como esse conclua-se rapidamente que a
repeténcia e da ordem de 450 a 500 alunos por ano. Entao baste melhorar 0
treinamento dos professores, que não será rnais necessàrio construir escolas.
Digo sernpre que quern entende de saUde nâo e o medico, é o pal de familia,
é o cidadao. Por que não vamos promover essa discussao? Precisamos fazer
ama discussao séria. Nao dé pare fazer urn engodo, mais ama vez, para a
sociedade mineira. Os mineiros estâo cada vez niais desejando participar do
processo. Cada dia constatamos rnais o interesse do cidadao. 0 povo esté
gostando das noticias veiculadas através da TV Assembleia, do Assembléia
informa. Par que vamos frustà-los?

Deputada Maria Tereza Lara, sel que V. Exa. é uma defensora como eu. V
Exa. tambérn poderia ajudar para não deixar isso acontecer agora, porque val
frustrar a expectativa do nosso povo. A audiência pUblica é ate rnenos pior,
porque é urn processo para subsidiar.

0 Deputado Marco Regis (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, estamos
acompanhando, ha mais de 30 rninutos, seu pronunciamento revestido de
brilhantismo, dada a competéncia e ao conhecimento que V. Exa. possui pare
abordar assunto de tanta relevância corno a discussão do orçamento do
Estado. Desde a legislatura passada, V. Exa. faz parte de uma importante
comissão ternética da Assembleia Legislative, a Comissao de Fiscalizaçao
Financeira. V. Exa. e o Presidente da Uniao Nacional de Legisiativos e, hoje,
representa urn dos parlamentares que pontificam na Assembléla Legislativa,
em virtude do trànsito nacional que tern e de suas constantes peregrinaçOes
pelo Brasil e pelo exterior, participando de discussoes err nivel pariamentar.

Peço vénia para não cornungar de criticas especificas que V. Exa. posse ter
tecido ao atual Governo do Estado, em suas ponderaçOes. Mas quero fazer
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coro corn V. Exa., pois não posso aceitar ou engolir qua façamos urn
orçamento participativo no presente exercicio, a näo ser pare manter as
aparéncias.

Amanhã estarei na minha cidade, reunindo a população para a orçamento
participativo. E o que discutirernos? Estamos acabando de voter a LOO hoje e
amanhã discutiremos a parte inicial do orçamento participativo là na cidade de
Muzambinho. Posteriormente haverá reuniães regionais. Amanhã cede
cidade apresentarà sues reivindicaçoes. Como V. Exa. e como quase toda a
Assernbléia Legislative, sou favorável a que construamos urn orçarnento em
bases dernocráticas, ouvindo todos as segmento da sociedade. Mas sabemos
que, pare isso, ha embaraços também. Participei, já par algumas vezes, da
elaboração do orçamento participativo municipal da região de Venda Nova e
vejo muitos embaraços qua ternos pare resolver. Sal que ha pequeninas rues,
ruelas de Belo Horizonte, nas quais a população de 50, 70 habitantes não tern
voz na hare de elaborar urn orcarnento participativo. Eles tern que fazer
conchavos entre si e dificilmente conseguern ter voz para que a sue rue tenha
rede de esgoto, para que a sue rue tenha asfalto. Percebi isso em algumas
vezes, participando de reuniães do orçarnento participativo estadual.

0 Deputado Miguel Martini* - So um paréntese, depois V. Exa. continua
corn a palavra. E so para dizer o seguinte: se não tivermos urn born
mecanisma de audiência pOblica e de orçarnento participativo, as Vereadores,
Os caciques e coronéis e que vão definir. Ternos que ter urn born rnecanisrno.
Isso e possivel onde não ha influencia desses Vereadores.

0 Deputado Marco Regis (em aparte) - Concordo cam V. Exa., porque, na
discussão do orçamenta participativo, entram liderancas fortIssimas e rnuitas
vezes ate Vereadores, que vão influir. Então, na verdade, querernos ama
coisa democrática. E irnportante tudo ser discutido, mas nós também, coma
parlamentares, ja sornos representantes do povo, fornos eleitos pare
representar a sociedade aqui na Assembléia Legislative. Entào tém que ser,
realmente, colocados as pingos nos "is", pare que possamos discutir.

Na rninha gestào de Prefeito numa cidade do interior de Mines, de 1989 a
1992, criamos a charnado Conselho do Povo. 0 Conselho do Povo era
representado por lideranças comunitarias e ate por Vereadores. NOs larnos
discutir o orçarnento junta corn esse Conselho. Isso, nos idos de 1990, jà no
começo desta década. Acho que tambérn era uma forma democratica de se
fazer o orçamento. Eu não sei ate que ponto temos que chegar ao capilar final
dessa grande corrente e conseguir ouvir. Não adianta ouvir, se a pessoa,
depois, como se diz, naquela pequenina rue de Belo Horizonte, não tern voz
pare chegare exigir, não tern delegados suficientes na hare de voter, porque
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o orçamento participativo se faz corn voto. Os crachás são levantados e
exibidos na hors de votar. E por voto, e aquelas pequenas ruas e pequenos
segmentos da cornunidade nâo tern voz. Agora imaginern isso ampliado para
todo o Estado. 0 meu pensamento e que este sf0, realmente, vai ser
intempestivo, vai ser acodada a realização do orçamento participativo. Estou
de pleno acordo corn V. Exa. e corn grande parte dos Deputados, sern
qualquer critica deliberada, sem qualquer critica tendenciosa. Acho, corno V.
Exa., que realmente ternos que ser corretos no nossa postura como
parlarnentares. Eu não estou aqui para ser dissimulado, eu nâo vim Ca para
fazer media corn ninguérn na Assembleia Legislative. Estou aqui, realmente,
para expor a rneu ponto de vista e, corno tal, eu o estou rnanftestando. Muito
obrigado.

o Deputado Miguel Martini* - Eu concluo dizendo que acredito que, corn a
rnobilização de todos as nobres pares desta Casa, varnos impedir que isso
aconteça, para nao frustrarnos rnais uma vez o povo mineiro. Tenho certeza
de que todos as Deputados desta Casa concordam, todos as partidos
concordarn corn que facarnos urn orçamento participativo real. Queremos a
participaçao da sociedade, mas não querernos engan6-1a Querernos,
realrnente, chamar a sociedade para participar do processo e ate rnesrno
acabar, de urna vez por todas, corn essa rnentalidade de que o politico val
fazer favor. Politico, quando faz qualquer obra, não faz favor para ninguérn,
ele cumpre a sua obrigaçao. 0 Governador, quando faz uma obra ou faz urna
estrada, nao está fazendo favor para ninguérn. 0 Deputado, quando leva uma
obra, não está fazendo favor pare ninguArn. E obrigaçao do parlarnentar estar
aqui, atento ao orçarnento, defendendo o interesse da sua região, porque
quem faz obras é ø Governo. 0 Governo faz obra que o Poder Legislativo
autoriza a fazer. Entâo temos que mudar essa cultura e essa mentalidade. Na
medida ern que a sociedade corneçar a participar, ela vai perceber isso, ou
seja, que eta tern que reivindicar e nao fucar agradecendo os favores que A ou
B porventura façam. As pessoas vâo perceber que tern direitos, que são
cidadäos, que pagarn Os seus impostos e tern direito de acornpanhar,
democraticarnente, a execução do orçamento. Corn muito prazer, Deputado
Adelmo.

o Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado Miguel Martini,
parabenizo-o por suas consideraçöes. Concordo corn a maioria delas.

Vale a pena destacar, neste mornento, a constituição da comissão especial
para votar a LDO. Tenho certeza de que, na prOxima votaçäo, teremos dado
urn grande passo a frente. A comisSão especial que terá, ern sue estrutura, a
Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, deverá discutir e votar
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a LIDO. Isso é absolutaniente correto.

Quero fazer, tarnbem, urna reflexao sobre o orçaniento. participativo.
Considero, Deputado Miguel Martini, que enganar a povo é oferecer urn valor
pare ser discutido no orçamento e, depois, dirninuir esse valor.

Muitos Deputados se exaltararn aqui corn a proposta apresehtada de
discutirmos o orçarnento do Estado. Se tivermos, neste rnornento,
R$10.000,00, R$100.000,00 ou R$1.000.000.000,00 não irnporta. 0 que
irnporta e que etes sejarn empregados naquilo que a orçamento decidiu.

Tenho confuança no Governo atual. Tenho a certeza de que a Governador
Itamar Franco tern rnais seriedade que a anterior. Tenho a convicçâo de que
as coisas serão, agora, diferentes. No passado, além de terem sido
oferecidos vatores muito pequenos, eles não foram ernpregados once havia
sido determinado pelo orçarnento votado por esta Casa. Isso e que e falsificar
a verdade, isso e que é manipular o povo, isso é que e enganar.

O Governo atuat está tarnbém oferecendo poucos recursos. 0 momenta
não permite que seja diferente. Vale, rnesrno assim, fazermos 0 orçamento
participativo, porque ele tern urna dirnensão rnuito rnaior do que simplesmente
discutir a repartiçao dos recursos pOblicos. Ele abre a possibilidade de se
discutir a realidade do Estado.

Quando discutirrnos o orçamento participativo ern cada canto do Estado, a
populaçâo poderá saber coma os recursos do Estado serâo distribuidos entre
os funcionários pUblicos, a pagarnento da divida do Estado e a execuçao de
obras. E, alérn do rnais, tudo isso vai constar, rnais tarde, na prestaçào de
contas do Governo.

Ern meu entendimento, cada vez mais o valor disponivel deve ser do
conhecirnento do povo, pars que possarnos juntos definir as prioridades. 0

z fato de Os recursos oferecidos pelo Governo serem poucos não justifica
C adiarmos o orçarnento participativo. Se assim fuzermos, causaremos rnuita

frustraçao a papulação, que já aguarda a oportunidade de participar de seu
prOprio desti no.

r Sei, Deputado Miguel Martini, do ernpenho de V. Exa. na construçâo da
democracia. Temos de fazer urn esforço, neste momento, para debatermos a
realidade do Estado. 0 povo decidir sobre a pauco que tern jé é urn avanco,
desde que o destino desse pouco seja realrnente curnprido. 0 que é
inaceitável e dizer que tern R$10.000,00 e oferecer R$2.000,00. Isso é
enganaçâo que não podernos aceitar.

0 Deputado Miguel Martini* - Deputado Adelrno Carneiro Leão, you
continuar dando-Ihe a palavra, mas veja bern: näo temos ainda urn piano
plurianual. Não sabemos qual 6 o prograrna de Governo pare Os prOxirnos
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três anos e meio. Seria fundamental que a sociedade discutisse isso. Seria
fundamental que fôssemos a todos os municipios dizer onde 0 DER-MG 'iai
gastar o dinheiro, mas quero ver se o Diretor do DER-MG ou a Secretàrio de
Obras vâo chegar a Uberlândia e dizer que ha recursos destinados a
construçao de obras, mas so em Ubá ou em Pouso Alegre. Para fazermos 0
que V. Exa. está apresentando na teoria, teriamos que anunciar as obras que
a CEMIG e a COPASA vao realizar. Al, aim, poderiarnos, depois, prestar
contas. Par isso e que neste prirneiro rnomento nao deveriamos fazer o
orçarnento participativo.

Nao estamos negando. Queremos, mas podernos nos frustrar, porque Os
recursos so Enfirnos, e nâo haverà o debate de urn orçamento coma urn todo.
Se jà temos as audiências püblicas, porque nâo continuar, ainda este ano,
com a audiencia pUblica, que é urna forma participativa e, no próxirno ano,
fariamos unia ampia discussao, em todo o Estado, para o PMD1, 0 PPAG e
também o orçamento, mas a partir de uma discussão ampla, porque
didaticamente funcionaria melhor para 0 nosso cidadao, para a nosso eleitor.

o Deputado Adelmo Carneiro Lebo (em aparte)* - Temos de partir do
principio de que, segundo o pensamento chines,"mil rnilhas devem começar
corn o primeiro passo"

o Deputado Miguel Martini - A audiéncia pUblica é a primeiro passo. Temos
de avançar para o orçarnento.

o Deputado Adeimo Carneiro Lebo (em aparte)* - Deputada Miguel Martini,
gostaria que nao frustràssernos a possibilidade de discutir e debater.
Concordo plenamente. Nâo e que tenharnos a PMDI, 0 PPAG, para que
façamos o orçamento participativo, porque ele perde urn pouco a sua
dimensao.

Seria interessante começarrnos a discutir para que a popuiaçâo de Minas
Gerais possa dizer agora que pode, que quer interferir e sugerir ate mesmo a
elaboraçao de um Piano Plurianual consistente.

o Deputado Miguel Martini* - Estaremos queimando etapas, Deputado.
o Deputado Adelmo Carneiro Lebo (em aparte)* - Essa e uma questâo

dialética.
o Deputado Miguel Martini* - Estou dizendo de baixo para cima, e nâo O

assim que funciona. Quando Se pergunta là, ele acha que pode pedir a que
quiser. Esse e o probiema. Na teoria poderia ser, mas prirneirarnente dever-
se-iani passar-Ihe informaçöes. Se a maioria dos Deputados ainda tern
dificuldade de entender a orcamento, imagine a cidadao?

o Deputado Adeimo Carneiro Lebo (em aparte) t - Essa e uma questâo
diaietica importante. Se deixarrnos urn momenta importante de construçao do
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PMDI e frustrarnos a possibilidade de debate e discussão nesse momenta,
vamos nos concentrar nas reuniöes e perder a oportunidade extrernamente
rica da possibilidade de participaçâo. A sociedadé vai participar e a Governo
tern a obrigaçâo de disponibihzar as inforrnaçOes para a povo e acoiher esse
debate coma um momento extremamente rico da sociedade. A construçâo
desse projeto nâo e um momenta da nossa histOria, é urn continuo. Par isso é
valoroso acoiherrnos essa proposta coma urn grande desaflo.

Posso afirmar, Deputado Miguel Martini, tenho a convicçâo de que este
Governo de Minas Gerais vai dar urn exernpio diferente ao dada no passado.
Näo vai frustrar a popuiaçâo pelo seu compromisso com as politicas socials, 0
combate a esse neohberahsrno deslavado que ai está.

Tenho a certeza de que essa discussâo vai enriquecer Minas Gerais. Nesse
rnomento, a povo mineiro, mesmo dispondo de poucos recursas, mas de
muita vontade de construir urna democracia, vai contribuir para que isso seja
um saito de qualidade em relaçao a urn piano mineiro de desenvolvimento da
mais aita quandade e urn Piano Plurianual que possa garantir a justiça, a
implernentaçao das politicas sociais, colocando-as acima dos interesses
capitalistas que eventualmente prevaiecem na lOgica da pohtica federal.

o Deputado Miguel Martini* - Deputado Adelmo Carneiro Lebo, encerro 0
rneu pronunciamento dizendo que, nesse momento, acho, corn toda a
sinceridade, esse é urn ato politico - ainda nâo é um ato administrativa -
melhor para a Estado de Minas Gerais. Acho que as audiências pUblicas nâo
frustrarâo as expectativas, porque estamos ouvindo a sociedade. Quando
falar orçamento participativo, tenho reaimente de discutir orçamento baseado
em parâmetros, em dados, em informaçoes, baseado ern uma proposta rnaior
que o Piano Mineiro, que e a Piano PPAG.

Fazer agora e uma precipitaçäo perigosa. Acho que podemos nos frustrar.
Tenho medo de que isso aconteça. Sou amplo defensor do orçamento
participativo, rnas faze-lo agora será urn grave erro para a Estado de Minas
Gerais. Poderernos queirnar etapas de um processo que poderia ser tao rico
para a democracia corn o reconhecimento da cidadania. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputado Alberta Bejani.
o Deputado Alberta Bejani - Sr. Presidente e Srs. Deputados, amigos da

imprensa, tenho certeza de que a meu tempo aqui será muito curto, para que
possamos terminar as nossos trabaihos e sairmos desta Casa, para 0
recesso, corn a consciência do dever cumprido.

Primeiramente, gostaria de parabenizar, nesse final de semestre, toda a
direçao desta Casa, a Sr. Presidente, as mernbros da Mesa e Os Srs.
Deputados. Não tenho nenhum constrangirnento em dizer de pUblico que,
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nesses primeiros cinco meses que aqui estou, aprendi muito mais do que
pude ensinar, corn o conhecimento profundo dos senhores e corn o equilibrio
de muitos. Cuero agradecer tambem aos funcionarios desta Casa, porque
sern eles nao teriamos condiçOes de fazer absolutarnente nada na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Desde a direçâo ate aquele cidadao
que está limpando o elevador, que limpa o piso desta Casa, todos merecern a
meu reconhecimento Peço a Deus que nos ilumine daqul a 20 dias, quando
estiverrnos de volta, para que possarnos terminar o ano corn dados positivos,
corn o equilibrio que estamos mantendo no Legislativo, corno tambem o
equilibrio no Governo do Estado de Minas Gerais, para que a população
possa ganhar corn todos esses atos.

Sr. Presidente, parabenizo-o em norne de toda a Mesa, pelo trabaiho sério
que vem desenvolvendo em nossa Casa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir, o Deputado Sebastiao
Costa.

o Députado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que integram
a Mesa, Srs. Deputados que estào no Plenario, senhores da imprensa,
senhoras e senhores, nâo venho aqui para tecer longos comentàrios sobre a
Lei de Diretrizes Orcarnentarias, mas apenas para fazer alguns registros 0
primeiro deles é corn relaçao a interpretaçâo dada para as reuniôes da
Cornissao Conjunta. Quero crer que quem é convidado a participar tern o
clireito de faze-b. Mas cheguei a conclusão de que a nossa presença na
Comissao, coma representante da Comissao de Educaçao e substituindo o
Deputado Paulo Piau naquela reunião, foi urn ato inUtil.

Nesse sentido, quero pedir a Mesa que, dentro dos seus principios
democráticos, reexamine aquela deliberaçao, a fim de que a reuniâo conjunta
se tome de fato urna reunião conjunta. Caso contrário, acontecerá corno
nesse episOdio, quando alguns que là estavam decidiam e outros apenas
assistiam. E nâo p0550 continuar participando na qualidade de assistente.
Peço ao Presidente que reexamine essa questao, pam que no prOximo ano
ou talvez na votação do orçamento, tenhamos oportunidade de participar
efetivamente daquela Cornissao.

Quero ressaltar aqul o esforço dos Deputados, principalmente do Deputado
Miguel Martini, em sua luta para que se inserissem na Lei de Diretrizes
Orcamentárias diversas emendas. E rnuito importante a participaçao de urn
parlarnentar pars nortear as diretrizes que o Estado pretende adotar pare o
práxirno exercicio.

Vale ressaltar, nesta oportunidade, que, para todas essas ernendas, nao
faltou a boa-vontade do ilustre relator. Sei que ele nâo pOde acatar algumas
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ernendas, mas nâo faltou boa-vontade. 0 que faltava, as vezes, era a fattw
tempo. Estou aqui na Assembléia ha oito anos e alguns rneses e sempre ouvi
a Oposiçao dizer que as mensagens importantes chegavam aqui na ültima
hart E isso nâo rnudou. Mudou a Governo, mas nao rnudou o
cornportamento. As mensagens iniportantes continuam chegando aqui ao
apagar das luzes, no inicio do recesso.

0 Deputada Amilcar Martins (ern aparte) t - Caro Deputado Sebastião
Costa, quero apenas dizer algumas palavras muito breves, de
reconhecirnento e agradecimento pelo esforço conjunto de vérios
companheiros nesta Casa.

Gostaria de ressaltar a importância do trabalho do Deputado Miguel Martini,
sernpre atento e interessado, par seu esforço para corn as questöes do
orçarnento, dos representantes da Situaçao e da Oposiçâo, de Deputados do
meu Partido, do Deputado Joâo Leite e tantos outros cornpanheiros, de V.
Exa., por sua participaçao, e de tantos outros. Mas gostaria de reservar uma
palavra de agradecirnento final e definitiva, e tenho a certeza de que falo em
nome do P5DB e de todos os meus companheiros, ao Deputado Eduardo
Hermeto, relator da LDO. 0 consenso se deu graças ao seu trabalho, muitas
vezes anOnirno, que nào aparece, rnas costurado por ele, corn sua postura
elegante e respeitosa. Ele trabalhou junto a companheiros de todas as
bancadas e, graças a esse esforço, chegamos a esse resultado.

Finalmente, agradeço e reconheço a trabalho do Lider do Governo nesta
Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, que tern sido um interlocutor confiàvel
em todos os entendimentos feitos. Seu ernpenho ern costurar Os consensos,
deixando a parte as rnomentos de dificuldade, de confronto e as dtferencas de
posicâo, com seu jeito amável e cuidadoso de se relacionar corn todos Os
Deputados, contribuiu muito para o resultado final a que chegamos na
votacao da LDO.

Portanto, recanheco o esforço de todos, dos Deputados do PSDB, do PFL,
da base governista, como o Deputado Mauro Lobo, que está aqui, e que teve
uma participação irnportante nesse processo, assirn como o Deputado Rely
Tarqüinio e a Deputado João Leite. Mas quero reconhecer o esforço dos
Deputados Eduardo Hermeto e Alberto Pinto Coelho na construção desse
consenso. A eles, a nosso reconhecimento. Graças a esse esforco de
entendimento e que se constrôi o consenso nesta casa. E sO isso. Muito
obrigado.

0 Deputado Sebastião Costa - Agradeço a intervençâo do Deputado
Amilcar Martins. Cuero tambem enabtecer aqui a Bancada de Oposiçâo. As
emendas do Deputado Márcio Kangussu foram apresentadas e aprovadas,
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acoihidas pelo relator e pelo Deputado Miguel Martini. Essas emendas
sintetizam efetivarnente o pensarnento da oposiçäo.

o Deputado Mãrcio Kangussu (em aparte)* - Obrigado, Deputado Sebastiâo
Costa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvi atentamente, primeirarnente, 0
lider do rneu partido, Deputado Hely Tarquinio. Ele disse que a LDO é a
bOssola para a lei orçamentária de 2000. E nos tivernos a felicidade de
apresentar algunias ernendas a essa lei, que foram acatadas pelo relator,
Deputado Eduardo Hermeto. Essas emendas beneficiam o vale do
Jequitinhonha e o vale do Mucuri, principalmente na area de sanearnento
bàsico, area hidrica e no problema do uso e de ocupaçâo do Estado. Quero
acreditar que o Govemo do Estado, quando enviar esse orcarnento para esta
Casa, Ira respeitar a vontade do povo do Jequitinhonha e do Mucuri e a
necessidade de incluir no orçarnento do Estado obras e açães que mininiizern
o sofrimento em que vive o povo da minha regiâo.

Meu caro Deputado Sebastiao Costa, o Deputado Amilcar Martins, corn
grande propriedade, fez elogios ao Lider do Governo, Deputado Alberto Pinto
Coelho. Quero fazer coro âquelas palavras. Realrnente, o Lider do Governo e
urn cavalheiro. Ele é urn amigo, é urn companheiro solidário, que sabe, corn
maestria, levar e administrar as diferenças que existem no Poder Legislativo,
fazendo corn que nossos interesses sejam voltados para urn so objetivo:
acOes em beneficio da populaçâo.

o Deputado Sebastiao Costa - Ontem, as Deputados da Oposicao,
inclusive eu, fizemos referéncia positiva a atuaçao da Liderança do Governo,
sintetizando-a na pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho. Toda a
referenda que fizemos a ele fazemos também aos seus Vice-Lideres, é claro,
porque todos trabalharn numa mesma direçao.

Par Ultimo, gostaria de dizer que a orçamento participativo e a audiência
püblica são terminologias diferentes. A audiencia pUblica está inserida na
Constituição Estadual. Eliminá-la implicaria, automaticarnente, a supressão do
dispositivo constitucional. Par outro lade, compete ao Governo a iniciativa de
fazer o orçamento, e não a Assembléia Legislativa. A Assernbléia faz 0 seu
prOprio orçamento e não o orçamento de obras püblicas do Estado. 0 que
estamos ponderando é sabre a oportunidade de se fazer esse orcamento.
Nâo acredito que ninguém da base do Governo deixaria de apoiá-lo se esse
orçamento participativo ficasse para uma outra etapa porque näo adianta
fazer orçarnento neste momento e criar mais expectativas para a populacão.

o problema de Minas Gerais e do Brasil não é a LDO, não e um problema
politico ou ideolôgico. Hoje, o probléma do Brasil e de natureza econômica. E
problerna econâniico nao se resolve fazendo mais leis, resolve-se cam acOes
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concretas. E quando nOs, da Oposiçâo, fazemos referéncias positivas a
Liderança do Governo, e porque acharnos que ela tern urn grande papel a
cumprir no Poder Legislativo. Mas nâo somas de oposição intransigente,
somas de oposiçào inteligente. E quem faz oposição corn inteligéncia faz
visando a dar uma contribuição. Contribuigão porque temos consciência de
que o Estado não pertence a uma faccao politica nern tampouco a uma
facção ideolOgica, o Estado pertence a todos as mineiros, inclusive a nós. E e
cam esse espIrito que vamos continuar aqui fazendo oposicâo, sim, mas de
forma inteligente, contribuindo quando puderrnos e divergindo quando
entenderrnos ser necessàrio.

o Deputado Marco Regis (em aparte)* - V. Exa. sabe o quanta o admire
pelo seu trabalho aqui na Assembléia Legislativa. 0 seu terceiro mandato par
Si s6 fala do prestigio que V. Exa goza perante as eleitores de Minas Gerais.
Corn todo respeito, gostaria de fazer urn pequeno reparo na sua fala. V. Exa
disse que o problema do Brasil não e ideologico, é econômico. Nao poderia
me calar porque entendo que o problema econOmico esta embutido no
problema ideológico. Hoje, vivernos numa quadra onde o Consenso de
Washington e várias solucOes econômicas ditadas là de fora para o Brasil tern
forte conteódo ideolOgico.

o Deputado Sebastiao Costa - Eu entendo a posição de V. Exa., mas não
concordo cam ela, porque 0 Governo brasileiro não é de urna pessoa,
tampouco de uma facção. Os fates se sucedem. Hoje temos come Presidente
Fernando Henrique Cardoso, mas tivemos outros no passado, como o Dr.
José Sarney, Fernando Collor, também eleito pelo voto popular, tivernos o Dr.
Itamar Franco, que o substituiu, e 0 modelo não rnodificou muito. Entac,
costume dizer que 0 dia ern que adotarmos no Brasil urna agenda positiva,
tiverrnos a hurnildade de reconhecer as acertos dos nossos adversarios e de
reconhecer as nossos prOprios erros, tenho a certeza de que,
independentemente do modelo, da forma de dirigir, 0 Brasil encontrará 0
carninho. 0 nosso problema, volto a repetir, nâo é ideolOgico, é de ordem
econômica.

o Sr. Presidente - Vern a Mesa Acordo de LIderes, representando a
totalidade dos membros do Colégio de Lideres, pelo qual, nos termos do § 40

do art.73 do Regirnento Interno, acordarn em apresentar, durante a discussão
do Projeto de Lei n° 343/99, em Plenário, a emenda anexa a esse acordo.

EMENDA N O 103 AO PROJETO DE LEI N O 343/99
Acrescente-se onde convier a seguinte artigo:
"Art. .... - Na prestação de contas anual do Governador relativa ao exercicio

de 2000 constará relatOrio da execução dos investimentos em obras,
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contendo inforrnaçâo quantitativa sabre o cumprimento das metas fisicas,
comparando-se a despesa autorizada corn a realizada.

Sala das ReuniOes, 9 dejulho de 1999.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidencia acolhe o acordo e atribui a emenda o n o 103.
Sala das Reunioes, 9 de julho de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.
O Sr. Presidente - Nao ha outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussao. Vern a Mesa requerirnento do Deputado Rogerio Correira
solicitando a votação destacada da Emenda n° 7. A Presidéncia defere 0
requerirnento, nos termos do inciso XVII do art. 223 do Regimento Interno.
Vern a Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini solicitando a votação
destacada das Ernendas n°s 13 e 14. A Presidência defere o requerimento
nos termos do inciso XVII do art. 223 do Regirnento Interno. Em votação, 0
projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
emendas e as subemendas corn parecer pela aprovaçâo, salvo destaques.
Os Deputados que as aprovarn permaneçam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Em votação, as emendas corn parecer pela rejeição, salvo
destaques. Os Deputados que as aprovam perrnaneçam como se encontrarn.
(- Pausa.). Rejeitadas. Em votação, a Emenda n o 103, Os Deputados que a
aprovarn perrnaneçarn corno se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Corn a
aprovação cia Emenda n° 103 fica prejudicada a Emenda n o 15. Ern votaçao,
a Emenda n° 7 destacada. Corn a palavra, para encaminhar a votação, 0
Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados,
Deputadas, a Ernenda n o 7 foi assinada pelo companheiro Deputado Durval
Angelo em name da Bancada do PT. A ernenda consiste exatarnente no
seguinte. (- Lê:)

"Os recursos de responsabilidade do Estado destinados a celebração de
convérilos, corn entidades privadas e municipios, corn a finalidade de
conceder subvençao social, auxillo para despesa de capital e transferencia
aos municipios serão alocados exclusivamente:

1 - no Fundo Estadual de Assisténcia Social, quando se referirem a açOes
de assisténcia social;

2 - no Fundo Estadual para lnfância e Adolescéncia quando se referirem a
programas de atendirnento a criança e ao adolescente;

3 - no Fundo Estadual de Saüde quando se referirem ao desenvolvirnento
das açOes e dos serviços de saüde.
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Parágrafo ünico - Os recursos destinados a concessão de subvenção

social, auxilio para despesa de capital e transferencia aos municipios não
poderão ser alocados no Fader Legislativo".

A intenção dessa emenda, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr.
Presidente, e estar em consonáncia corn o projeto ja apresentado nesta
Casa, na legislatura passada, de iniciativa popular. Está em conformidade
corn a Lei Orgânica de Assisténcia Social que determina que toda verba de
subvenção para assisténcia social e tambérn para a saüde deve ser alocada
num fundo administrado, dirigida par urn Conselho forrnado, além dos
Poderes Executivo e Legislativo, também par entidades da sociedade civil.

Nós, do PT, achamos que são exatamente esses fundos, corn esses
conselhos, que rnelhor podem gerenciar as verbas de subvenção social e que
essas verbas não devarn ser gerenciadas pelo Fader Legislativo. Já estamos
fazendo essa discussão ha mais tempo.

Durante sua apresentação, essa ernenda não foi acatada pelo relator. 0
Deputado Adelmo Leão acabou par apresentar, posteriormente, urna emenda.
Essa, sim, foi acatada. Em nosso entender, isso significa urn avanço, porque
ela coloca que prioritariamente as verbas devem estar no Fundo.

E claro que isso significa urn avanço, visto que esses fundos sempre foram
esvaziados. Essas verbas jamais foram destinadas a esses fundos, que
julgamos serern apropriados para gerenciar essas verbas. Eles contarão
tarnbérn corn a participação do Legislativo, da sociedade civil e do Poder
Executivo no controle desse Fundo.

Resolvernos pedir o destaque dessa emenda, pedir 0 apoio dos Deputados,
porquejulgamos quejá ha urn consenso na Casa de que a melhor maneira de
distribuicão da subvenção não e pelos prôprios Deputados, pela Assernbléia
Legislativa. E voz corrente aqui que este não é o meihor critério. Portanto,
gostariamos de ver garantidos no texto da Lei de Diretrizes Orçarnentárias
que a Assernbléia Legislativa nao teria, corno acho que não terá, 0 papel da
destinação dessas verbas de subvenção.

AlOrn do mais, peço tarnbérn acs companheiros da bancada do Governo o
acompanhamento da votacao corn o argumento de que foi urn comprornisso
do Governo do Estado, do Governado Itamar Franco, de que a verba de
subvenção não seria destinada a Assembléia Legislativa para distribuição par
parte dos Deputados.

Em consonéncia tambérn corn o pensamento do atual Governo,
pretendernos incluir na Lei de Diretrizes Orçamentarias o conjunto da
destinaçao para as trés Fundos que a ernenda mencionada, controlada essa
destinaçâo pelo respectivo Conselho, fucando a Assernbléia Legislativa
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expressamente vedado o papel de efetuar a distribuiçào dessas verbas.

E nesse sentido que a Bancada do PT faz o destaque e pede 0 apoio do
conjunto dos Deputados desta Casa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Em votaçâo, a Ernenda n o 7. Os Deputados que a
aprovam permaneçarn como se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada. Em votaçâo,
a Ernenda no 13 destacada, que recebeu parecer pela rejeição. Corn a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini.

o Deputado Miguel Martini - Tenho a certeza de que terei a aprovacâo dos
nobres pares desta Casa, porque e para cumprir urn preceito constitucional.
Já está na Constituiçao que e obrigado que a orçamento desça ate subprojeto
e subatividade, o que significa que a Governo tern de dizer qual é a obra que
ele pretende realizar. 0 que querernos e acabar corn os termos genéricos.

Tenho a certeza de que os nobres pares desta Casa, independentes como
são, desejosos de transparéncia e de urn orçamento real, votarão comigo. 0
parecer e pela rejeição, rnas tenho a certeza de que todos nos varnos aprové-
lo, porque melhora a capacidade de a Poder Legislativo fiscalizar o Executivo.

o Sr Presidente - Em votação, a Emenda no 13. Os Deputados que a
aprovam permaneçarn corno se encontrarn. (- Pausa.) Rejeitada. Em votaçäo,
a Emenda no 14, destacada, que recebeu parecer tambérn pela rejeição. Para
encaminhar a votaçâo, corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, agora quero chamar a atencao
do Deputado Alencar da Silveira Jcinior para a fato de estarmos em urn
processo de votação. Todos querernos votar, a que nao pode atrapalhar 0
processo de discussão e debates. Não querernos obstruir, pelo contrário.
Querernos so fazer urn encarninharnento para que cada Deputado, ao votar,
saiba o que está votando. 0 que queremos é que 0 orcamento que vier para
ser votado seja, de fato, aquela expectativa de receita corn as despesas
previstas. Hoje, temos o orçarnento feito do final para o começo. Vocé acha
que vai gastar R$13.000.000,00. Al, inventa receita ate chegar a essa
quantia. 0 que queremos e que seja explicado para nOs onde está prevista
essa receita, para que tenhamos urn rninimo de inforrnaçOes. Tenho a certeza
de que desta vez teremos mais sorte e que Os Deputados votarão comigo
nessa rnatéria.

o Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n o 14. Os Deputados que a
aprovarn perrnaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em turno Unico, o Projeto de Lei n o 343/99 corn as
Ernendas n°s 16, 22, 60, 62, 68, 70, 72, 77, 83, 101, 102 e 103 e corn as
Emendas n

o
s 2, 4, 11, 19, 26, 35, 55, 80,81 e 100 na forma das subemendas

que receberarn a no 1. A Cornissao de Redação.
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Declaraçoes de Voto

0 Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, eu gostaria de fazer
urn cornentário sabre a rejeição do destaque da Emenda no 7, que trata das
subvençöes sociais. De todas as dificuldades cia politica, a malor é a
hipocrisia. Em todos as dias, as gabinetes dos Deputados recebern oficios de
creches, de asilos, de associaçôes comunitérias apresentando projetos justos
para investimentos e solicitando verbas, que as Deputados ajudern a viabilizar
junto ao Governo verbas para resolver problernas localizados, aonde a alho
do Governo não consegue chegar, nem sequer a olho dos conselhos. Vejo,
Sr. Presidente, que parece que 0 movimento de creches que assina a
docurnento apoiando essa ernenda esqueceu de avisar as creches pam elas
não pedirern verbas, porque a rnovirnento e contra. Ou será que a rnovirnento
de creches não representa todas as creches? As creches do interior
continuam pedindo, as creches de Belo Horizonte continuarn pedindo,
solicitando subvençio, para poder resolver as seus problernas.

No ano passado, Sr. Presidente, o que eu não gostaria que passasse é que
a verba de subvencão... A verba de subvencão pode acabar. NOs não
podernos aproveitar e o pretexto de acabar cam a subvencão para cortar
verbas de investirnentos na area social. E a area social que segura a barra.
As entidades filantropicas é que segurarn a barra. Será que varnos ser
obrigados a passar verbas para urn conselho, para um fundo municipal
desonesto e a não passar para urn asilo honesto? Sera que, se houver urn
fundo municipal que não seja bem-intencionado, mesrno ele não sendo bern-
intencionado, como urn exernplo que you citar daqui a pauco, seremos
obrigados a colocar esse dinheiro nas rnâos das pessoas que não são
confiáveis e deixar de atender, por exernplo, a urna APAE confiável do interior
do Estado ou de Bela Horizonte? Acho que ternos de criar critérios para saber
quern vai receber essas verbas e coma vai aplicá-las.

No ano passado, iniciou-se, na Secretaria Municipal de Desenvolvirnento
Social, urn movirnento contra a ordem dada a Associação Mineira de
Paraplegicos para devolver ao Governo do Estado R$210.000,00, que the
haviarn sido enviados para a aquisição de aparelhos auditivas para crianças
rnatriculadas em escolas municipals e estaduais e pam a aquisiçio de
cadeiras de rodas.

A prova de que Os conselhos não são tao isentas assirn é que recebi uma
proposta que tarnbérn foi feita ao rnovirnento que se organizou na Secretaria:
se o nosso Vereador, ern Bela Horizonte, votasse no candidato a Presidente
da Cãrnara que estava representando a chapa do Prefeito Celia de Castro,
nossa verba seria liberada. Nãa you declinar names, pois a pessoa que me
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fez a proposta está presente, mas seus termos eu repito: se 0 Vereador
Leonardo Matos votasse no Dr. OvIdio Teixeira para Presidente da Camara
de Belo Horizonte, o Conselho Municipal de Belo Horizonte assinaria para que
a verba de subvençâo fosse, de novo, repassada a Associação dos
Paraplégicos.

o que quero discutir, neste momento, é critério. Se a politics é exercida
pelos Deputados, necessariamente ela nâo vai deixar de ser exercida pelo
Conseiho.

Nâo podemos trair as entidades de assisténcia social que nos procurarn
porque acreditarn no trabalho dos Deputados. No dia em que elas pararem de
nos procurar, serâ sinai de que todas estáo convictas de que as subvencOes
tern de acabar. Por enquanto, recebemos centenas de cartas por més de
entidades que estão tendo de fechar suas portas, como é o caso de creches,
que nâo tern sequer urn "freezer" para conservar a comida das criancas.

A hipocrisia tern de ser combatida. No dia em qua a justiça social chegar a
todos os cidadâos por rneio do contrato social, o problema estará elirninado.
Os conseihos nâo tern vara de condão para identificar as pessoas, ate porque
sabernos qua eles tern cornposição paritária, e, nesse caso, 0 voto de
desempate é sempre do mernbro do Governo que exerce a Presidéncia.

A subvençâo tern de acabar pela base, e näo pela cUpula que domina a
base e que, nern sernpre corn legitimidade, fala em seu norne.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Para declaração de voto relativo a
Emenda n° 7, Sr. Presidente.

Em primeiro lugar, quero manifestar o meu reconhecirnento a sensibilidade
do relator da LDO, que acolheu a emenda que estabelece, corno diretriz
fundamental, a destinacao dos recursos de subvençâo social para o Fundo
Estadual de Assisténcia Social. Esses recursos serâo destinados,
prioritariamente, ao atendirnento do Piano Estadual de AssistOncia Social, que
o elaborado em conferencias municipais e na Conferéncia Estadual de
Assistência Social, que tern a participação de rnilhares de pessoas vinculadas
ao poder pUblico e as organizaçöes nâo governarnentais.

Manifesto minha adrniração pelo Deputado Márcio Cunha, que, na tribuna,
referindo-se a Dorn Hélder Câmara, nos chamou a uma sOria reflexâo: "0
sonho sonhado junto pode ser urna realidade".

Estou sonhando corn rnuito rnais do que a proposta que nos foi
apresentada. Minha esperança e que possamos dar urn salto de qualidade na
politics social, que, ha rnuito, de forma absurda, vern mantendo o clientehsrno
perverso e a subcidadania no Estado.

Corn o acoihirnento da proposta pelo relator, avançamos urn pouco nesse
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sentido. Nao podernos trabaihar na dicotomia de qua a base ou a cUpula 0
que tern de resolver. Não. Todos nôs temos de resolver.

Entendo qua as creches tOrn de buscar os Deputados, porque, ate ontem,
eram eles a fonte da assistOncia social, a fonte de financiarnento da
assistOncia social da maneira mais perverse e atrasada possivel.

Estou muito feiiz em participar dessa politica cujo Governador, antes de ser
eleito, e talvez por isso tenha ganho mais votos, sinalizou claramente que
politics de assistência social tern de ser poiltica de cidadania, quando ele
disse que nao destinaria isso para a AssembiOia Legislativa, porque a forma é
distorcida, a forma é inadequada.

lnfehzrnente, no momento am que urn parlarnentar distribui os recursos de
assistOncia social, mesmo 0 fazendo de maneira honesta, mesrno destinando-
os para instituiçOes que prestam serviços relevantes de assistOncia social,
mesmo garantindo a cadeira de rodas a quem dela precisa, o medicamento
para o doente que nâo tern condiçOes de adquiri-lo atravOs de recursos
prOprios, ele submete 0 cidadão portador de necessidade a urna condição
perversa de quebra do seu direito de cidadania.

Esse cidadâo recebe Os recursos pUblicos corno se fosse urn presente,
corno se fosse urna dàdiva, como se fosse urn favor. Como essas pessoas
näo tOm corno pagar favores corn recursos rnateriais, ficam corn divide de
gratidâo, a a divida de gratidao é paga corn o qua ele tern de mais vaioroso e
digno: o seu voto. Ele acaba trocando o voto, usando o voto para pagar urn
valor material do qua] ele é portädor de direito. Por isso, insistentemente
tenho vindo a esta tribuna, tenho participado desta AssemblOia Legislativa.
Nos, Deputados, devemos trabaihar na iógica de construir politicas de
cidadania, politicas prornotoras da dignidade hurnana, e nOo politicas que
explorarn o que ha de mais valioso: 0 direito de cidadania das pessoas
portadoras de dificuldades, de deficiOncias, de necessidades que o Estado
deveria estar suprindo.

Espero que o rneu sonho seja realizado corn o sonho do Governador de
Minas Gerais a corn a atitude concreta do Governador Itamar Franco de no
próximo orçamento garantir todos as recursos de assistência social para as
politicas de assistOncia social, para o Piano Estadual de AssistOncia Social e
os pianos rnunicipais.

Se houver algurna irreguiaridade, as Cârnaras de Vereadores e a
AssembiOia Legislativa devem fiscalizar, acompanhar, orientar e ajudar na
aplicaçao correta dos recursos pUbhcos. E nOo venham corn a balela aqui
repetida sistematicamente de que Deputados devern distribuir recursos
pUblicos, porque sabern onde estO o problerna. Todos nós temos de cumprir
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urna potitica de cidadania no Estado de Minas Gerais-

0 lieputado Márcio Cunha - Sr Presidente, Srs. Deputados, serei breve,
tão-somente para mais urna vez sublinhar e destacar a participaçâo de todos
os Deputados que, sem dUvida algurna, colaborararn para o aperfeiçoamento
desta lei importantissirna que acabarnos de votar.

Foram, como dizianios, 102 emendas. Houve urna participacâo como nunca
nesta Casa Legislativa, portanto, isso e fruto, sem dUvida alguma, da vontade
de participacâo dos Deputados. Nesse sentido, quero cumprirnentar todos Os
Deputados que direta ou indiretarnente participararn, debrucararn-se sobre
esse assunto e puderani dar a Minas uma Lei de Diretrizes Orçamentárias
que talvez nao fosse a tao sonhada por todos nos, mas, sern dóvida alguma,
reflete a dificuldade e a realidade do nosso mornento.

Quero, Sr. Presidente, cumprimentar mais urna vez Os flustres Deputados
Eduardo Hermeto e Rernolo Aloise, respectivamente relator e relator adjunto
que se esforçaram ao máximo para aproveitar todas as sugestöes dos
Deputados. Quando não foi possivel aproveitar diretamente, aproveitararn
através de subernendas.

Quero tambern deixar gravado nos anais da Casa urn voto de confiança, de
deterrninaçäo, de alegria pelo trabaiho dos companheiros Deputados Mauro
Lobo, Rogerio Correia, Olinto Godinho, Miguel Martini, Eduardo Hermeto e
Rémolo Aloise, que conosco compOem a Cornissão de Fiscalizacâo
Financeira e Orçamentaria. Parabens a esta Casa porque estarnos fechando
hoje, corn chave de ouro. Muito obrigado.

0 Deputado Eduardo Hermeto - Nâo poderia deixar de registrar, neste
mornento, a minha alegria corn a aprovaçâo da LDO, que, tenho certeza, traz
aspectos de modernidade, aspectos desenvolvimentistas para o nosso
Estado. E isso so foi possIvel graças, primeiramente, a colaboração de todos.
Realmente foi muito importante a participaçäo dos colegas na apresentaçâo
de emendas e discutindo os seus pontos de vista. Essa foi, certarnente, urna
colaboraçäo rnuito grande que esta Casa deu para Minas Gerais, para o
orçamento e para as finanças do nosso Estado.

Nâo poderia deixar também de ressaltar que o nosso Lider do Governo,
Deputado Alberto Pinto Coelho, teve urna importantissima atuaçâo nesse
processo, procurando, como interlocutor, compatibilizar, de forma bastante
competente, os desejos desta Casa corn as diretrizes de Governo. Ele teve
uma participaçao niuito importante, e acho que a cada dia estarnos
valorizando mais essa forma tranquila, serena e cavaiheira de ele relacionar
esta Casa corn o Governo do Estado.

Também nào poderia deixai de ressaltar, neste momento, a grande

861
irnportância do corpo técnico desta Casa, urn grupo que a todo momento e
elogiado por nOs, parlamentares, mas que tern de ser o nosso orgulho,
porque e nacionalmente reconhecido que temos o rnelhor corpo técnico do
Brasil. E se o temos, devemos tambérn, neste momento, curvarmo-nos a urna
pessoa, Dr. Dalniir de Jesus, que foi o hornern que implementou essa forma
de trabalhar aqul na Assembleia.

Nesse mornento, sinto-me corn a missão curnprida e relato a minha
satisfaçâo ern dizer que pude cumpri-la da melhor forma possivel, graças a
colaboraçao de todos.

0 Deputado Hely TarqUinio - Gostariarnos, neste mornento, de dizer que
votarnos favoraveirnente a Ernenda n o 15, que foi atendida na Subernenda no
103. Ela representa exatarnente o ernbriâo do que deverá ser, daqui para a
frente, a LDO e o orçamento, porque ela prevê que, no ano 2001, as receitas
estirnadas, fixando-se a despesa, poderao ser cornprovadas pela fiscalizaçao
desta Casa. Haverá urn dernonstrativo de que deterrninada quantia foi
destinada para executar urn gasto na estrada X, por exernplo, e no ano 2000
poderernos fazer isso. Esse e o modelo, é o paradigrna de orçamento e da
LDO. Esperarnos que, na medida em que este Poder Legislativo desenvolver
a elaboraçâo da LDO e dos orçanientos, tenhamos esse paradigrna para
seguir em todos os setores. Como disse anteriormente, Os Deputados são
aqueles intermediários, sâo aquelas pessoas que representarn 0 pOVO, que
trazern para cá os problemas que atligem o povo nas diversas regioes de
Minas Gerais, que estabelecem as regras, que colocam na LDO essas
necessidades e as configurarn no orçarnento.

E essa LDO está ligada tambérn ao PPAG, que e o Piano Piurianual
Governarnental, e ao PMDI. Esses quatro itens - LDO, orçamento, PPAG e
PMDI - tern de ser vistos de forms integrada, de forma volurnétrica.

Gostaria de salientar a importancia de cada Deputado. Cada urn
representou, de forma ate febril, a sua regiâo e trouxe pam cá suas
necessidades, discutiu e• debateu corn as diversas bancadas, em que pese a
existéncia das divergencias, rnuitas vezes ideolOgicas, mas também de
interesses, porque elas existern, sim.

Gostaria tambern de reforçar a palavra do Deputado Sebastiâo Costa, que
disse que a econornia hoje esté ditando a politica e que a doutrina nâo vale
tanto, porque o mundo esté globalizado. Mas ternos que ter a capacidade de
adaptação, para sobreviver corn dignidade. Temos essa responsabilidade.
Esta Casa demonstrou, no primeiro sernestre, a sua vontade de trabalhar.
Quero parabenizar o Presidente Anderson Adauto, que encontra muitas
dificuldades nos momentos de transição, rnas que esté tentando imprirnir sua
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marca nesta Casa. Existem comentários de toda sorte, gente que reprova e
gente qua aceita. Mas ternos que apoiar o Presidente em suas iniciativas.
Podernos fazer as correçöes necessárias, mas tudo em urn ambiente de
coleguismo e ate de corporativismo, porque temos que ter corporativismo. A
ele, 0 PSDB quer dedicar todo apoio. Falo em nome do P5DB porque já estou
autorizado pelos companheiros. Reconhecemos o seu trabaiho, Anderson
Adauto, e ele merece o nosso apolo. Queremos parabenizá-lo pelo trabalho
desenvolvido a frente deste Poder, e ao Lider do Governo, que tem um
espirito conciliador, que é urn homem sereno, que serve de intermediário
entre o Governo e a Oposição. E assim que devemos trabaihar, buscando
soluçoes, saneando os conflitos, e não dividindo o Poder Legislativo. Ao
Alberto, Os nossos parabens.

Parabéns tambérn ao Hermeto, que, Deputado de prirneiro mandato, já deu
exemplo de trabaiho e de boa-vontade. Reconhecernos, sobretudo, 0 trabalho
do corpo técnico desta Casa, de seus Consultores, que são sobrernaneira
competentes e que nos tern ajudado muito a construir uma sociedade mais
justa, mais equHibrada. Agradecemos ao companheiro Mauro Lobo, que
trabalhou intensamente na LDO e que vai trabalhar no orçarnento e
representar o P5DB na Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentària.
Reconhecernos o trabaiho de todos Os Lideres e sobretudo o trabalho desse
baluarte, Deputado Miguel Martini, que dedica 24 horas a pregar a cultura da
LDO, do orçamento, do PMDI, do PPAG, buscando a verdade que
precisanios saber sobre o orçamento. Parece mentira, mas é verdade.
Estarnos procurando urn paradoxo( .... ) para ser seguido, urn modelo em que
toda proposta seja materializada, fiscal izada, para que este Poder exerça seu
papel de fiscalizador do Poder Executivo e dos outros poderes. Dessa forma,
estaremos defendendo os interesses do povo de Minas Gerais.

A todos Os colegas, o nosso abraço. Parabéns a todos os que trabaihararn
pelo bern deste Poder. Que tenharnos urn recesso para trabaihar em nossas
bases e para descansar, como e de direito. Muito obrigado.

0 Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, discordo dos nobres colegas
do PT, que opinaram peZa rejeição da Emenda n o 7. A verba de subvenção é
a verba mais bem aplicada, Sr. Presidente. Nós, qua somos de uma região
distante de Belo Horizonte, situada a cerca de 1.000, 1.100km, sabemos da
sua importãncia. Perguntamos aos nobres colegas, pelos quais temos o major
respeito, como o Rogerio Correia, o Adelmo Carneiro Leao e outros, se ja
consultararn o povo se ele não quer a verba de subvenção. Essa verba é
rnuito bern aplicada. Ela e aplicada em pequenas obras muito importantes,
corno postos de saUde, quadras de futeboL de salão, etc. Nossas bases estão
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local izadas em pontos bastante distantes. Muitas vezes temos irmãos que
morrem por .falta de uma condução. E essa verba já salvou a vida de muita
gente que e socorrida com carros de pequeno porte, de pequeno valor, qua
são comprados com essa verba e qua salvam a vida de nossos irmãos norte-
mineiros.

Queremos dizer que os Deputados que não precisam dessa verba de
subvenção são de uma região privilegiada, mas nOs, que sornos de uma
regiâo mais sofrida, precisamos dela. Tenho certeza de que o nosso grande
Governador Itarnar Franco vai se sensibilizar e mandar essa verba de
subvenção a esta Casa, que ira distribui-la corn todo respeito.

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero cumprirnentar a todos Os colegas
que, de maneira exaustiva, participaram da discussão da LDO e das emendas
fazendo urn trabaiho sério e cornpetente. Quero manifestar nossa posição de
defesa intransigente do controle das politicas pUblicas. Nesse caso, que as
subvençoes sejarn realrnente distribuidas pelo Conseiho Social de
Assisténcia. Essa tem sido a postura do Governador, corn a qual
concordamos.

Gostaria de reafirmar o nosso apoio a implantaçao do orçamento
participativo, como processo para elaboração da peca orçamentária do
Estado e como uma maneira de dernocratizar. E claro que, na prática,
existem n,uitos questionamentos. Eles são importantes para que o processo
seja aperfeiçoado. 0 projeto do orçamento participativo, corn certeza já
comprovado em muitas cidades deste Pais, leva a urna democracia mais
aperfeicoada, com a participaçâo direta da população, beneficiando sobretudo
aquelas areas e aquelas populaçoes mais carentes do Estado e possibilitando
melhor distribuiçao de rendas.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos
relativarnente satisfeitos corn a aprovação da LDO, de rnodo especial, da
Ernenda n° 103, fruto de urn acordo, de urn entendirnento junto ao Governo,
que obrigara o Gavernador a prestar contas a esta Casa. Varnos dar urn
tempo para que ele faca isso, rnas que sejarn de maneira objetiva, dizendo o
que estava previsto pare ser realizado, aquilo que de fato foi realizado, o
demonstrativo fIsico da execução orçamentária. Achamos que foi urn grande
avanço e, corno disse o nosso Lider do P5DB, Hely Tarqüinio, estamos
fazendo escola, sirn. E urn processo que obriga 0 Executivo a realmente
cumprir aquilo que foi previsto e autorizado por esta Casa. Considerarnos
muito importante 0 fato de o CEAF ( .... ) ser aprovado, de todos os Deputados
desta Casa ter essa disponibilizacão. Agora, serã feito o entendirnento de
como isso se dará. Isso 6 urn avanço muito significativo, urna vez que



V
864

teremos condiçöes de acompanhar "pari passu", a execucão orçamentária.
Renovo aqui minha esperança e meu pedido ac Deputado Anderson Adauto,
que tern assumido o desejo de tornar este Poder mais fiscalizador. Somos
modelo para este Pals quanto ao aspecto legistativo, mas, no que diz respeito
ao aspecto fiscalizador, carecernos de meihores estruturas. Tenho certeza de
que, corn suas sugestaes, poderemos criar urna cornissão de controle,
algurna coisa parecida corn isso, pela qual o Poder Legisiativo poderá, de
maneira eficiente, fazer essa fiscahzaçao. Achamos qua diversas emendas,
algumas ate corrigirido distorçöes, foram importantes, corno a qua tira do
Governador a prerrogativa de detinir, porque a proposta inicial era que, se ele
não sancionasse ate 31 de dezembro, valenia a proposta que tivesse sido
rnandada.

Corrigimos isso atravOs de ernerida. Ele pode utilizar em duodecimo ate o
periodo da sua ascensão, mas na lei que a Assernbléia the enviou.
Corrigirnos e fortalecemos o Poder Legislativo. E assim aconteceu corn tantas
outras emendas, como a do Deputado Mauro Lobo e de tantos parlamentares
que puderarn contribuir para aprirnorar 0 processo. Mas acho que 0 aspecto
mais positivo foi a valorizaçflo do debate da LDO.

Espero que, por ocasião do encarninharnento do piano plurianual e da lei de
orçarnento, esta Casa se envolva ainda mais; que, de fato, Os parlamentares
se interessem em discutir essas questöes, que são fundamentals.

Gostaria de elogiar o Deputado Márcio Cunha por ter charnado os
Deputados a conhecerem melhor a LDO através de uma exposiçao do Dr.
Leonardo, extraordinário Assessor desta Casa, que esclareceu a todos os
pariamentares e técnicos o que, de fato, significa a LDO. Acharnos que
avançamos uns 20%, ternos 80% a avançar. Ha que se aprimorar muito
ainda. Gostaria de etogiar, tarnbem, os Deputados Eduardo Herrneto, Rérnolo
Aloise e o Lider do Governo pela sensibilidade que tiverarn ao discutir, de
rnaneira arnigávei e companheira essas propostas, e por té-tas acoihido,
inclusive a n° 103. I'4ão poderia deixar de etogiar o Presidente desta Casa,
Deputado Anderson Adauto.

Temos certeza de que as primeiras iniciativas já foram positivas e
esperarnos que elas continuern transformando esta Casa.

So gostaria de cobrar de V. Exa. - e you continuar cobrando - que o
Presidente do IPLEMG seja sabatinado nesta Casa. A atitude de V. Exa. em
buscar transparéncia, seniedade e, principalmente, em dar ao Poder
Legislativo major dignidade, rnaior respeito, rnaior independência e major
autonornia, e elogiávei. Parabenizo V. Exa e a todos os parlamentares que
realmente dernonstrararn que esta Casa está mudando. Agora se debatem as
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questOes aqui nesta Casa, e isso é positivo para 0 parlarnento. Parabens a
todos, urn born descanso e boas férias. Muito obrigado.

0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
fazer urn registro, corn referenda a votação da LDO: de que algo esté
rnudando neste Estado; ha urna cultura diferente. Tivernos mais de 130
ernendas apresentadas. Noventa delas foram acatadas pelo relator, Deputado
Eduardo Hermeto, e pelo Pienârio. isso é urn sinai claro de urna relaçâo
diferente entre Poder Legislativo e Poder Executivo, é uma valorizaçao do
Poder Legislativo, que, acredito, deve sen detacada.

Gostaria de registrar o acatarnento de aigumas emendas deste Deputado,
como a que prev(! a infra-estrutura necesséria para 0 funcionamento da
Ouvidoria de Policia e da Ouvidoria Ambiental do Estado, projetos de nossa
autoria.

Sabernos que he dois anos a Ouvidoria de Poticia vern enfrentando grandes
dificutdades e que a Ouvidonia Ambiental ainda não foi instalada. Então, essa
previsão na LDO vai ser a garantia de que, a partin do prôximo ano, terernos
esses dois instrurnentos importantes para democracia e para se ouvir a
sociedade.

Urna outra emenda de nossa autoria que foi acatada e a que detenmina que
toda a dotacao, que todos os recursos da Defesa Civil nâo devem ficar na
Casa Militar, mas sirn no Conpo de Bombeiros, como foi a vontade manifesta
desta Casa na votação da Proposta de Ernenda a Constituicão n° 14, de
nossa autoria, que se transforrnou na Emenda a Constituicão n° 39. Acho que
é urn passo a rnais que estarernos dando para que reaimente a Defesa Civil
esteja na sua atividade prOpria, que e a defesa da vida no Corpo de
Bombeiros.

Aproveitando essa questão da Ouvidoria de Policia, gostaria de fazer urn
registro sobre a questão que estarnos tendo hoje no embate a respeito da
Pot Icia Militar.

Gostania de louvar a atitude do Govemador e da Policia Militar pelo
afastamento dos 14 policlais de Raposos, bern conio pets abertura do
inquerito e do esforço que vai se instalar, a partir da audiencia pUblica de
segunda-feira, para que haja urna nova relação entre a policia Militar e a
cornunidade de Raposos. Esforco empreendido pelo Gel. Mauricio, do 70
Batathão Regional, e de outros eternentos do Governo. Penso que hoje
precisamos ter, de algurna forma, uma policia voltada paa a cidadania e
dentro da linha de respeito aos direitos humanos. Quando exigirnos 0
afastamento de todos os 14 poticiais, nao estávarnos implantando uma
ditadura do politico nern fazendo pré-julgamentos preconceituosos. E que
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acharnos que esse afastamento é fundamental para que haja independencia e
lisura na própria investigação, e, case algurn nâo tenha responsabilidade ou
não tenha sido, no minimo, conivente corn o erro, poderA voltar pars a sua
funçâo. Aproveito, tambem, Sr. Presidente, ja falando da Emenda a
Constituicao n° 39, da cobrança que fizemos a esta Casa para que ela fosse
respeitada, porque eta foi prornulgada no dia 2 de junho e, no dia 8 de junho,
tivernos várias puniçOes publicadas no boletim da PM, pelo fato de policiais
terem participado do rnovimento grevista de junho de 1997- E inadmissivel. 0
art. 61 da Constituiçao e claro quando diz que constitui crime de
responsabilidade do Governador e do Secretárjo de Estado - e o comandante
da PM e Secretério de Estado-, desrespeitar lei, Constituiçâo ou decisão
judicial. A emenda a Constituiçao apagou das fuchas dos oficiais 0 movimento
reivindicatório de junho de 1997.

Recorri ao Presidente e solicitei um parecer da Procuradoria Geral desta
Casa. 0 parecer ja està elaborado, e eats Casa, de forms sensata,
aconselhou que houvesse urna notificação ao Comandante da Policia Militar,
pars revogar as puniçOes. Caso não sejam revogadas as punicoes, as
rnedidas cabiveis em relação aa crime de responsabilidade vão ser tomadas
pela Assembleia Legislativa. E o que gostaria de registrar.

Quero tambérn louvar todo o trabaiho legislativo que tivemos no primeiro
semestre, porque fol urn trabaiho proveitoso; e elogiar os Deputados novas
que chegaram, porque trouxeram urn brilho e urn dinamismo enorme a esta
Casa. Ternos saudade dos cornpanheiros que aqui nâo estão, rnas ficamos
gratificados pela disposiçao, pelo entusiasmo e pelo trabalho que Os novatos
demonstrararn nesse primeiro semestre.

o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, püblico presente nas galerias, gostaria, num primeiro momenta,
de agradecer todo 0 empenho desta Casa, de todos Os parlamentares, para a
aprovação da Ernenda n o 14, que diz respeito a separação do Corpo de
Bombeiros da Polioja Militar e, conseqüentemente, a anistia das pracas.

Não poderia deixar de agradecer Os nobre pares desta Casa por todo a
ernpenho para a aprovação de uma emenda tao polémica, tao questionada
por todas as partes. Mas, graças a Deus, chegarnos ao consenso e
conseguimos fazer justiça. Fazendo alusão as palavras do nobre colega,
realrnente, 0 sonho, quando pode ser compartilhado corn mais pessoas, pode
se tornar realidade. Quando na condição de excluido da Policia Militar sonhei
que a justiça chegaria e, graças a Deus, tive a oportunidade de presenciar
essa justiça sendo feita dentro desta Casa e, mais ainda, pude compartilhar
desse trabalho feito pela Assernbleia Legislativa.
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Gostaria também de parabenizar e agradecer o empenho dos Deputados da

Comissão defiscalização Financeira desta Casa, que tanto se empenharam
na questão da LDO. E louvével o trabaiho desses Deputados, o empenho
deles •na elaboraçao, no acompanhamento, Para a aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Gostaria tambem de chamar a atenção dos nobres pares desta Casa e de
todo 0 Estado de Minas Gerais, bern corno do Governador, e principalmente
do Comandante-Geral da Policia Militar e do Secretário da Segurança Publics
e de todos aqueles que estão envolvidos na questão da seguranca pUblics. A
crirninalidade yen crescendo no nosso Estado.

QuestOes relativas a segurança pUblica devern ser olhadas de forma
irnparcial, coerente, porgue 0 crime - corno policial militar, p0550 falar de perto
- vem crescendo a cads dia. Nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo
acontecem cerca de 12a 15 assaltos a Banco por dia. Ternos de olhar pars o
nosso Estado, pois a criminalidade esté crescendo. De forms que, se forrnos
interferir na questão da segurança pUblica ou criticar a ação das duas
PolIcias, devernos ter o devido zelo, porque a policia, ao longo dos anos, vem
recuando a cada passo que é dado contra ela. Corn isso, tarnbérn os policiais
vérn recuando e a criminalidade vem crescendo.

Ternos de tornar cuidado para que 0 nosso Estado não fique como Os
Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde jé se irnplantou urna
guerrilha urbana, onde manda o crime, onde urna viatura de policia não
consegue entrar em uma favela das Capitais paulista ou carioca. Aqui, ainda
ternos viaturas entrando na favela, nos bairros da periferia, ern locais onde o
crime está enraizado, e tern-se combatido o crime.

Devemos ter cuidado quanto as questOes que atligern a segurança pUblica.
Peço aqui rnuito critério, muita coerência para que quando formos fazer
qualquer tipo de julgamento, tenhamos o cuidado de ter serenidade, e
consciência tranqUila, pars nâo cometermos nenhuma injustiça quanto a
questão dos policiais que estão trabalhando na area da seguranca pUblica.

Posso falar de cadeira que e uma area muito espinhosa, porque tudo aquilo
que e feito dificilmente é reconhecido. Graças a Deus, sabemos que a
populaçao de Minas reconhece o valor e o trabaiho que tern o corpo policial
de Minas Gerais.

Agradeço aqui, mais uma vez, Sr. Presidente, a participaçâo de todos Os
Deputados no encerramento deste semestre e parabenizo tarnbém V. Exa.
pelos trabalhos realizados a frente desta Casa. Muito obrigado.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de tratar especialmente da
questão da subvenção social. Votei pars que esses recursos, prioritariamente,
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fossem encaminhados para o Fundo de Assisténcia Social e que pudessem
ser trabaihados pelos conselhos. Penso que dessa maneira teriamos urns
oportunidade major de participaçao da população na gestao e no
encaminhamento desses recursos.

Mas, ao mesmo tempo, queria dizer que o Governador Itamar Franco tern
anunciado que a Assembleia Legislativa nâo val repassar subvençao social e
que não mandara esses recursos para a Assembleia Legislativa. Concordo
corn isso, mas espero que o fato de nao serem enviados para a Assembleia
Legislativa nao signifique, como está acontecendo hoje, que nao sejam
enviados para lugar nenhum. As entidades não estao mais recebendo
recursos. Ha seis meses as entidades beneficiadas pelos recursos, qua erarn
encaminhados pelos Deputados, não recebem mais nenhum centavo do
Governo do Estada

Ora, que situaçao e essa? Não ha subvençao social na Assembléia
Leg islativa e nâo ha subvençao também para o atendimento ao adolescente,
a criança, ao idoso, a pessoa que necessita de cuidados especials. Em lugar
nenhum se recebem recursos.

Ontem mesmo recebi algumas pessoas ligadas a uma creche situada a
mais de 700km de Belo Horizonte, no Node de Minas, once são atendidas
200 crianças, que ha exatos seis rneses, não recebem nenhum centavo do
Governo do Estado.

Se Os recursos não serão mais encaminhados para a Assernbleia
Leg islativa, que o sejam a Secretaria do Trabalho, da Assistencia Social, da
Criança e do Adolescente. Seis meses sern atendimento do Estado deixa
qualquer entidade em situação precaria, sem alimento para as crianças.

F urn absurdo o que esta acontecendo. Fica muito bonito dizer no jornal que
a Assembléia Legislativa não vai mais destinar subvençao social. Mas quem
vai destinar? A SETASCAD? Não dá para sustentar a atual situaçao do nosso
Estado. Muitos Deputados encaniinhavarn esses recursos para a area da
saUde. Hoje, as crianças, Os idosos e Os dependentes quimicos necessitam
de atendimento. E bonito dizer que nao ha subvençao social. "Não aceitamos
que os Deputados repassem esses recursos." Mas quern repassará? São
seis meses sem subvençao social em Minas Gerais. Lamento. Sou favoravel
aos Fundos de AssistOncia Social e aos conselhos. Mas que tenharn
subvençao social. Dessa maneira não e possivel.

Quero também larnentar a situação de atropelo que a Assenibléia
Legislativa vive neste semestre por parte do Governo do Estado. A Ultirna
denUncia, feita pelo Deputado João Paulo, foi sobre o lamentável aurnento de
100% das taxas do DETRAIN. Enquanto ern outros Estados, para tirar
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carteira, paga-se menos de R$100,00, ern Minas, essa taxa se aproximara de
R$500,00, sem a autorização da Assembléia Legislativa. Espero que este
Poder reaja a essas questOes. Temos urns Secretaria de Turismo virtual, que
a Assembleia não apreciou; taxas sofrern aumento sern que esta Casa se
pronuncie a respeito. E larnentável o tratarnento que o Poder Executivo tern
dispensado ao Poder Legislativo, na tentativa de desconhecer os
representantes do povo mineiro. Espero que haja uma reação dos Deputados
desta Assembléia. Não podernos aceitar esse tratamento.

Para terminar, estive ontem no Comando da Policia Militar, com as familias
das vitirnas de violéncia policial em Raposos. Concordo corn a decisão do
Comando da Policia Militar de afastar os policiais, para apuraçâo do caso.
Que Ihes seja concedido amplo direito de defesa, rnas que a sociedade de
Raposos tenha condição de denunciar essa violencia.

lnfelizrnente, o Governador do Estado abriu mao do comando da Policia
Militar, que reclarna para si, quando transferiu para a Assembléia Legislativa
uma decisâo que era dele. A leitura foi clara para toda a sociedade e pela
Policia Militar. Quando transferiu para a Assembléia urna decisão que era
dele, abriu mao do comando. Muito obrigado.

o Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, prezados Deputados e
Deputadas, no encerramento deste primeiro semestre, gostaria de dizer, em
nome do PL, do qua[ sou Presidente neste Estado, e tambérn na condição de
Lider da Bancada, da nossa satisfaçâo. Parabenizo o Sr. Presidente pelos
trabaihos desta Casa e desejo a todos urn born recesso. Que no segundo
sernestre possamos continuar produzindo frutos em beneficio do povo de
Minas Gerais.

o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, no final desta
reunião e no final desta etapa, não poderiamos deixar de cumprirnentar a
Presidencia e todos os Deputados pelos trabalhos aqui reatizados durante o
primeiro semestre. Quero dizer da minha satisfação de ter podido votar a
favor da LIDO, tao bern trabalhada e tao bern discutida por todos Os
trabalhadores.

Não poderiamos deixar tambern, Sr. Presidente, de comentar nossa
indignação pelo depoirnento do Deputado Durval Angelo a imprensa, quando
ele diz, entre outros assuntos, ern determinado moniento: "A PM está batendo
mais neste Governo". 0 Deputado petista não poupou criticas ao Prefeito de
Raposos, Cleber Sotano de Castro, a quern charnou de safado. "Ele não
passa de urn despachante a servico das Policias Militar e Civil, que não esta
preocupado corn a segurança püblica", afirmou Durval Angelo. Procurado
pela reportagem, o Prefeito de Raposos, Cleber Solano de Castro, dise estar
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indignado corn as palavras do Deputado petista. "Ele nâo me conhece, nâo
pode falar assim sobre a minha pessot Já ful despachante, sim, mas isso foi
ha seis anos".

Então, gostariamos aqui de prestar nossa solidariedade so Prefeito, nos
que o conhecemos ha mais de 20 anos, que sabemos da sua honradez, da
sua luta pela cidade de Raposos, ele que já foi Vereador dessa cidade por
diversos mandatos e que agora e Prefeito. Sou testemunha do seu trabalho,
procurando sempre levar pare essa cidade o desenvolvimento de que ela
precisa. Portanto, nâo podemos concordar corn isso. Devemos, sim, apurar
essas arbitrariedades. Devernos, sim, apoiar toda a açao que vise levantar
todas essas questOes, mas jarnais podemos prejulgar as pessoas. NOs náo
temos o direito de denegrir a imagem de uma pessoa honrada, justa e
honesta, sem dar a ela, pelo menos, a chance de se pronunciar. Portanto,
gostariamos de, desta tribuna, prestar a nossa solidariedade ao Prefeito de
Raposos, por conhecê-lo e saber da sua capacidade e da sua honradez.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Discussao e Votaçâo de Pareceres de Redaçao Final
0 Sr. Presidente - Parecer de Redaçâo Final do Projeto de Resoluçao n°

408/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que dispOe sobre 0 oferecimento
de garantia em operaçâo de crédito realizada entre o Estado de Minas Gerais
e empresas püblicas. Em discussâo, o parecer. Nao ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussao. Em votaçao, o parecer. Os Deputados que 0
aprovam perrnaneçarn como se encontram. (- Pause.) Aprovado. A
promulgaçäo.

Parecer de Redaçâo Final do Projeto de Lei n° 187/99, do Deputado
Rogerio Correia, que institui 0 Prograrna de Formaçao do Patrimônio do
Servidor PUblico Estadual e revoga a Lei n o 5.719, de 22/6171, e di outras
providências. Em discussao, o parecer. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se
a discussao. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Parecer de Redaçâo Final do Projeto de Lei n° 238/99, do Governador do
Estado, que fixa a rernuneraçâo do cargo de Auditor-Geral do Estado. Em
discussâo, a parecer. Nao ha oradores inscritos. Encerra-se a discussao. Em
votaçao, o parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sançâo.

Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n° 343/99, que estabelece as
diretrizes para as orçamentos fiscal e de investirnento das empresas
controladas pelo Estado de Minas Gerais para 0 exercicio de 2000. Em
discussâo, o parecer. Corn a palavra, para discutir, o Deputado Marco Regis.
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0 Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queriamos ser

muitissimo breves. Nós não estamos aqui para tornar tempo dos colegas.
Gostaria de dizer qUe sornos membros de uma comissâo que, nesta
legislatura, quer se impor, quer mostrar o seu trabaiho e quer valorizar a que
fazemos nesta Casa. Fazemos parte da Comissâo de Redação, hoje
presidida pelo Deputado Elmo Braz, composta pelos Deputados Djalma Diniz,
Paulo Pettersen, Maria Olivia e por nos. Tivemos a participaçâo do Deputado
Ailton Vilela, como suplente da Deputada Maria Olivia, o qual atuou hoje na
Comissâo de Redaçâo. Gostariamos de dizer que näo queremos ser uma
cornissâo, nesta legislatura, usada coma mero instrumento de assinatura, em
corredores da Assembleia Legislativa, de pareceres, de projetos aprovados
aqui em final de sessäo legislativa, ou de "intermezzo" de sessâo legislativa,
como hoje, once os projetos são aprovados em maior volume e são enviados
para a redaçâo final.

Assim sendo, a Comissão de Redação quer demonstrar que esté atenta,
que não e uma cornissão rneramente formalizadora em corredores da
Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como ja o foi em outras
épocas.

O Deputado Djalma Diniz, eu e os demais cornponentes da Comissão de
Redação nos reunimos, ainda he pouco, para acertar detalhes e correçöes de
problemas surgidos em Plenario. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permanecam corno Se encontram. (- Pausaj Aprovado. A sançãa

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprido 0 objetivo da convocação. a Presidéncia

Z ehcerra a reunião, desconvocando as extraordinárias de hoje, as 14 horas e
0 as 20 horas, e convocando as Deputados pars a reunião de debates do dia 2

de agosto próximo, as 20 horas. Levanta-se a reunião.
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COMIJNICAçAO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçAO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 2317199, a seguinte comunicaçâo:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciéncia a Casa do falecimento do Sr.

Silvânio Fernandes dos Santos, ocorrido em 13/7/99, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

TRAMITAçA0 DE PR0P0SIcOE5

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 385/99
Comissao de Direitos Hurnanos

Re Ia to r 0
De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epigrafe tern por

objetivo declarar de utilidade püblica o Movimento Muiher Marginalizada -
MMM -' corn sede no Municipio de Ipatinga.

A Comissao de Constituiçao e Justiça apreciou pretiminarmente a matéria e
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn a Emenda
no i, queapresentou.

Dando prosseguirnento a tramitação, compete agora a este Orgâo colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto, atendo-se aos lindes de sua
competéncia, nos termos do art. 103, I, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
O Movimento Muther Marginatizada tern como objetivo primordial

proporcionar, par todos as rneios legais e hurnanitarios, a proteçâo as
mulheres desarnparadas. Para tanto, desenvolve acöes de arnparo e de
assisténcia social a elas e a seus fithos, corn a rnanutenção de creches.

Em vista desse meritOrio trabaiho, acreditamos ser a entidade merecedora
do titulo declaratório de utitidade pübtica

Conctusao
Em vista do aduzido, sornos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 385/99

corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçâo e Justiça.
Sala das Cornissöes, 26 dejulho de 1999.
Maria Tereza Lara, relatora.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 31 DE JULHO DE 1999

COMUNICAç6E5 DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçA0

- 0 Sr. Presidente despaohou, em 30/7/99, a seguinte comunicaçâo:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Orlando Barbosa de AraUjo, ex-Prefeito Municipal de Buritizeiro, ocorrido em
1817/99, nesse Municipio. (- Ciente. Oficie-se.)
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